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1. BEVEZETÉS 
 
A serdülőkorral foglalkozó pszichológiai kutatások egyik fontos kérdése, hogy miként 
sikerül a fiataloknak megküzdeniük az életszakaszt jellemző kihívásokkal, milyen 
tényezők befolyásolják fejlődésük kimenetelét ebben az életkorban. A serdülők által 
mutatott sikeres vagy problémás adaptáció nem csak az aktuális egyéni és társas jóllét 
szempontjából fontos, de egyben jelentős prediktora a felnőttkori boldogulásnak is (Eccles, 
Templeton, Barber és Stone, 2003; Werner és Smith, 2001).  

A legtöbb fiatal sikeresen túljut ezen a fejlődési fázison, anélkül, hogy jelentős 
pszichológiai, fizikai vagy társas problémát kellene elszenvednie (Cicchetti és Rogosch, 
2002; Compas, 2004). Számottevő azonban azoknak a serdülőkorúaknak is a száma, akik 
valamilyen mentális probléma megjelenésében, vagy a fizikai egészséget veszélyeztető 
rizikómagatartásban válnak érintetté. Epidemiológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy több 
pszichés zavar serdülőkorban jelenik meg, vagy mutat megnövekedett prevalenciát (pl. 
depresszió, szorongás, magatartás zavarok, az étkezési zavarok, Cicchetti és Rogosch, 
2002; Steinberg és munkatársai, 2006). Emellett a rizikómagatartások (pl. szerhasználat, 
kockázatos szexuális magatartás, stb.) prevalenciája is jelentősen megugrik a serdülők 
körében (Aszmann, 2000; Chassin és mtsai, 2004; Currie és munkatársai, 2012).  
 Az alkalmazkodási problémák vizsgálata fontos támpontot nyújthat a prevenciós 
törekvések számára arról, hogyan lehet ezeket a problémákat megelőzni, kivédeni, 
helyrehozni. A kedvező adaptáció előfordulásának és feltételeinek vizsgálata pedig az 
erősségek és források támogatását célzó stratégiák kifejlesztéséhez járulhat hozzá (Alvord, 
Gardos, 2005; Blum, 1998). 
 Az egyik jelentős kutatási irányzat, amely a sikeres adaptációt vizsgálja – a 
fejlődési pszichopatológia irányzatán belül megszületett reziliencia megközelítés –, 
speciálisan azokra a fiatalokra fókuszál, akik alkalmazkodását valamilyen veszélyeztető 
tényező jelenléte nehezíti (Rutter, 1999). A témában született kutatások elméleti 
elgondolásai, módszertani megközelítései és empirikus eredményei azonban nemcsak a 
veszélyeztetett fiatalokkal foglalkozó kutatók számára lehetnek tanulságosak: a reziliencia 
megközelítés több elképzelése (pl. az adaptációs zavarok helyett a pozitív adaptáció 
fókuszba helyezése; az adaptációt segítő források (assets) azonosítsa, stb.) alkalmas arra, 
hogy a normatív serdülőkori fejlődés és alkalmazkodás vizsgálatához is támpontot adjon 
(Benard, 1997, Blum, 1998).  

Dolgozatomban a legfontosabb serdülőkori változások és a veszélyeztetettség 
ellenére mutatott sikeres adaptáció kérdéseinek szakirodalmi áttekintését követően arra 
teszek kísérletet, hogy a reziliencia megközelítés „alkalmazkodás” fogalmát serdülőkorúak 
normatív mintáján vezessem be a fiatalok működésének általános leírására.  

Ehhez részben az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (Health Behaviour 
in School-aged Children, HBSC) elnevezésű kutatás nyújt keretet. A nemzetközi 
felméréssorozat a serdülőkorúak egészségének és magatartásának számos aspektusát (pl. 
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szubjektív jóllét, rizikómagatartások, társas kompetencia, tanulmányi kompetencia) 
vizsgálja (Németh és Költő, 2011), így lehetővé teszi, hogy ezek együttes előfordulását 
elemezzük. A kutatás emellett számos pszichoszociális háttértényezőre (pl. a családi és 
kortárs kapcsolatok jellemzőire, illetve az iskolai környezet sajátosságaira) is kiterjed, 
ebből kifolyólag alkalmas arra, hogy ezek alkalmazkodással való kapcsolatát vizsgáljuk.  

A kedvező pszichoszociális alkalmazkodás előfordulását, illetve a személyes és 
társas-környezeti jellemzőkkel mutatott kapcsolatát három rizikócsoportban – nem teljes 
családban illetve rossz anyagi helyzetű családban élő, valamint gyermekotthonban 
nevelkedő fiatalok körében – is elemezve, arra keresek választ, mennyire általánosíthatóak 
a normatív mintán kapott eredmények. 
  Végül a sikeres adaptációt segítő és akadályozó tényezők általános 
hatásmechanizmusaira vonatkozó elképzelésekből (Masten, 2001; Sandler, 2001) kiindulva 
az alkalmazkodás külső forrásait, vagyis a támogató környezet jellegzetességeit mérő 
kérdőív (Resilience & Youth Developmental Module; RYDM; Constantine, Benard, Diaz, 
1999) bevezetésére teszek javaslatot. 
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2. ELMÉLETI HÁTTÉR 
 
A serdülőkorban mutatott adaptáció pozitív vagy problémás megnyilvánulásai a 
serdülőkori normatív fejlődés hátterén értelmezhetőek (Cicchetti és Rogosch, 1997), így 
első lépésként az ebben az életszakaszban bekövetkező legfontosabb változásokat 
ismertetjük.  
 

2.1. Serdülőkori fejlődés és változás 
 
A serdülőkor nagyjából az élet második évtizedét fedi le, a pubertás kezdetétől a 
felnőttkorba való átlépésig tart (Holmbeck, Paikoff, Brooks-Gunn, 1995), és általában 
három alszakaszra bontható: a 11-14 éves kor a korai serdülőkor időszaka, melyet 
leginkább a nemi érés történései határoznak meg. A 15-17 éves kort tekintik a serdülőkor 
középső szakaszának, amikor a fokozott rizikóvállalás és újdonságkeresés jellemzővé 
válik. A 18-21 éves kor közötti időszak a késői serdülőkor szakasza, a pályaválasztás, 
továbbtanulás, párválasztás kérdéseivel a középpontban (Holmbeck és mtsai, 1995).  

Ezt az életszakaszt hagyományosan a gyermek- és felnőttkor közötti átmeneti 
időszaknak tekintik. Átmenetiségét az az átfogó változás adja, ami az, először 
gyermekkorból serdülőkorba, majd serdülőkorból felnőttkorba lépő fiatal egész személyét 
és életének legfontosabb színtereit érinti. A biológiai, kognitív, emocionális és társas 
működéseket érintő intrapszichés átrendeződéssel párhuzamosan átalakul a fiatalok 
családi, iskolai és kortársakhoz fűződő kapcsolatrendszere is (Eccles és mtsai, 1993; 
Eccles, Templeton, Barber és Stone, 2003, Lerner és Galambos, 1998; Steinberg és Morris, 
2001). A következő fejezetben a serdülőkorúakat érintő sokrétű változásból azokat a 
történéseket szeretném kiemelni, amelyek a serdülőkori alkalmazkodás és a fejlődés 
kimenetelének megértéséhez nélkülözhetetlenek.  
  
 

2.1.1. Biológiai változások 
 

2.1.1.1 Pubertás 
 
A serdülőkor egyik legmarkánsabb biológiai változása a nemi éréshez köthető, ami 
hormonális változásokkal és intenzív fizikai növekedéssel jár (Susman és Rogol, 2004). 
Jelentős testi átalakulás történik, megváltozik a testméret és a testarányok, elkezdődik a 
másodlagos nemi jellegek kialakulása. A nemzőképessé válás első lépéseként sor kerül az 
első menstruációra és az első magömlésre (Németh, 2003). Az érési folyamat 
eredményként a test eléri felnőttkori méretét és alkalmassá válik a szaporodásra (Susman 
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és Rogol, 2004). A nemi érés hátterét adó biológiai (pl. neuroendokrin) folyamatok 
részletes áttekintését lásd például Dorn és Biro (2011) vagy Susman és Rogol (2004) 
összefoglalóiban. 

A pubertás nem tekinthető azonban kizárólag biológiai változásnak, inkább 
biopszichoszociális átmenetnek: a jelentős testi átalakulást ugyanis pszichológiai 
változások kísérik, és ezek együttesen a társas kontextus megváltozására is kihatnak 
(Susman és Rogol, 2004). A fejezet hátralévő részében a nemi érés és a fiatalok 
pszichoszociális alkalmazkodásának, illetve a pszichés és szociális téren mutatkozó 
változásoknak a kapcsolatát vizsgáljuk meg. 

A nemi érés időzítése és tempója kihat a fiatalok alkalmazkodására (Spear, 2000, 
Steinberg és mtsai, 2006). Empirikus adatok utalnak arra, hogy a kortársaikhoz képest 
eltérő időpontban, eltérő ütemben érő fiatalok körében magasabb arányban fordulnak pl. 
emocionális és viselkedésben megmutatkozó problémák (Caspi és Moffitt, 1991; Ge, 
Brody, Conger, Simons 2006). 

Több elméleti megközelítés is született ez utóbbi magyarázatára. Az átmeneti 
stressz hipotézis elképzelése arra utal, hogy a nemi éréssel járó hormonális változások és a 
fizikai érés, mint minden változás, fokozott emocionális distresszt okoz, így azok 
számítanak veszélyeztetettnek, akik éppen megélik ezeket a változásokat. Az érési eltérés 
hipotézis szerint (pl. Caspi és Moffitt, 1991) azok a serdülőkorúak, akik nemi érése az 
elvárthoz képest előbb vagy később történik, sérülékenyebbek lehetnek, mivel a 
kortárscsoporttól való eltérés fokozott stresszt okozhat. A korai érési vagy korai időzítés 
hipotézis (Caspi, Moffitt, 1991) alapján a társaikhoz képest korán érők számítanak 
veszélyeztetettnek, különösen a lányok. Ennek lehetséges magyarázata, hogy a korán 
érőknek kevesebb lehetőségük van arra, hogy a gyermekkor fejlődési feladatait sikeresen 
teljesítsék. Kevesebb tapasztalattal, felkészületlenebbül kell meg kell küzdeniük azzal a 
kihívással is, hogy környezetük, kinézetük alapján érettebb viselkedést vár el tőlük, mint 
amit a kronológiai életkoruk és az annak megfelelő kognitív és emocionális érettségük 
lehetővé tesz. A korán érők körében magasabb arányban jellemzőek pszichológiai (pl. 
depresszív hangulat, Ge és mtsai, 2006) és viselkedéses problémák (pl. rizikómagatartások, 
deviancia) is (Caspi, Moffitt, 1991).  

A biológiai változások és azok időzítése befolyásolják a testkép és az énkép 
alakulását, és a fiatalok kognitív, érzelmi és társas működésére egyaránt hatással vannak 
(Steinberg és mtsai, 2006). A nemi érettség státusza (vagyis a postmenarcheális, illetve a 
postpubertális státusz) mindkét nem esetében hatással van az énkép alakulására, de ennek 
iránya eltérő: lányoknál negatívabb, fiúknál pozitívabb irányban befolyásolja az énkép 
alakulását (O’Dea, 1999). A korán érő lányok testképe negatívabb, mint az időben vagy 
későn érő társaiké, a fiúknál ezzel ellentétes összefüggés figyelhető meg: a korán érő fiúk 
pozitívabb testképről számolnak be, a késői érés pedig a fizikai megjelenéssel való 
elégedetlenséggel áll kapcsolatban.  

A nemi érettség fázisa és a korai érés lányoknál nemcsak a testképpel és az 
önértékeléssel mutat negatív összefüggést, de depresszív és szorongásos tünetekkel is 
kapcsolatban áll, és ezt az összefüggést fiúknál is kimutatták (Ge és mtsai, 2006).  
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 Több vizsgálat tanulsága szerint pubertás idején általában megváltozik a szülőkkel 
való kapcsolat is: több konfliktus és nagyobb érzelmi távolág lesz jellemző, és ez a 
változás a korán érőknél még markánsabb lehet (Caspi, Moffitt, 1991; Steinberg és mtsai, 
2006). A korán érők kortárs kapcsolatai is eltérően alakulnak: különösen a lányok esetében 
jellemzőbb, hogy deviáns kortársakkal barátkoznak (Stattin, Kerr, Skoog, 2011), ami a 
rizikómagatartások szempontjából meghatározó lehet.  
 

2.1.1.2 Agyi fejlődés 
 
A serdülőkori agyfejlődés (az agyban bekövetkező strukturális, funkcionális és a 
különböző agyterületek közötti kapcsolatokban bekövetkező változások) vizsgálata 
informatív lehet a kognitív, affektív és társas fejlődés, illetve a serdülőkorra jellemző 
néhány viselkedéses jellemző (pl. fokozott rizikóvállalás, szenzoros élmény- és 
újdonságkeresés) megértése szempontjából is (Blackmore és Choudhury, 2006; Casey, 
Jones, Somerville, 2011; Sebastian, Burnett, Blakemore, 2008; Steinberg, 2005). 

Az agy fejlődése késő serdülőkorban és fiatal felnőttkorban is zajlik még, a 
legnagyobb változások ebben az időszakban az agykéreg azon területeit érintik, amelyek a 
kognitív és emocionális információk feldolgozásában szerepet játszanak (Casey, Getz, 
Galvan, 2008).  

Jellemző a szürke állomány terület-specifikus csökkenése, ami a szinapszisok 
visszametszésével (synaptic pruning) magyarázható. A visszametszés során a nem használt 
neurális kapcsolatok megszűnnek, ezáltal a neuronok közötti kapcsolatok finomhangolása 
történik. A visszametszés idején az agy sérülékeny, és különösen érzékeny neurotoxikus 
hatásokra (Spear, 2000). A szürkeállományban bekövetkező változásokkal párhuzamosan 
lineáris növekedés tapasztalható a fehérállományban az agy egyes területein (lásd pl. 
Blackmore és Choudhury, 2006 összefoglalóját), ami fokozott myelinizációs folyamatok 
eredményének tekinthető. Ezek a folyamatok, vagyis a visszametszés és a fokozott 
myelinizáció együttesen hatékonyabb és gyorsabb neurális jel átadást tesznek lehetővé, 
ezzel megalapozva a magasabb rendű kognitív folyamatok (pl. érvelés, komplex 
információ feldolgozás) fejlődését (Albert és Steinberg, 2011). 

Az átstrukturálódási folyamatok egyik domináns „helyszíne” a prefrontális kéreg, 
amely részt vesz a döntéshozatalban, a célorientált viselkedés, a végrehajtó funkciók (pl. 
szabálytanulás, munkamemória, kognitív kontroll, stb.) és az emocionális feldolgozás 
irányításában (Spear, 2000). Az itt zajló strukturális átalakulás, illetve e terület más 
agyterületekkel való kapcsolatainak megerősödésével fokozatosan javul a pozitív és 
negatív következmények kiértékelése és az impulzusok feletti kontroll képessége (Spear, 
2000). A dorzomediális prefrontális kéreg, amelynek aktivitását az önreflexióval is 
kapcsolatba hozzák (Ochsner és mtsai, 2005), szintén jelentős anatómiai változások 
színtere serdülőkorban, ami összefüggésben állhat a pubertás idején megfigyelhető 
fokozott öntudatossággal (Sebastian és mtsai, 2008). 

Fontos változások történnek serdülőkorban a neurotranszmitterek (pl. a dopamin és 
a szerotonin) szintjén is. Az egyik ilyen lényeges változás a limbikus rendszerben 
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jelentkező megnövekedett dopamin szint, illetve a prefrontális kéregben tapasztalható 
fokozódó dopamin input, ami kapcsolatban állhat a serdülőkre jellemző fokozott 
rizikóvállalással és az unalomtűrés alacsony szintjével (Spear, 2000). A szerotonin a 
hangulatok és a viselkedés szabályozásában játszik szerepet. A szerotonin és a dopamin 
szintjének limbikus rendszeren belüli változásai állhatnak a serdülőkre jellemző fokozott 
emocionalitás, illetve a jutalmak és a stressz iránti megnövekedett fogékonyság hátterében 
(Spear, 2000).    

A serdülőkor neurobiológiai modelljében Casey és munkatársai (2011) a 
serdülőkorra jellemző fokozott impulzivitást, rizikóvállalást és a fokozott szenzoros- és 
újdonságkeresést a viselkedés szabályozásában részt vevő kortikális (prefrontális régiók) 
és szubkortikális területek (pl. a ventrális striátum) eltérő fejlődési ütemével hozza 
összefüggésbe. Képalkotó eljárásokkal végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy az utóbbi 
rendszerek, amelyek az appetitív és az emocionálisan releváns jelek detektálásában 
játszanak szerepet, előbb válnak éretté, míg a viselkedés kognitív kontrolljáért felelős 
prefrontális területek érése fiatal felnőttkorig tart. Ebből következik, hogy nagy 
emocionális töltettel bíró helyzetekben a szubkortikális területek dominálnak a viselkedés 
szabályozásában. Ezzel párhuzamba állítható az a megfigyelés, hogy a 15 évesek vagy 
fiatalabbak impulzívabbak, mint az idősebb serdülők, de sokszor még a 17-18 évesek sem 
mutatják a felnőttkori önkontroll szintjét (Casey és mtsai, 2011). Emellett az appetitív és 
emocionális jelekre való érzékenységük is fokozottabb (Casey és mtsai, 2011). Fontos 
megjegyezni, hogy ebben az életszakaszban a kortársak is jutalmazó ingert jelenthetnek, 
erre utal, hogy a társak jelenléte ugyanazokat az agyi köröket aktiválja, mint amik más, 
nem társas jellegű jutalmazó ingerek hatására aktiválódnak (Steinberg, 2007). Ide 
kapcsolható az a megfigyelés is, miszerint hasonló korú társaik jelenléte erősebben fokozza 
a rizikóvállalást serdülőkorúak csoportjában az idősebb korcsoportokhoz képest (Gardner 
és Steinberg, 2005). 
 Habár az ebben az életszakaszban jelentkező fokozott szenzoros- és 
újdonságkeresés (amely más fajoknál is kimutatható; Spear, 2000), és ezzel 
összefüggésben a fokozott rizikóvállalás akár súlyos negatív következményekhez is 
vezethet (pl. balesetek előfordulása, szerhasználati problémák kialakulása), többen vélik 
úgy, hogy ezek a viselkedésmódok evolúciós haszonnal bírhatnak: segíthetik a szülőkről 
való leválást (a „fészek elhagyását”), és az új lehetőségek explorációját (Casey és mtsai 
2011; Spear, 2000).  

 
 

2.1.2. Pszichológiai változások 
 

2.1.2.1 Kognitív fejlődés és affektív változások 
 
Serdülőkor kognitív fejlődésére vonatkozó korai kutatások elsősorban a gondolkodási 
folyamatok fejlődésére koncentráltak, míg az újabb kutatások a tudatos, önirányított és 
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önszabályozott működés elérésének folyamatát, illetve az ehhez szükséges végrehajtó 
funkciók alakulását tekintik a serdülőkori kognitív fejlődés központi kérdésének (Keating, 
2004).  

Számos változás figyelhető meg ebben az életszakaszban a fiatalok 
gondolkodásában. Piaget klasszikus elgondolásai szerint erre az időszakra tehető a formális 
műveletek és az absztrakt gondolkodás megjelenése (Inhelder és Piaget, 1984).  
Koraserdülőkorban jelentősen fejlődés tapasztalható az érvelés és az információfeldolgozás 
terén, megnövekedik a rövid és hosszú távú memória kapacitása is (lásd Keating, 2004 és 
Steinberg, 2005 összefoglalóit). Mindezek következtében a fiatalok egyre inkább képessé 
válnak az absztrakt, több dimenziót figyelembe vevő, hipotéziseket használó és a jövőre 
irányuló gondolkodásra (Keating, 2004). 

Jellemző a prefrontális kéreg működéséhez köthető végrehajtó funkciók fejlődése is 
(Albert és Steinberg, 2011). Ezek a funkciók (pl. célirányultság, nem megfelelő viselkedés 
gátlása, jutalomértékelés, szociális értékelés, stb.) teszik lehetővé egyrészt a célok 
meghatározását, másrészt a célirányos viselkedés szabályozását (pl. ennek során a társas 
kontextus figyelembe vételét, a viselkedéshez kapcsolódó lehetséges jutalmak és negatív 
következmények kiértékelését, illetve a válaszindítás és a válaszgátlás szabályozását).  

Ezek a gondolkodás és a kognitív működés terén jelentkező fejlemények teszik 
lehetővé, hogy a serdülőkorú fiatalok képessé váljanak például a személyes célok 
meghatározásánál a releváns, különböző forrásokból származó, akár egymásnak 
ellentmondó információk integrációjára. A személyes szabályrendszer kifejlesztése, ami a 
hatékony és autonóm viselkedésirányításhoz nélkülözhetetlen, szintén a kognitív funkciók 
fejlődéséhez köthető (Albert és Steinberg, 2011).  
 A serdülőkorúak kognitív működése (pl. a döntéshozatal, rizikóvállalás) a 
kapacitáson és a képességeken túl erősen függ társas-kontextuális és emocionális 
hatásoktól. A társas hatások jelentőségét támasztja alá Gardner és Steinberg (2005) 
rizikóvállalással kapcsolatos vizsgálata. Eredményeik alapján a kortársak jelenléte 
mindhárom általuk vizsgált korcsoportban (13-16 évesek, 18-22 évesek és 24 évesek vagy 
idősebbek körében) fokozta a rizikóvállalást, illetve a kockázatos viselkedés lehetséges 
pozitív következményeinek túlbecslését, de ez a hatás a serdülő csoportban erősebb volt, 
mint a másik két csoportban. 

Koraserdülőkorban az érési folyamatok következtében megváltozik az emóciók 
természete és erőssége is, pubertás idején jellemzővé válik a felfokozott hangulat és az 
érzelmek extrém szintjének megélése (Albert és Steinberg, 2011). Ebben az időszakban a 
serdülők hajlamosak környezetük történéseire negatívabb érzelmekkel reagálni. Jellemző 
továbbá, hogy új vágyak és motívumok (pl. szexuális motívumok, romantikus érdeklődés) 
jelennek meg, illetve fokozódik számos drive (pl. a jutalommal, újdonság- és 
élménykereséssel kapcsolatos drive-k) intenzitása és időtartama (Steinberg és mtsai, 2006).  
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2.1.2.2 Identitás formálódása 
 
Erikson (1991) elmélete szerint a serdülőkori normatív krízis az identitás kialakítása köré 
épül. A krízis megoldás meghatározó a személyiségfejlődés szempontjából. Az identitás 
serdülőkori alakulása során a korábbi életszakaszban elért eredményeket (bizalom, 
autonómia, kezdeményezés igénye) újra fel kell dolgozni. Ezek integrálása teszi lehetővé 
az önazonosság érzésének megszilárdulását, és a felnőttkorba lépéshez szükséges 
elköteleződések vállalását a pár- és pályaválasztás során.  
 
 
Önmeghatározás és önértékelés 
 
Az önmeghatározás és az önértékelés serdülőkori alakulásában meghatározó szerepet 
játszanak a biológiai, a társas-kapcsolati rendszerek változásai és a kognitív rendszer 
fejlődése. Ezen változások következtében a serdülők önmeghatározása mind 
struktúrájában, mind tartalmában eltérően alakul a fiatalabb gyerekekéhez képest. A 
serdülők önjellemzése egyre átfogóbbá és absztraktabbá válik, az énre vonatkozó 
elképzeléseik sokkal differenciáltabbak és jobban szervezettebbek lesznek (Harter, 2006). 
Az önjellemzés során a serdülők többféle tulajdonságot is figyelembe vesznek, mint 
például a tanulmányi képességeket, a külső megjelenést, a társas elfogadottságot, a 
barátságokat, a fizikai vonzerőt és a magaviselet jellemzőit (Harter, 2006).  

Jellemző továbbá a „többszörös én” megjelenése, ami arra a jelenségre utal, hogy a 
serdülők önjellemzése a speciális társas helyzetekhez igazodva változik, vagyis 
másmilyennek látják magukat például szüleikkel, barátaikkal, tanáraikkal, stb. való 
kapcsolataikban (Harter, 2006). Fejlettebb kognitív képességeiknek köszönhetően pedig 
egyre inkább képessé válnak arra is, hogy az ebből fakadó ellentmondásokat feloldják, és 
az énkép különböző aspektusait integrálják (Harter, 2006).  

Az önmeghatározás fejlődését a serdülőkor középső szakaszában a fokozott 
önexploráció és introspekció is facilitálja. Ezek megnyilvánulásaként a serdülőkre más 
korcsoportokhoz képest nagyobb mértékben jellemző, hogy figyelmük saját magukra 
irányul (Steinberg és Morris, 2001).  

Fontos fejlődési trend továbbá az önmeghatározás során a külső támpontoktól a 
belső standardok felé történő elmozdulás. Kora serdülőkorban az önmagunkról alkotott kép 
kialakításában még nagy szerepe van a társakkal való összehasonlításnak, a serdülőkor 
későbbi szakaszaiban azonban az énkép egyre kevésbé függ a társas összehasonlítástól, és 
egyre nagyobb szerepet kapnak a személyes hiedelmek és standardok (Harter, 2006).  

Az énkép átalakulásával az önértékelésben is változások figyelhetőek meg. Kora 
serdülőkorban csökkenés figyelhető meg (Rhodes, Roffman, Reddy, Fredriksen, 2004), a 
serdülőkor középső szakaszában az általános önértékelés stabilnak mondható, végül a 
serdülőkor későbbi szakaszában enyhén növekszik (Harter, 2006). Magyar adatok hasonló 
trendre utalnak, a 15 évesek csoportjában a 17 évesekhez képest alacsonyabb önértékelés 
tapasztalható mindkét nem esetében (Kökönyei, 2007; Költő és Kökönyei, 2011).  
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Az önértékelés szintjében jellegzetes nemi különbségek detektálhatók: a lányok 
általában alacsonyabbra értékelik magukat, mint a fiúk (Kökönyei, 2007; Költő és 
Kökönyei, 2011). A nemi különbségekben a pubertás okozta testi változások eltérő hatásai 
is szerepet játszhatnak: míg a pubertás okozta súlynövekedés a lányok testképét negatív 
irányban befolyásolhatja, addig a fiúknál pozitívan hathat a testtel kapcsolatos attitűdökre 
(Harter, 1999). 

A serdülők személyes értékességre vonatkozó ítélete függ attól, hogy mennyire 
érzik magukat adekvátnak fontosnak ítélt életterületeken (pl. a fizikai attraktivitás, a társas 
elfogadottság, stb. terén, Harter, 2006). A magas önértékelés kapcsolatban áll emellett 
olyan kontextuális hatásokkal, mint a szülői elismerés vagy a kortársak részéről 
megtapasztalt támogatás (DuBois és mtsai, 1998). 

A pozitív énkép kialakítását és ehhez kapcsolódóan a magas önértékelést az 
identitás formálás részeként a serdülőkor egyik fejlődési feladatának tartják (Nurmi, 2004), 
az egészségpszichológiában pedig a szubjektív jóllét egyik indikátora, így fontos 
kimeneteli változó számos vizsgálatban. Az önértékelés azonban nemcsak kimenetel, 
hanem a serdülőkori alkalmazkodás más mutatóinak (pl. iskolai sikerek, depresszív 
hangulat, stb., lásd DuBois és Tevendale, 1999, Eriksson, Cater, Andershed, Andershed 
(2011), illetve Masten és Coatsworth, 1998 összefoglalóit) prediktora is.  
 
 
Az autonómia alakulása 
 
Az autonómia elérése a serdülőkor egyik normatív fejlődési feladata (Zimmer-Gembeck és 
Collins, 2003). Az autonómia összetett fogalom, a különböző meghatározások a fogalom 
eltérő aspektusait emelik ki. A klasszikus analitikus elképzelések például a szülői 
kontrollból és érzelmi kötelékből való kiszabadulásként definiálják az autonómiát (A. 
Freud, 1958). Ezzel szemben Ryan és Deci (2000) nem a másoktól való függetlenségben 
látják az autonóm működés lényegét, hanem az én (self) által kezdeményezett és 
szabályozott akciókban. 

Steinberg (1990) az autonómia három dimenzióját különíti el. A viselkedéses 
szinten jelentkező autonómia az aktív, független (önirányított és önszabályozott; Ryan és 
Deci, 2000) működést és a személyes döntésen alapuló cselekedeteket foglalja magába. A 
kognitív szinten megnyilvánuló autonómia az önmagunkra hagyatkozás érzésével (sense of 
self-reliance) írható le. Ennek összetevői: a hit abban, hogy kontrollal rendelkezünk az 
életünk felett, illetve annak a szubjektív érzése, hogy képesek vagyunk döntéseket hozni 
anélkül, hogy túlzottan mások jóváhagyására lenne szükségünk. Az autonómia emocionális 
összetevője a szülőkről való érzelmi leválásra és individuációra vonatkozik (Steinberg, 
1990).  

A három összetevő nem különül el élesen, és serdülőkorban mindhárom szinten nő 
az autonómia. Egyre jellemzőbbé válik a szülői kontrolltól való függetlenedés, csökken a 
szülők idealizálása, realisztikusabbá alakul a róluk alkotott kép (Zimmer-Gembeck és 
Collins, 2003). Wray-Lake, Couter és McHale (2010) az autonómia fejlődését az otthoni 
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döntéshozatalban való részvétel alakulása segítségével vizsgálták koraserdülőkortól 
kezdve. Eredményeik alapján az elsőszülött gyerekek részvétele a döntéshozatalban 
fokozatosan nő 9-11 éves kor között, amit egy viszonylag stagnáló időszak követ 11-13 
éves kor között. A növekedés mértéke erősödik 13-15 éves kor között, majd 15 éves kor 
után meredek emelkedést mutat. A másodszülött gyerekek fejlődési görbéje ettől némileg 
eltér: az ő esetükben a fejlődés fokozatos és lineáris mintázatot mutat. 

A vizsgálat eredményei alapján nemi különbségek jellemzők a döntéshozatalban 
való részvételben: a szülők lányaiknak nagyobb szabadságot engednek, mint a fiaiknak, 
ami részben azzal függhet össze, hogy a lányok nagyobb nyitottságot mutatnak a 
szupervízióra. A szupervízióra való nyitottság pozitív kapcsolatot mutatott a döntéshozatal 
terén megmutatkozó autonómiával (Wray-Lake, Couter, McHale, 2010). 

Az autonómia fokozódásában számos tényező szerepet játszik. Az egyén szintjén 
ide sorolhatóak a gyors fizikai és kognitív változások, a társas háló kiterjedése és az új 
jogok és kötelességek, amelyekkel a fiatalok felruházódnak (Zimmer-Gembeck és Collins, 
2003). Nő az személyes döntéshozás, és az önbizalom (saját magára támaszkodás). A self 
és az identitás egyre jobban konszolidálódik, az érzelmek, a viselkedés és a kogníció egyre 
inkább önszabályozottabbá válik. A család szintjén az autonómiát támogató szülői 
bánásmód (pl. a döntésekben való részvétel támogatása, a serdülő véleményének kikérése 
és figyelembe vétele, stb.) meghatározó (Ryan és Deci, 2000; Skinner, Johnson és Snyder, 
2005). 

A magas emocionális függetlenség a kapcsolatokban megtapasztalt támogatással 
ötvözve jobb adaptációt (jobb iskolai kompetenciát, pszichoszociális fejlődést 
eredményez). Ellenben, ha a magas autonómiához nem társul társas támogatás, akkor 
problémás kimenetelek esélye növekszik (Lamborn és Steinberg,1993).   
 

2.1.3. Szociális változások: a családi és a kortárs kapcsolatok átalakulása 
 
A serdülőkor biológiai fejleményei és azt kísérő pszichológiai változások (pl. jobb kognitív 
képességek, megváltozott motivációk, fokozott autonómia igény megjelenése) a társas 
kapcsolatok – így a szülőkhöz és a kortársakhoz fűződő viszony – átrendeződését is 
magukkal hozzák (Susman és Rogol, 2004), illetve kölcsönösen hatnak egymásra.  
 

2.1.3.1 A szülő-gyermek kapcsolat változása 
 
A serdülőkor kezdetén a családi kapcsolatok átrendeződése figyelhető meg.  A nemi 
éréssel párhuzamosan megnő a gyerekek szüleikkel szembeni érzelmi távolságtartása, és 
fokozódik az önállóság iránti igényük. A szülő-gyermek viszony serdülőkori átalakulására 
utalnak azok a szakirodalmi adatok, amelyek a szülőkkel töltött idő és az érzelmi közelség 
csökkenését mutatták ki serdülőkorban (Lynch és Cicchetti, 1997; Paikoff és Brooks-
Gunn, 1991; Seiffge-Krenke, Overbeek, Vermulst, 2010; Steinberg és Morris, 2001). Ezt 
az eredményt magyar adatok is megerősítik: az 5, 7, 9, és 11. osztályos tanulókkal végzett 
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országos, reprezentatív HBSC vizsgálat eredményei szerint az észlelt szülői monitorozás és 
az észlelt szülői szeretet és törődés mértéke is alacsonyabb a felsőbb évfolyamokban, mint 
a fiatalabbak körében (Szabó, 2003; Örkényi, 2007; 2011). Ezzel párhuzamosan nő a 
negatív interakciók és konfliktusok előfordulása kora- és középserdülőkor között, és ezek 
általában véve az anyával szemben gyakrabban fordulnak elő, mint az apával szemben 
(Sieffge-Krenke, Overbeek, Vermulst, 2010). 
 A kapcsolat átalakulását mutatja tovább az is, hogy a szülők általában kevesebbet 
tudnak idősebb serdülő gyermekeikről, mint a fiatalabbakról (Bumpus, Crouter, McHale, 
2001), és a szülő-gyermek kommunikáció is egyre nehézkesebbé válik ebben az 
életszakaszban (Jackson, Bijstra, Oostra, Bosma, 1998). Ehhez illeszkednek a nemzetközi 
HBSC felmérésben eredményei is, amelyek több adatfelvételen keresztül, a vizsgált 
országok többségében hasonló trendeket mutattak ki a szülőkkel való kommunikációban 
(Currie és mtsai, 2004; 2012, Tabak és mtsai, 2012).  Az eredmények alapján az idősebb 
korcsoportokban kisebb a szüleikkel könnyen kommunikálók aránya a fiatalabb 
korcsoportokhoz képest.  
 A kapcsolat és a kommunikáció serdülőkori változásai árnyaltabb képet mutatnak, ha 
a szülők és a gyermekek nemét is figyelembe vesszük. A lányok nagyobb anyai kontrollról 
és fokozottabb anyai szeretetről és törődésről számolnak be, mint a fiúk. Az apai 
gondoskodást a fiúk és a lányok hasonló mértékűnek ítélték, viszont az apai kontrollt a fiúk 
érzik erősebbnek (Örkényi, 2011). A probléma-megbeszélést nemtől függetlenül 
könnyebbnek találják a fiatalok édesanyjukkal, mint édesapjukkal. Ezek az eredmények 
összhangban állnak más empirikus adatokkal, amelyek arra utalnak, hogy az anyák többet 
tudnak gyermekükről (Waizenhofer, Buchanan, Jackson-Newsom, 2004), több időt 
töltenek és többet is beszélgetnek velük, mint az apák (Fallon és Bowles, 1997). 
 Míg az anyával való probléma-megbeszélésben nem mutatkozik nemi különbség, 
addig az apával való kommunikáció a fiúknak könnyebb. Az édesanyával való 
kommunikáció a lányoknál, az édesapával való kommunikáció pedig mindkét nem körében 
nehezebb az idősebb tanulók körében (Örkényi, 2007; 2011).  
 Habár az empirikus adatok a szülő-gyerek kapcsolat gyengülésére utalnak, a szülői 
hatások és a szülők szerepe továbbra is meghatározó (Galambos és mtsai, 2003). Erre 
utalnak azok az empirikus adatok, amelyek a szülőkkel való kapcsolat jelentőségét 
mutatták ki a serdülőkori alkalmazkodás szempontjából (ennek részletesebb tárgyalását 
lásd a 2.4.1.2. fejezetben).   
 

2.1.3.2 Kortárs kapcsolatok 
 
A kortársak serdülőkorban nagyobb szerepet töltenek be a fiatalok életében, mint a korábbi 
életszakaszokban (Steinberg és Morris, 2001). Ennek megfelelően a kortársakkal töltött idő 
mennyisége is növekedést mutat a serdülőkor folyamán (Csíkszentmihályi és Larson, 
2012; Larson és Richards, 1991). Magyar serdülőkorúakkal kapcsolatos adatok például azt 
mutatják, hogy míg 5. osztályban a tanulók jelentős hányada (68,6%) egyetlen estét sem 
tölt barátaival, addig ez az arány a 11. évfolyamon csak 17,7%.  (Zsiros, 2011).  
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A kapcsolatok mintázata is átalakul, az azonos nemű barátságok mellett 
megjelennek, és egyre hangsúlyosabbá válnak az ellenkező nemű barátok (Richards, 
Crowe, Larson, Swarr, 1998; Zsiros, 2011).  

A kortárs kapcsolatok serdülőkori jelentősége egyrészt abban rejlik, hogy 
különböző érzelmi, társas és kognitív készségek (pl. empátia, kommunikációs és 
kooperatív készségek, stb.) gyakorolásához fontos kontextust nyújtanak a fiatalok számára 
(Berndt, 1992; Parker, Rubin, Price, DeRosier, 1995). Emellett a fiatalok különböző 
szükségleteinek kielégítését is lehetővé teszik: a barátok érzelmi biztonságot nyújtnak, 
lehetőséget teremtenek az intimitás megélésére, illetve az önfeltárásra és az önmagukkal 
kapcsolatos értékelésre (Gifford-Smith és Brownell, 2003). A barátságok az identitás 
meghatározásában is fontos szerepet játszanak (Meeus és Dekovic, 1995), és hatással 
vannak az autonómia igény alakulására is: minél autonómabbnak látják a fiatalok 
barátiakat, annál nagyobb bennük is az autonómia iránti vágy (Daddis, 2011). 

A pozitív, támogató, szoros baráti kapcsolatok bizonyos körülmények között 
kompenzálhatják a kedvezőtlen családi háttér negatív hatásait (Gauze, Bukowski, Aquan-
Assee, Sippola, 1996; Rubin és mtsai, 2004), de az alkalmazkodás szempontjából az a 
kedvező, ha a szülőkkel is fennmarad a pozitív érzelmi kötelék, miközben a kortársakhoz 
való kötődés is fokozott jelentőséget nyer (Galambos és mtsai, 2003; Hair, Moore, Garrett, 
Ling, Cleveland, 2008). A fokozott kortárs orientáció ugyanis bizonyos körülmények 
között, pl. fokozott szülő-gyermek konfliktus, vagy alacsony szülői szupervízió (Claes és 
mtsai, 2005), illetve deviáns barátokkal való kapcsolat (Kim és Neff, 2010) esetén negatív 
következményekhez (pl. fokozott szerhasználathoz vagy devianciához) is vezethet.  
 

2.1.4. A serdülőkori adaptációt nehezítő fejlődési sajátosságok 
 
A serdülőkori adaptációt nehezítő feltétel, ha fontos (pl. biológiai vagy társas) változások 
szimultán következnek be a fiatalok életében (Steinberg és mtsai, 2006). Ezt támasztják alá 
például Simmons, Burgeson, Carlton-Ford és Blyth (1987) vizsgálatának eredményei, akik 
normatív és nem normatív változások (vagyis a nemi érés, az iskolaváltás, az első randizás, 
illetve a költözés és a család felbomlásának) hatását elemezték 6. osztályos tanulók 
körében. Eredményeik szerint minél több változást tapasztalt meg egy fiatal párhuzamosan, 
annál rosszabb volt a tanulmányi eredménye és annál kevésbé volt rá jellemző a 
szereppróbálgatásban fontos szerepet játszó, iskolán kívüli szervezett szabadidős 
tevékenységekben való részvétel.  Lányoknál emellett a változások halmozódása 
alacsonyabb önértékelést is eredményezett.  
 A serdülőkori sérülékenység további forrása lehet az az időbeli eltérés, ami a 
pubertás okozta megemelkedett arousal állapot kialakulása és az érett önszabályozó 
képesség későbbi megjelenése között fennáll (Steinberg és mtsai, 2006). Pubertás idején az 
érési folyamatok következtében megváltozik az emóciók természete és erőssége, 
jellemzővé válik a felfokozott hangulat és az érzelmek extrém szintjének megélése. 
Emellett új vágyak és motívumok (pl. szexuális motívumok) jelennek meg, illetve 
megváltozik számos drive (pl. a jutalommal, újdonsággal kapcsolatos drive-k) intenzitása 
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és időtartama, amelyek kezelése fokozott önkontroll képességet kívánna meg (Steinberg és 
mtsai, 2006). Az emocionális és motivációs területen bekövetkező változások megelőzik az 
önszabályozás megfelelő érését, ami folyamatos, lineáris mintázatot követ serdülőkorban, 
és egészen fiatal felnőttkorig tart (Albert és Steinberg, 2011; Casey és mtsai, 2011).  
Mindezek a változások párhuzamosan zajlanak a társas kontextusok átrendeződésével (pl. 
a szülőkkel való kapcsolat lazulásával), melynek következtében sok esetben a kontroll 
külső forrásai is gyengülnek (Steinberg és mtsai, 2006). Ebből következik, hogy a középső 
serdülőkor időszakára (amikor a megváltozott emocionális és motivációs állapotok már 
jellemzőek, de az érett önszabályozás még nem jelent meg) a rizikóvállalás és az 
érzelemszabályozás szempontjából fokozottan sérülékeny időszaknak tekinthető 
(Steinberg, 2005; Steinberg és mtsai, 2006). 

Az alkalmazkodás szempontjából meghatározó az is, hogy a társas kontextus által 
felkínált lehetőségek mennyire illeszkednek a fiatalok megváltozott igényeihez és 
szükségleteihez. Eccles és munkatársai (1993) empirikus adatokra támaszkodva elemzik az 
iskolai környezet sajátosságai (pl. az osztálytermi munka szervezeti, tanítás technikai és 
légköri jellemzői) és a kora serdülőkre jellemző fejlődés sajátosságok (pl. fokozott 
törekvés és igény az autonómiára és az önmeghatározásra, a kortársak felé orientálódás 
fokozódása, nagyobb öntudatosság, az absztrakt kognitív képességek fejlődése, stb.) 
közötti illeszkedést. Amellett érvelnek, hogy a középiskolák működésének több 
sajátossága nem felel meg a fiatalok igényének: például kevesebb lehetőség van pozitív, 
személyes kapcsolat kialakítására a tanárokkal, amikor pedig a fiataloknak fokozott 
igényük lenne erre családon kívüli felnőttekkel. A versengésen és összehasonlításon 
alapuló nyilvános értékelés és a képességek alapján történő csoportba sorolás érzékenyen 
érintheti a fiatalok önértékelését, akik számára a kortárs csoportban elfoglalt státusz 
központi kérdés. Ezek a diszkrepanciák az iskolai motiváció csökkenéséhez és a rosszabb 
iskolai magatartáshoz vezethetnek (Eccles és mtsai, 1993).  Az otthoni környezetben 
hasonló össze nem illést jelent, ha a szülők a serdülő autonómia igényére túlkontrollálással 
reagálnak (Eccles és mtsai, 1993).  

A serdülőkorúak sérülékenységét növelheti a fiatalok fokozott stressz érzékenysége is, 
ami a nemi érés időszakában jellemző (Spear, 2000; Stroud és mtsai, 2009). Ezt támasztja 
alá, hogy a serdülők hajlamosak környezetük történéseire negatívabb érzelmekkel reagálni. 
Néhány adat emellett arra utal, hogy a fiatalabb korcsoportokhoz képest fiziológiai szinten 
is fokozott választ (pl. nagyobb vérnyomás emelkedést) mutatnak különböző stresszorokra 
(Allen és Matthews, 1997; Spear, 2000).  

 
Amint láthattuk, a serdülőkori biológiai, pszichés és társas változások szinte az élet 

valamennyi területére hatással vannak, és próbára teszik a fiatalok adaptációs képességét. 
A pszichés és társas működés különböző területeit érintő átrendeződés szekvenciája, 
időzítése és a változások halmozódása pedig bizonyos körülmények között fokozhatja a 
fiatalok sérülékenységét. A fejlődési kihívásokkal való megküzdés eredményének leírására 
szolgál a pszichoszociális alkalmazkodás fogalma.  

19 
 



2.2. Pszichoszociális alkalmazkodás fogalma 
 
A pszichológia kutatási alapterületei (pl. a fejlődéslélektan vagy a személyiség lélektan) és 
az alkalmazott pszichológia különböző ágai (pl. a klinikai pszichológia, 
egészségpszichológia) számos eltérő aspektusból vizsgálják a serdülőkori fejlődés 
kimenetelét, eredményeit (outcomes). A fejlődéslélektan fejlődési eredményekre (pl. 
sikeres kortárs kapcsolatok vagy iskolai teljesítmény) fókuszál, a klinikai pszichológia a 
különböző emocionális és viselkedéses problémák megléte vs. hiánya mentén értékeli az 
alkalmazkodást (Luthar, 2006). Az egészségpszichológia többek között az egészséget 
befolyásoló magatartások (pl. rizikómagatartások) és a szubjektív jóllét mentén írják le a 
fiatalok működését (Donohue, Benuto, Tolle, 2013). A pozitív pszichológia az 
önmegvalósítás és pszichológiai növekedés felől közelíti meg az alkalmazkodás mint 
pszichológiai jóllét kérdését (Vázquez, Hervás, Rahona, Gómez, 2009). Az alkalmazkodás 
olyan gyűjtőfogalomként fogható fel, amely a funkcionalitás fenti aspektusait mind 
magába foglalja.  

Habár e fogalom igen széles körben használt, explicit meghatározására kevés példát 
találni. A definiálására tett egyik kísérlet Seaton (2009) nevéhez fűződik, akinek 
pszichológiai alkalmazkodásról szóló általános írása a Pozitív pszichológia 
enciklopédiájában (szerkesztette S. J. Lopez) jelent meg.   Az alkalmazkodás fogalmának 
részletesebb és kiterjesztett, vagyis az alkalmazkodás társas aspektusait is felölelő 
kifejtésével találkozhatunk a fejlődési pszichopatológia reziliencia megközelítésén belül 
(lásd Luthar, 2006, illetve Masten és Coatsworth, 1998 összefoglalóit). 

A következő fejezetben a pszichoszociális alkalmazkodás meghatározásával 
kapcsolatos legfontosabb elméleti és módszertani kérdéseket tekintjük át. A pszichológiai 
alkalmazkodás fogalmának rövid meghatározása után Seaton (2009) általános leírását 
alapul véve bemutatjuk a fogalom jelentésének különböző aspektusait. Ezt követően 
Masten és Coatsworth (1998), Masten és munkatársai (2006), illetve Luthar (2006) 
tanulmányai alapján sorra vesszük egyrészt az alkalmazkodás azon területeit, amelyek 
segítségével a fiatalok funkcionalitása és fejlődésük kimenetele serdülőkorban leírható, 
másrészt azokat az elméleti kérdéseket, amelyek a kedvező alkalmazkodás meghatározása 
kapcsán felmerülnek. Végül kitérünk a kedvező pszichoszociális alkalmazkodás 
operacionalizálásának módszertani dilemmáira és azok megoldásaira. 
 

2.2.1. A pszichológiai alkalmazkodás általános meghatározása 
 
Az Amerikai Pszichológiai Társaság a pszichológiai alkalmazkodást/adaptációt a belső, 
intrapszichés igények és a külső, környezeti követelmények közötti harmónia állapotaként, 
illetve az ezen állapot eléréséhez vezető folyamatként határozza meg (Walker, 1997). A 
fenti definícióban elkülönül a fogalom kétféle megközelítése, amely az alkalmazkodást 
egyrészt teljesítményként, másrészt folyamatként írja le.  
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A „pszichológiai alkalmazkodás mint teljesítmény” megközelítés szerint a 
pszichológiai alkalmazkodás tulajdonképpen a pozitív mentális egészség leírására használt 
fogalom. Az „alkalmazkodás mint folyamat” meghatározása ezzel szemben a környezet 
követelményeivel és az ebből fakadó stresszel való megküzdést ragadja meg (Seaton, 
2009). A fogalom meghatározásában, általánosságban négy megközelítés különíthető el, 
amelyekhez az alkalmazkodás mérésének eltérő módjai kapcsolódnak (2.2/1. táblázat). 
 
2.2/1. táblázat: A pszichológiai alkalmazkodás négy megközelítése (Seaton, 2009 alapján) 

Megközelítések Operacionalizáció 
A pszichológiai alkalmazkodás…  
1. mint a pszichés tünetek hiánya Pl. depresszió, szorongás hiánya 
2. mint normalitás deviáns viselkedés  

(pl. szerhasználat) hiánya 
3. mint szubjektív jóllét Pl. önértékelés, élettel való elégedettség 
4. mint az egyénre jellemző pozitív 

adaptációs szint vagy állapot 
Pl. reziliencia, érzelmi intelligencia 

 
Az első három megközelítés az alkalmazkodást eredményként írja le, míg a negyedik 
folyamatként közelíti meg, és indikátorként olyan személyes jellemzőket használ, amelyek 
a megküzdést és adaptációt kívánó helyzetekben való helytállást segítik (Seaton, 2009). Az 
első megközelítés klinikai pszichológiai, a második és a harmadik egészségpszichológiai, a 
negyedik pedig személyiség-, illetve pozitív pszichológiai megközelítésnek is tekinthető.   

A nehézségek vagy veszélyeztetettség ellenére történő sikeres adaptációt vizsgáló 
reziliencia megközelítés a serdülőkori adaptáció leírását társas, illetve fejlődés-lélektani 
szempontokkal gazdagítja. Masten és Coatsworth (1998), Masten és Powell (2003), illetve 
Masten és munkatársai (2006) meghatározása szerint az egyén alkalmazkodásának szintje 
egyrészt az esetlegesen jelenlévő emocionális és viselkedéses problémák alapján (lásd 
2.2/1. táblázat 1. és 2. pontja), másrészt a pszichoszociális kompetenciák megléte, illetve a 
fejlődési feladatok sikeres teljesítése segítségével ragadható meg (Olsson és mtsai, 2003; 
Masten, Coatsworth, 1998). 

A fenti meghatározások kijelölik a fiatalok működésének azon területeit, amelyeken 
a sikeres vs. problémás adaptációt mérni érdemes. 
 
Ebben a dolgozatban az alkalmazkodás, adaptáció és funkcionalitás kifejezéseket 
szinonimaként használjuk, és elsősorban az alkalmazkodás mint eredmény megközelítést 
alkalmazzuk. 
 
 

21 
 



2.2.2. A serdülőkori pszichoszociális alkalmazkodás területei serdülőkorban 
 

2.2.2.1 Emocionális és viselkedésbeli problémák megléte vs. hiánya 
 
A klinikai megközelítés különböző emocionális és viselkedésbeli problémák (tünetek vagy 
zavarok) mentén értékeli az alkalmazkodást. A pszichoszociális működés terén gyermek- 
és serdülőkorban jelentkező problémák leírására az internalizáló és externalizáló 
problémák kategóriáinak használata a legelterjedtebb (Achenbach, 1991). 

A viselkedésbeli problémákhoz sorolhatóak továbbá az egészséget kockáztató 
rizikómagatartások vagy problémás viselkedések (pl. szerhasználat, kockázatos szexuális 
magatartás, deviancia, stb.) is, amelyek megjelenése a serdülőkorra tehető (Chassin és 
mtsai, 2004; Currie és munkatársai, 2012).  
 
Internalizáló és externalizáló problémák 
 
Az internalizáló zavarok fogalom a pszichopatológiák azon alcsoportjára vonatkozik, 
amely az emóciók és a hangulat zavarait foglalja magába (Garber, 2004). Ezek a tünetek a 
személyen belül jelennek meg, belső distresszt okoznak, és olyan problémák sorolhatók 
ide, mint pl. a szorongás, a depresszió és különböző pszichoszomatikus tünetek.   

Az externalizáló problémák a viselkedésben nyilvánulnak meg, és a társas 
kapcsolatokban megjelenő nehézségeket, illetve a normaszegő magatartásformákat 
foglalják magukba (pl. az agressziót és a deviáns magatartást; Hinshaw, 1992). 

Epidemiológiai vizsgálatokban három szinten mérik az internalizáló zavarokat: 
egyrészt mérhetik a diagnosztikus kritériumok alapján meghatározott zavart, továbbá a 
szubklinikai problémák és szindrómák előfordulását, illetve az internalizáló hangulatot 
vagy emóciót (Garber, 2004). Az internalizáló problémák felismerését nehezíti, hogy 
serdülőkorban általában is jellemző a hangulat ingadozása (Larson, Csikszentmihalyi és 
Graef, 1980). A negatív hangulat (pl. depresszív érzések, szomorúság vagy 
ingerlékenység) akkor nem tekinthetjük normatívnak, hanem internalizáló tünetnek, ha az 
tartós, és megzavarja a mindennapi tevékenységeket (pl. a tanulást, a kortársakkal való 
interakciókat, Garber, 2004).  

Epidemiológiai becslések szerint az internalizáló zavarok prevalenciája gyermekek 
és serdülők körében 4,6-8,6% közé esik, az externalizáló zavarok esetében ez az érték 5,7-
10,3% (Costello, Mustillo, Erkanlo, Keeler, Angold, 2003). Közel kétszeres azok aránya, 
akik a diagnózis kritériumát nem érik el, de akiknek internalizáló vagy externalizáló 
tüneteik funkcionális problémákat okoznak (Polaha, Dalton, Allen, 2011).  

Magyar adatok szerint a depresszív hangulat 7., 9. és 11. évfolyamos tanulók 
országos reprezentatív mintáján közel minden ötödik fiúra, illetve minden negyedik lányra 
jellemző (Költő és Kökönyei, 2011). Az adatok továbbá konzisztensen jelentős nemi 
különbségeket mutatnak a depresszív hangulatban, amik a lányok nagyobb érintettségére 
utalnak (Kökönyei, 2007; Költő és Kökönyei, 2011). Különböző pszichoszociális 
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háttértényezők (pl. szülőkkel való kapcsolat minősége, iskolai kapcsolatok és stressz, 
illetve kortárs kapcsolatok) hatását kiszűrve a nemi különbségek továbbra is jelentősek 
maradnak. Magyar országos adatokat elemezve azt találtuk, hogy a lányok a fiúkhoz képest 
3,88-szor nagyobb eséllyel számoltak be depresszív hangulatról, mint jó közérzetről 
(Örkényi, Kökönyei, Balogh, 2005).  

 
 
Rizikómagatartások 
 
A rizikómagatartásokat az egészségpszichológiában olyan egészséget kockázató 
viselkedésformákként definiálják, amelyek káros következményekhez vezethetnek, de 
amik egyben pozitív élmények forrásai is lehetnek a serdülők számára (Sales és Irwin, 
2013). Ide sorolhatóak a szerhasználat különböző formái (pl. alkoholfogyasztás, 
dohányzás, illegális szerek használata), a nem biztonságos szexuális aktivitás, a kóros 
étkezési szokások, és a deviáns viselkedés különböző formái (Sales és Irwin, 2013).   

Ezek a magatartásformák nemcsak közvetlen veszélyt jelentenek, hanem – 
különösen mivel a felnőttkori szokásokat is megalapozzák –, hosszú távú negatív 
következményekkel is járhatnak (Sales és Irwin, 2009).  

A fenti viselkedések többsége között együtt járás figyelhető meg, amelynek 
leírására Jessor és Jessor (1977), illetve Donovan és Jessor (1985) a problémaviselkedés 
elnevezést vezette be. A fogalom olyan viselkedésmódokra vonatkozik, amiket „a 
társadalom problémaként határoz meg, amik aggodalom forrásai, vagy amik a társadalmi 
normák és konvenciók alapján nem kívánatosak, és amiknek a megjelenése általában 
bizonyos társadalmi kontroll választ vált ki” (Jessor és Jessor, 1977, 33. o.). 

A szerhasználatban való érintettség a serdülőkor folyamán növekedést mutat. 
Magyarországi adatok például azt mutatják, hogy a 9. és 11. évfolyamosok körében a 
fiatalabbakhoz viszonyítva jelentősen magasabb azok aránya, akik kipróbálták már a 
dohányzást, illetve akik rendszeresen dohányoznak (Halmai és Németh, 2011a), és hasonló 
tendenciák figyelhetőek meg az alkoholfogyasztással kapcsolatban is (Halmai és Németh, 
2011b). A 11. évfolyamosok körében például kevesebb, mint 25% azoknak a tanulóknak 
az aránya, akik nem próbálták ki a dohányzást (Halmai és Németh, 2011a), az 
alkoholfogyasztással kapcsolatban pedig ez az arány kevesebb, mint 10% (Németh, 2011). 
A középiskolások körében jelentős az illegális szerek és más drogok kipróbálása is 
(Németh, 2011). Nemzetközi adatok és más vizsgálatok (pl. az ESPAD, European School 
Survey Project on Alcohol and Other Drugs) hasonló trendeket mutatnak (Currie és mtsai, 
2012; illetve Hibell és mtsai, 2012). 

Habár a rizikómagatartások bizonyos körülmények között komoly negatív 
következményekkel járhatnak, többen úgy gondolják, hogy a rizikómagatartásban való 
minimális érintettség a serdülőkor folyamán normatívnak jelenségnek tekinthető (Lerner és 
Galambos, 1998, Engels, terBogt, 2001). Ha egyébként jól alkalmazkodó, szociábilis 
serdülőknél fordul elő a rizikómagatartásokkal való kísérletezés, akkor az a serdülőkori 
szereppróbálgatás részeként is értelmezhető. Ide kapcsolatható az a megközelítés is, 
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miszerint számos rizikómagatartással foglalkozó kutatásban a sikeres fejlődés 
indikátorának azt tartják, ha a valaki nem érintett súlyos mértékben problémás 
viselkedésben (pl. Arthur és mtsai, 2007; Jessor, Turbin és Costa, 1998), ebből következik, 
hogy a kevésbé súlyos előfordulást (pl. a kísérletezést vagy kipróbálást) ezekben a 
vizsgálatokban nem tekintik a problémás alkalmazkodás indikátorának. Willoughby és 
munkatársai (2007) vizsgálatának eredményei ellenben azt mutatják, hogy a 
rizikómagatartásoktól általában tartózkodó fiatalok az alkalmazkodás más mutatói mentén 
is jobb teljesítményt mutatnak. 

Más rizikómagatartások (pl. az agresszió) előfordulása ezzel szemben az életkor 
növekedésével csökkenő tendenciát mutat, és a középiskolások körében már kisebb 
arányban jellemzőek, mint a fiatalabbak csoportjában (a kortársbántalmazással 
kapcsolatban lásd pl. Zsiros és Örkényi, 2012). 

 

2.2.2.2 Fejlődési feladatok és fejlődési kompetenciák 
 

A fejlődéslélektani megközelítés a pszichoszociális alkalmazkodás leírására a fejlődési 
feladatok koncepciót, illetve a fejlődési kompetenciák fogalmát használja (Luthar, 2006). A 
két fogalom nem teljesen független egymástól, mivel az elképzelések szerint a fejlődési 
feladatok sikeres teljesítése révén érhetőek el a kompetenciák (Masten és Coatsworth, 
1998).   
 A fejlődési feladatok fogalmának bevezetése Havighurst (1948, idézi Nurmi, 2004) 
nevéhez fűződik. Meghatározása szerint a fejlődési feladatok az adaptáció olyan életkor-
függő, univerzális feladatai, amelyek elérése alapján a társadalom adott életkorban az 
alkalmazkodást méri. Sikeres teljesítésük boldogsághoz és elégedettséghez vezet, és 
egyben a későbbi életszakaszok kihívásainak és feladataink sikeres teljesítését is 
megalapozzák.  A fejlődési feladatokban mutatott kudarcok ezzel szemben az egyén 
boldogtalanságához és a társadalom rosszallásához vezetnek, illetve nehezítik a későbbi 
fejlődési feladatok teljesítését is. Ezek alapján a fejlődési feladatok olyan normatív 
elvárásokat és követelményeket tartalmaznak, amik megfogalmazzák, hogy adott 
életkorban mit kell tenni vagy elérni, vagyis hogy mi a megfelelő viselkedés, és mit 
tekinthetünk sikernek. A nem megfelelő viselkedésre vonatkozó hiedelmek pedig azt 
határozzák meg, mit tekintünk kudarcnak (Nurmi, 2004).  
 A fejlődési feladatok három forrásból táplálkoznak (Havighurst, 1948; idézi Nurmi, 
2004). A fizikai éréssel összefüggésben megjelenő feladat például serdülőkorban a másik 
nemmel való megfelelő kapcsolatok kialakítása iránti igény. Személyes forrásból származó 
feladatok közé sorolhatóak a személyes értékek és aspirációk, amelyek az érő személyiség 
igényeként jelentkeznek. A harmadik forrást a társadalmi elvárások jelentik, ilyen például 
a felelősségteljes állampolgárrá válás feladata.  
 Serdülőkorban az iskolában való helytállás, a kortársakkal való érett kapcsolatok 
kialakítása, a szülőktől való érzelmi függetlenség elérése és az identitás kialakítása 
(Erikson, 1991, Allport, 1980) sorolhatók a fő feladatok közé (Masten és mtsai, 2006; 
Masten és Coatsworth, 1998). Az identitás kialakításának részeként ide tartozik továbbá a 
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nemi szerepidentitás kialakítása és megszilárdítása, a házasságra és a családi életre való 
felkészülés és a pályaválasztás kérdésköre is (Nurmi, 2004). További elvárásként jelenik 
meg a személyes érték- és normarendszer kialakítása és a társadalmilag felelős magatartás 
elérése (Sieffge-Krenke, Kiuru, Nurmi, 2010).  

Empirikus adatok utalnak arra, hogy ezeket a feladatokat maguk a 13-14 éves 
serdülők is fontosnak tartják az életükben, és a feladatok iránti elköteleződés az életkor 
előre haladtával erősödik (Seiffge-Krenke, Kiuru, Nurmi, 2010). Longitudinális 
vizsgálatokban pedig megerősítést nyert az a feltételezés is, miszerint a serdülőkori 
fejlődési feladatokban mutatott kompetencia szignifikáns prediktora a későbbi (fiatal 
felnőttkori) fejlődési feladatok (pl. otthonról való elköltözés és önálló életvitel kialakítása, 
megfelelő iskolai végzettség elérése, családalapítás, stb.) sikeres teljesítésének (Seiffge-
Krenke, Kiuru, Nurmi, 2010; Werner és Smith, 2001).  

Az alkalmazkodás leírására szolgál továbbá a kompetencia fogalma is, ami mentén 
a viselkedésbeli fejlődés sikeres vagy problémás volta megítélhető (Masten és mtsai, 
2006). A kompetencia gyűjtőfogalomként fogható fel, a motivációs folyamatoktól kezdve a 
viselkedésbeli hatékonyágon át az életfeladatokig számos jelenséget felölel, (Masten és 
Coatsworth, 1995). Masten és munkatársai (2006) az idetartozó jelenségek közös 
jellemzőiként emelik ki, hogy azok mind a környezethez való hatékony alkalmazkodást 
szolgáló viselkedésmódokra, illetve folyamatokra vonatkoznak. Jellemző továbbá, hogy 
értékelhető egyéni különbségek detektálhatók ezekben a viselkedésekben, illetve hogy a 
fejlődéssel változnak az alkalmazkodás szempontjából hatékony viselkedésmódok. Ennek 
megfelelően Masten és munkatársai (2006) a kompetenciát olyan konstruktumok 
együtteseként határozza meg, amelyek a környezethez való hatékony adaptáció iránti 
kapacitásra és motivációra, a hatékony adaptáció folyamatára, illetve eredményére 
vonatkoznak.  

A kompetencia multidimenzionális konstruktumként fogható fel. Erre utalnak 
például Masten és munkatársai (1995) longitudinális vizsgálatának eredményei, melyek 
szerint a kompetencia gyermek- és serdülőkorban legalább három különálló dimenzióra 
bontható: iskolai teljesítményre, a társas kompetenciára és a szabálykövető magatartásra 
(conduct). Ezek a dimenziók nagy átfedést mutatnak a serdülőkori fejlődési feladatokkal is. 
Idősebb serdülők (17-23 évesek) körében a szerzők további dimenzióként azonosították a 
párkapcsolati kompetenciát (vagyis a romantikus kapcsolatok kezdeményezésében és 
fenntartásában mutatott sikerességet), illetve a munka területén mutatott kompetenciát 
(vagyis a fizetett munka megszerzésében és megtartásában mutatott sikerességet). A 
kompetenciák időbeli alakulását elemezve a vizsgálat megerősítette, hogy a kompetenciák 
viszonylag stabilak időben (leginkább a szabálykövető magatartás, mérsékelten az iskolai 
teljesítmény és a társas kompetencia), illetve a különböző területeken mutatott sikeresség 
vs. problémák hatással vannak a későbbi kompetenciák alakulására is (Masten és mtsai, 
1995).  
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2.2.2.3 Szubjektív jóllét 
 
Az adaptív működés pozitív indikátoraként szerepel a szubjektív jóllét fogalma (Luthar és 
Zelazo, 2003). A szubjektív jóllét multidimenzionális fogalom, az emberi működés több 
területét is lefedi. Olyan dinamikus állapotként fogható fel, amelyben az egyén képes 
kibontakoztatni a benne rejlő potenciálokat, képes produktívan és kreatívan dolgozni, 
képes másokkal erős, pozitív kapcsolatokat kialakítani, és képes hozzájárulni a tágabb 
közösség életéhez (Beddington és mtsai, 2008). Olyan fogalmak sorolhatóak ide, mint 
például az élettel való elégedettség, az életminőség és a pozitív társas működés 
(Kahnemann és Krueger, 2006).  
 A szubjektív jóllét a jelenségek három csoportját foglalja magába: emocionális 
válaszokat (pl. pozitív és negatív érzelmeket), terület-specifikus elégedettséget (pl. 
munkával való elégedettség, kapcsolati elégedettség), és végül az élettel való elégedettség 
általános megítélését (Diener, Suh, Lucas, Smith, 1999).  

Az élettel való elégedettség a szubjektív jóllét kulcsindikátora, és az élet 
minőségének átfogó, szubjektív értékelését jelenti. Az élettel való nagyfokú elégedettség 
pozitív érzelmi állapotokkal (öröm) jár együtt. (Diener és mtsai, 1999).  

A serdülőkkel végzett vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a fiatalok általában 
pozitív elégedettségről számolnak be. Huebner és munkatársai (2000) például azt találták, 
hogy az általuk vizsgált középiskolás (9-12 évfolyamos) tanulók (N=5545) 73%-a 
többnyire elégedett vagy nagyon elégedett volt. Hasonló eredményeket kaptak más 
nemzetközi vizsgálatokban is (Ottova, Valverde és mtsai, 2012).  Az élettel való általános 
elégedettség azonban a serdülőkor folyamán enyhe csökkenést mutat (Kökönyei, 2007; 
Költő és Kökönyei, 2011).  

 
A fentiekben Masten és Coatsworth (1998), Masten és Powell (2003), illetve Masten 

és munkatársai (2006) munkái alapján áttekintettük a serdülőkori pszichoszociális 
alkalmazkodás legfontosabb területeit. Ez a felsorolás azonban korántsem tekinthető teljes 
körűnek. Fontos megjegyezni, hogy a téma szempontjából más megközelítések (pl. a 
„pozitív mentális egészség” fogalma, Keyes, 2002; vagy Ryff, 1989 megközelítése a 
pszichológiai jóllétről) is relevánsak lehetnek, ezek átfogó tárgyalása azonban túlmutat 
dolgozatunk célján.   

 

2.2.3. Az alkalmazkodás meghatározásának módszertani kérdései 
 
Az előző fejezetben röviden áttekintettük a pszichoszociális alkalmazkodás azon területeit, 
amelyek mentén serdülőkorban a funkcionalitás és a sikeres fejlődés megragadható. Az 
alkalmazkodás meghatározása és operacionalizálása a serdülőkkel foglalkozó 
vizsgálatokban azonban számos további módszertani kérdést is felvet, melyek közül most a 
saját vizsgálatainkhoz kapcsolódó témákat vesszük sorra.  

26 
 



Az alkalmazkodásra vonatkozó vizsgálatokban a kérdésfelvetésétől függően 
alkalmazható szűk, tehát valamelyik alkalmazkodás területre (pl. iskolai kompetenciára 
vagy szubjektív jóllétre) fókuszáló, illetve tágabb, több területet átfogó definíció (Luthar, 
2006). Az átfogó definíció segítségével egyszerre vizsgálható a különböző területeken 
mutatott adaptáció.  

 A vizsgálat követhet változó-, illetve személy-fókuszú megközelítést. A változó-
fókuszú megközelítést (variable-focused / variable-oriented approach, Masten, 2004) 
alkalmazó vizsgálatokban többváltozós statisztikai eljárások (pl. lineáris regresszió, 
útelemzés) segítségével elemzik az alkalmazkodás és a prediktorok közötti kapcsolatokat. 
A pszichológiai kutatásokban ritkábban előforduló személy-fókuszú megközelítés 
(Bergman, von Eye és Magnusson, 2006) az egyes változók egyéni mintázatait vizsgálja, 
vagyis az adott változók közötti kapcsolatok elemzése helyett arra fókuszál, hogy az 
egyént milyen pontszámok jellemzik a különböző változókon. A személy-fókuszú 
vizsgálatok egyik célja az egyéni mintázatok alapján elkülönülő csoportok 
összehasonlítása (Luthar, 2006, Masten, 2004). Az alkalmazkodás vizsgálatában ez azt 
jelenti, hogy ezzel a megközelítéssel lehetőség nyílik arra, hogy a funkcionalitás 
különböző területein mutatott adaptáció alapján hozzunk létre csoportokat, és ezeket 
vizsgáljuk.  

Ha a kutatás a kedvező adaptációra irányul, akkor szükség van azoknak a 
kritériumoknak a meghatározására is, amelyek mentén a kedvező vs. problémás működés 
elkülöníthető egymástól (Luthar, 2006). Az emocionális vagy viselkedéses problémákat 
felmérő skálák esetében a klinikai szintű problémát jelző küszöbpontszámok irányadóak 
lehetnek ebben (lásd pl. a Gyermekviselkedési Kérdőívet, angolul Child Behavior 
Checklist, CBCL, Achenbach, 1991).  

Más indikátorok esetében kevésbé egyértelmű, hogy milyen kritérium alkalmazható. 
Eltérő véleményekkel találkozhatunk például a szakirodalomban a rizikómagatartások 
megítélése kapcsán: mint ahogy láthattuk, egyes szerzők (pl. Lerner és Galambos, 1998) 
szerint a minimális érintettség (vagyis a kipróbálás vagy kísérletezés) a normatív fejlődés 
része, sőt akár jobb alkalmazkodással járhat, mint a rizikómagatartásoktól való teljes 
tartózkodás (Engels, terBogt, 2001).  Mások amellett érvelnek, hogy a 
rizikómagatartásoktól való teljesmértékű tartózkodás jár kedvezőbb adaptációval együtt 
(Willoughby és mtsai, 2007). E kritériumok meghatározásánál serdülők esetében (is) 
figyelembe kell venni az életszakaszra jellemző biológiai, pszichés és szociális fejlődési 
sajátosságokat, amelyek befolyásolják azt, hogy mit tekinthetünk „normálisnak” vagy 
„problémásnak” ebben az életszakaszban.  
 

2.2.4. A pszichoszociális alkalmazkodás struktúrája és mintázatai 
 
A következő fejezetben azokat a megközelítéseket vesszük sorra, amelyek az adaptáció 
különböző területeinek együtt járását, struktúráját és mintázatait elemzik. Ide sorolhatók a 
különböző rizikómagatartások mintázataira vonatkozó vizsgálatok. Ezen belük a hangsúlyt 
azokra a kutatásokra helyezzük, amelyek személy-központú megközelítést alkalmazva 
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elemzik a témát. Ezt követően olyan vizsgálatokat mutatunk be, amelyek az alkalmazkodás 
egyéb területeinek a strukturálódását és mintázatait elemzik.  
  

2.2.4.1 Problémás viselkedések együtt járása 
 
Az alkalmazkodás különböző területeinek együtt járásait vizsgálják tulajdonképpen a 
problémaviselkedés elmélet keretei között is (Jessor és Jessor, 1977). Az idevonatkozó 
kutatásokban jellemzően a különböző rizikómagatartások mintázataira fókuszálnak, azok 
kapcsolatát folytonos változók mentén vizsgálják. Ezekben a vizsgálatokban a 
rizikómagatartásokban nem érintettek csoportja („abstainers”) legtöbbször 
kontrollcsoportként szerepel csupán az elemzésekben (Willoughby és mtsai, 2007).  

Kivételt jelent például Sullivan, Child és Connell (2010) vizsgálata, amelyben 12 
különböző rizikó magatartás1 mintázódását vizsgálták 9-12. osztályos tanulók körében 
(N=2549). Látens osztályelemzés (latent class analyses) segítségével négy, különböző 
érintettséggel bíró csoportot különítettek el. A tanulók 36,4%-a a „rizikómagatartásoktól 
tartózkodók” csoportjába került. Az ide sorolt tanulók a másik három csoporthoz – vagyis a 
„kísérletezőkhöz” (36,4%), a „magas, vegyes rizikómagatartású” (21,7%), illetve a „magas 
rizikómagatartású, de szexuálisan nem aktív” (5,4%) csoporthoz – képest alacsonyabb 
valószínűséggel voltak érintettek a vizsgált rizikómagatartásokban. Nagy valószínűséggel 
nem volt még szexuális kapcsolatuk, és nem használtak szereket (a valószínűség értékei a 
három vizsgált szer esetében 0.95-0.98 közé estek). Habár ez a vizsgálat kimondottan a 
rizikómagatartásokra fókuszál, a klaszterek összehasonlítása arra utal, hogy a 
„tartózkodók” csoportja más alkalmazkodás mutatók mentén is kedvezőbb képet mutat a 
többi csoporthoz képest. Például az ide sorolt tanulók jobb tanulmányi eredménye a többi 
csoport tagjaihoz képest jobb volt. A „kísérletezők” és a „magas, vegyes 
rizikómagatartású” csoporthoz képest kevésbé volt jellemző rájuk az áldozattá válás 
(iskolai zaklatás esetén). A két magas rizikójú csoporthoz képest pedig alacsonyabb 
depresszió és szorongás jellemezte ennek a csoportnak a tagjait.  

A fenti vizsgálathoz hasonlóan Willoughby és munkatársai (2007) szintén a 
többszörös rizikómagatartásoktól való tartózkodást, mint az egészséges fejlődés indikátorát 
vizsgálta középiskolás (13-18 éves) fiatalok körében. A kutatásban részvevő fiatalokat 
(N=7290) különböző rizikómagatartásban2 való involváltságuk alapján, szakirodalmi 
adatokon alapuló kritériumok segítségével négy csoportba sorolták: 1/ teljesen tartózkodók 
(6%); 2/ kicsit érintettek (22%); 3/ néhány mutató mentén erősen érintettek (64%) és 4/ 
túlnyomórészt erősen érintettek (8%).   

Az eredmények arra utalnak, hogy a rizikómagatartásokban egyáltalán nem érintett 
csoport tagjai az alkalmazkodás más mutatói (szubjektív jóllét, iskolai orientáció) mentén 

1 A következő rizikómagatartások szerepeltek az elemzésben: dohányzás/ alkoholhasználat / marihuána 
használat / kábítószer árusítása az iskolában / szerencsejátékban való érintettség / alkohol- vagy kábítószer 
használat szexuális együttlét előtt / szexuális partnerek száma / nem használt kondomot szexuális 
együttlétkor / verekedés / fegyverhordás / ittas vezetés / ittas vezetővel utazás. 
2 Az alábbi rizikómagatartásokat vizsgálták: alkoholhasználat, dohányzás, marihuána használat, kemény 
drogok használata, szexuális aktivitás, minor és major deviancia, direkt és indirekt aggresszió. 
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is kedvezőbb képet mutatnak a többi csoporthoz képest. Emellett különböző fejlődési 
források („developmental assets”; pl. kedvezőbb temperamentum, vallásosság, jó szülő-
gyerek kapcsolat, kevesebb strukturálatlan szabadidő eltöltés, jobb iskolai légkör és 
kedvezőbb szomszédság) is nagyobb mértékben jellemezték őket. Mindezek alapján a 
szerzők amellett érvelnek, hogy a rizikómagatartásoktól való teljes mértékű tartózkodás az 
egészséges fejlődés indikátorának tekinthető. Ez a vizsgálat nem támasztotta alá azt az 
elképzelést, miszerint a rizikómagatartásokkal való kísérletezés, vagyis a mérsékelt 
érintettség az egészséges fejlődés szempontjából kedvezőbb volna, mint a teljes 
tartózkodás (Lerner és Galambos, 1998).  

 

2.2.4.2 Az alkalmazkodás mintázata más vizsgálatokban 
 

Tiêt és Huizinga (2002) veszélyeztető környéken (high-risk neighborhood) lakó 12,14 és 
16 éves fiatalok körében hat különböző alkalmazkodás mutató struktúráját vizsgálva két 
látens konstruktumot azonosított: az első faktort, ami az iskolai teljesítményt, az 
önértékelést és a pszichoszociális működést foglalta magába, „Alkalmazkodás” faktornak 
nevezték el. A második faktort, vagyis az „Antiszociális magatartás alacsony szintje” 
faktort pedig a galeribe tartozás, a deviancia és a droghasználat hiánya vagy alacsony 
szintje alkotta. Az adaptáció pozitív indikátorait, vagyis a kompetenciák struktúráját és 
koherenciáját vizsgálták Masten és munkatársai (1995) 8-12 éves és 17-23 éves fiatalok 
csoportjában. Mindkét csoportban azonosítottak egy iskolai, egy magatartásbeli és egy 
társas kompetencia faktort. Az idősebb korcsoportban két további (romantikus és munka) 
kompetencia faktor megléte is megerősítést nyert.   

Elvétve található olyan elemzés, ami az alkalmazkodás különböző területeinek 
mintázódását vizsgálná serdülőkorúak körében, személy-fókuszú megközelítésben. A 
vizsgálatok egy része gyerekekkel vagy a koraserdülő korcsoporttal foglalkozik, és 
elsősorban az iskolai kontextushoz kapcsolódóan elemzi a fiatalok által mutatott 
alkalmazkodási mintázatokat. Roeser, Eccles és Sameroff (1998) például az iskolai és 
emocionális adaptáció (iskolai kompetencia hiedelmek, depresszív tünetek, stb.) mutatóit 
használva négy klaszter azonosított 7. osztályos általános iskolások körében. A gyerekek 
többsége (40%) a pozitív alkalmazkodás klaszterbe került, vagyis alacsony emocionális 
distressz, magas iskolai kompetenciaérzés, és az iskola értékességébe vetett hit jellemezte 
őket. A gyerekek közel egyharmada a többszörös rizikó csoportba sorolódott, vagyis 
minden vizsgált mutatón kedvezőtlen profil jellemezte őket. A két másik csoportra vegyes 
mintázat volt jellemző: bizonyos területen jó, más területen pedig problémás működést 
mutattak („Rossz emocionális adaptáció” csoport, illetve „Iskola értékességének hiánya” 
csoport).  
 Más vizsgálatokban pszichológiai alkalmazkodás skálákat használtak (pl. 
Adjustment Scales for Children and Adolescents, McDermott, Weiss, 1995; Behavior 
Assessment System for Children, Kim és mtsai, 2009), amelyek különböző (pl. 
externalizáló, internalizáló) zavarok és adaptív stratégiák (pl. társas készségek) 
előfordulását mérik. Nem meglepő módon, a hétköznapi intuíciónak megfelelően 
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mindegyik vizsgálatban azonosítottak egy pozitív adaptációval jellemezhető klasztert. 
McDermott és Weiss (1995) vizsgálatában a résztvevő 5-17 évesek (N=1400) túlnyomó 
többsége „egészséges” vagy legalább „mérsékelt” adaptációt mutatott. Egy 6-11 évesekkel 
végzett elemzésben a gyerekek 34%-a sorolódott a jól alkalmazkodó csoportba, 19%-uk 
pedig átlagos adaptációt mutatott minden mért skálán (Kamphaus, Huberty, DiStefano, 
Petsovkey, 1997). Kim és munkatársai (2009) alacsony jövedelmű családban élő 11-12 
éves fiatalokkal végzet felmérésében a gyerekek 16%-a került a „jól alkalmazkodók” 
klaszterébe, 25% pedig az átlagos adaptációt mutató csoportba. Azonosítottak még további 
öt „problémás” klasztert3.  

Az alkalmazkodás több területet érintő mintázatait célzó vizsgálatokban eltérő 
módszereket használnak a csoportok elkülönítésére: a vizsgálatok egy részében előre 
meghatározott kritériumok alapján sorolták be a gyerekeket (pl. Willoughby és mtsai, 
2007), más vizsgálatokban empirikus módszerekkel különítették el a csoportokat (pl. 
Sullivan és mtsai, 2010).  

A jól alkalmazkodó csoportok nagysága is változatosságot mutat a különböző 
vizsgálatokban, arányuk 6%-53% között mozog. A legalacsonyabb arányt Willoughby és 
munkatársai (2007) találták középiskolások csoportjában, a rizikómagatartásoktól való 
teljes tartózkodást alkalmazva kritériumként. A rizikómagatartások kapcsán láthattuk, hogy 
azok prevalenciája (legalábbis egyes magatartásformáké) jelentős növekedést mutat a 
serdülőkor középső szakaszában (Chassin és mtsai, 2004; Currie és mtsai, 2012), így 
érhető, hogy a teljesen tartózkodás a fiatalok alacsony hányadára jellemző.  

A legmagasabb arányt, 53%-t Kamphaus és mtsai (1997) elemzésében mutatták ki, 
és ez az arány a jó vagy átlagos adaptációt mutató 6-11 éves gyerekek (N=1227) normatív 
mintájára vonatkozik.  

 
Összefoglalva elmondható, hogy a személy-fókuszú megközelítésben készült 

elemzésekben, a vizsgált minta, az alkalmazott mérőeszközök és a kiválasztott mutatók 
változatossága ellenére minden esetben sikerült jó általános adaptációt mutató csoportot 
azonosítani. 

 

2.3. Pszichoszociális alkalmazkodás nehezített feltételek mellett: a 
reziliencia megközelítés 

 
A fejlődési pszichopatológiához tartozó reziliencia megközelítés a veszélyeztetettség 
ellenére megmutatkozó sikeres alkalmazkodást és kompetenciát vizsgálja, elsősorban 
gyermekek és serdülőkorúak körében (Masten és Coatsworth, 1998; Rutter, 1999). A 
kutatási irányzat létrejöttét az a felismerés ihlette, hogy az emberek nagyon eltérő módon, 
a következményeket tekintve – a különböző patológiáktól a megtartott jó vagy akár 

3 Ezek a következőek voltak: 1/ „adaptív készségek hiánya” klaszter; 2/ ”internalizáló problémák” klaszter; 3/ 
„enyhe diszruptív problémák” klaszter; 4/ „diszruptív viselkedési problémák” csoport, és 5/Súlyos 
problémák” klaszter.  
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kiemelkedő funkcionalitásig – széles skálán mozogva válaszolhatnak a kedvezőtlen 
eseményekre.  

A reziliencia megközelítés az elmúlt közel öt évtized során, szemléletében és 
módszereiben többször megújulva nagyban hozzájárult a gyermekek és fiatalok pozitív 
pszichoszociális adaptációját meghatározó tényezőkkel kapcsolatos tudás gyarapodásához.  

Az irányzat megszületéséhez hozzájáruló első vizsgálatok skizofrén szülők 
gyermekeinél vizsgálták a patológia etiológiáját és prognózisát (Garmezy, 1981; Rutter, 
1985). A vizsgálatok egyik lényeges felismerése volt, hogy a gyerekek egy része a rizikó 
ellenére jó alkalmazkodást mutatott (vagyis nem mutatta a patológia jeleit, Garmezy, 1981, 
Rutter, 1985). 

Az egyik legtöbbet idézett korai vizsgálat az 1955-ben Kauai szigetén (Hawaii) 
született gyerekeket (n=698) követte nyomon a születés előtti időszaktól kezdve – a 
csecsemő-, kisiskolás- és serdülőkoron át –, egészen a felnőtt korig4, azzal a céllal, hogy 
bizonyos biológiai és pszichoszociális rizikófaktorok és különböző feltételezett 
védőfaktorok hatásait monitorozzák (Werner és Smith, 1982, 1992, 2001). A kétéves kori 
adatfelvételkor azonosítottak egy magas rizikójú csoportot (a teljes mintának közel 30%-
át), akikre a vizsgált rizikótényezők (perinatális komplikációk, krónikus szegénység, 
szülők alacsony iskolázottsága, szülők alkoholfüggősége vagy más mentális problémája, 
krónikus családi konfliktusok) közül legalább négy jellemző volt. A veszélyeztetett csoport 
tagjainak fejlődését nyomon követve a szerzők azt találták, hogy 10, illetve 18 éves korban 
a gyerekeknek kb. 1/3-a jó alkalmazkodási mintázatot mutatott (vagyis 10 évesen nem volt 
sem viselkedéses, sem tanulási problémájuk, 18 évesen nem volt mentális 
egészségproblémájuk, nem volt jellemző rájuk bűnelkövető viselkedés, illetve a lányoknál 
nem fordult elő serdülőkori terhesség, Werner és Smith, 1982).  

Az összehasonlításból az derült ki, hogy ezek a gyerekek számos egyéni és családi 
jellemző mentén különböztek a magas rizikójú csoport kevésbé jól alkalmazkodó tagjaitól. 
Két éves korban nagyobb fokú szociális érzékenység és autonómia, illetve jobb motoros- 
és beszédfejlődési teljesítmény jellemezte őket. Kisiskoláskorban jobb problémamegoldó 
képességekkel rendelkeztek, és jobban teljesítettek az olvasást mérő teszteken. A jól 
alkalmazkodó gyerekek családjára nagyobb arányban volt jellemző a háromnál kevesebb 
testvér, a testvérek közötti legalább két éves korkülönbség. Édesanyjuk idősebb volt, és 
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezett, viselkedését az anya-gyerek interakciók 
során érzékenyebbnek és melegebbnek ítélték független megfigyelők. Jellemző volt 
továbbá, hogy a gyerekek más családtagokkal (pl. nagyszülőkkel, idősebb testvérekkel), 
sőt a családon kívüli más felnőttekkel is (pl. szomszédokkal, hittantanárral) szoros érzelmi 
kapcsolatot alakítottak ki. Az eredmények szerint minél több veszélyeztető tényező volt 
jelen a gyerekek életében, annál több védőfaktor kellett a jó funkcionalitáshoz (Werner és 
Smith, 1992, 2001). A vizsgálat során azonosított jellemzők „védőhatását”, vagyis a jó 
alkalmazkodással való kapcsolatát később számos más vizsgálat is igazolta (lásd alább, 
illetve Masten és Coatsworth, 1998 összefoglalóját).  

4 Az adatgyűjtés tehát a következő hullámokban zajlott: terhesség alatt, majd – Erikson (1991) 
pszichoszociális fejlődéselméletének szakaszaihoz kapcsolódóan 1 éves, 2 éves, 10 éves, 17-18 éves, 31-32 
éves és 40 éves korban. 
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A reziliencia viszonylag stabilnak bizonyult a különböző életkorokban: akik 
kisiskolásként a „reziliens” csoportba kerültek, azok serdülőként és fiatal felnőttként is 
nagy valószínűséggel mutattak jó alkalmazkodást. Viszont a serdülőkorban problémás 
fiatalok jelentős hányadánál (a férfiak közel 50%-nál, a nőknek pedig közel 
kétharmadánál) felnőttkorra javulás következett be. 32 évesen már nem szorultak állami 
segítségre sem mentális, sem szociális problémák miatt (Werner és Smith, 1992, 2001).  

A legutóbbi adatfelvételt követően útelemzések segítségével vizsgálták, hogy az 
egyes életszakaszokra jellemző személyes, családi és környezeti tényezők, illetve a negatív 
életesemények milyen komplex kapcsolatrendszeren keresztül határozzák meg a 40 éves 
kori alkalmazkodást és pszichés jóllétet. A korai kompetenciák közvetlen kapcsolatban 
álltak a későbbi kompetenciákkal, tehát például aki kétéves korban jobb szociális 
képességekkel és nagyobb fokú autonómiával bírt, azt kisiskolásként jobb iskolai 
kompetencia jellemezte. A korai (két éves korban mért) anyai kompetencia pedig a 40 éves 
kori pszichés jóllét közvetlen prediktorának bizonyult mindkét nem esetében (Werner és 
Smith, 2001).  

 

2.3.1. A reziliencia fogalmának meghatározása 
 
A fejlődési pszichopatológia megközelítése alapján a reziliencia olyan „jelenségként vagy 
folyamatként definiálható, amely a jelentős nehézségek vagy traumák megtapasztalása 
ellenére megmutatkozó viszonylag pozitív adaptációt tükröz” (Luthar, 2006, 742. o.).  

Masten, Best és Garmezy (1990) a reziliencia konstruktumának három különböző 
jelentését különböztetik meg, amikkel a szakirodalomban találkozni lehet. A fogalom 
eszerint vonatkozhat a pozitív adaptációra való képességre, jelentheti a pozitív adaptáció 
folyamatát, illetve annak kimenetelét (vagyis a sikeres adaptáció mintázatát) potenciálisan 
káros, az egyén sikeres működését és fejlődését veszélyeztető körülményeket vagy 
élményeket követően. Jelen dolgozatban, és a fejezet további részében a reziliencia 
fogalmát ez utóbbi jelentésben használjuk.  

A reziliencia, mint a pozitív adaptáció kimenetele vonatkozhat 1/ az elvártnál jobb 
fejlődési eredmények elérésére veszélyeztetett emberek csoportjában; vagy 2/ a hatékony 
működés és kompetencia fenntartására erősen kedvezőtlen körülmények között (stressz-
rezisztencia); illetve 3/ a hatékony vagy normál működés visszaállítására trauma 
élményeket vagy elsöprő krízist, katasztrófát (pl. földrengést, háborús élményeket) 
követően (felépülés, normalizáció, ön-gyógyítás, Masten és mtsai, 2000). 

A reziliencia konstruktuma a definícióknak megfelelően két dimenziót foglal 
magába: egyrészt a jelentős rizikót vagy veszélyeztetettséget, másrészt a pozitív adaptációt 
(Luthar, 2006; Masten és Powell, 2003), és közvetve e két dimenzió segítségével 
definiálható és mérhető (2.3/1. ábra). A fogalom pontos megértéséhez, és más, kapcsolódó 
fogalmaktól való elkülönítéséghez érdemes a definíció egyes elemeit külön-külön 
megvizsgálni.  
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2.3/1. ábra: A reziliencia meghatározása5 
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A reziliencia jelenségként vagy folyamatként való meghatározása arra utal, hogy 

maga a reziliencia nem a személy stabil jellemzője, hanem a környezeti feltételek és a 
személy jellemzői közötti interakciók eredményeként létrejövő dinamikus állapot (Luthar, 
2006). A reziliencia mint jelenség ennek megfelelően elkülönítendő az ego-reziliencia 
(ego-rugalmasság, Block, 1993) fogalmától, ami személyiségvonásként az egyén azon 
képességét írja le, melynek segítségével rugalmasan képes önkontrollja mértékét a helyzet 
kívánalmaihoz igazítani. A meghatározásból következik, hogy az ego-reziliencia magas 
foka hozzájárul a körülményekhez való alkalmazkodáshoz és hatékony működéshez 
stresszelő helyzetekben is, így védőfaktorként szerepet játszhat a reziliens 
alkalmazkodásban (lásd pl. Cicchetti és Rogosch, 1997; illetve Flores, Cicchetti és 
Rogosch, 2005 bántalmazott gyermekekkel végzett vizsgálatait).  

A reziliencia dinamikus állapotként való meghatározásából következik az is továbbá, 
hogy az adaptáció szintje az életesemények, körülmények és tapasztalatok hatására a 
kontextusokkal interakcióban idővel változhat (Luthar, 2006; Luthar és Zelazo, 2003).  

A reziliencia definíciója az egyének a sikeres alkalmazkodását foglalja magába, úgy, 
mint például a társas kompetencia fogalma (Masten és mtsai, 2006; a fogalom 
meghatározását lásd alább), az alkalmazkodást azonban a jelenlévő nehézségek, 
veszélyeztető körülmények tapasztalata mentén vizsgálja (Luthar, 2006). További 
különbség a két fogalom között, hogy míg az utóbbi fogalom kizárólag az adaptáció 
pozitív, viselkedéses szinten manifesztálódó indikátorait fedi le (pl. iskolai teljesítmény, 
társas kompetencia), addig az előbbi az emocionális működés mutatóit, illetve az 
alkalmazkodás negatív indikátorait (pl. zavarok hiánya) is magába foglalja (Luthar, 2006). 

 
A reziliencia meghatározásához a rizikó és a sikeres alkalmazkodás fogalmait is 

definiálni kell.  
 

5 Az üresen maradt negyedik cella Masten és munkatársai (1999) alapján feltehetően azokat az igen 
sérülékeny gyerekeket reprezentálja, akik az alacsony veszélyeztetettség ellenére, vagyis normatív 
kontextusban is kedvezőtlen alkalmazkodást mutatnak. Tiet és Huizinga (2002) szerint a háttérben inkább a 
rizikó nem megfelelő felmérése áll. Az esetek többségében azonban nagyon kevés gyerek kerül ebbe a 
csoportba. 
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2.3.2. Kedvezőtlen (környezeti) hatások: a rizikó fogalma 
 

A reziliencia meghatározásakor figyelembe kell venni a jó adaptáció fenyegetettségét, amit 
legtöbbször rizikóként, kedvezőtlen környezeti körülményként (adversity) vagy negatív 
életeseményként konceptualizálnak (O’ Doherty Wright, Masten, Narayan, 2013). A 
reziliencia megközelítésen belül azokat az állapotokat, történéseket, feltételeket tekintik 
rizikó- vagy veszélyeztető tényezőnek, amelyek kedvezőtlen fejlődési kimenetelt jósolnak 
a rendelkezésre álló empirikus bizonyítékok alapján (Masten és Powell, 2003). A rizikó 
vagy veszélyeztetettség tehát statisztikai valószínűségekben kifejezve határozható meg: 
erősen veszélyeztető feltétel az, ami magában hordja az élet fontos területein mutatott nem 
megfelelő adaptáció magas esélyét (Masten, 2001).  

A reziliencia jelenségét számos veszélyeztető tényezővel kapcsolatban vizsgálták, 
úgy mint: a szülői elhanyagolás és abúzus (Cicchetti és Rogosch, 1997; Flores, Cicchetti, 
Rogosch, 2005; Bolger és Patterson, 2003), a szülők mentális betegsége vagy drog 
függősége (Hammen, 2003; Seifer, 2003; Zucker és mtsai, 2003), a szülők válása vagy 
halála  (Sandler és mtsai, 2003; Hetherington és Elmore, 2003), diszkrimináció, erőszak, 
háború (Gorman-Smith, Tolan, 2003; Szalacha és mtsai, 2003; Punamäki és mtsai, 2001), 
szociodemográfiai rizikó tényezők (pl. szegénység, hátrányos helyzet, Luthar, 1991; Owens 
és Shaw, 2003; Seidman, Pedersen, 2003), és negatív életesemények (Wyman és mtsai, 
1999; Luthar, 1991). 

A vizsgált veszélyeztető tényezők sok szempontból eltérőek lehetnek (Fergus és 
Zimmerman, 2005). Elkülöníthetőek például az akut, közvetlen hatásokkal járó események 
a krónikus állapotoktól (pl. szülők válása vs. szegénység). Néhány rizikótényező esetében 
biológiai tényezők is fontos szerepet játszhatnak (pl. genetikai tényezők a szülők mentális 
betegsége esetén).  Sőt, az ugyanazon rizikónak (pl. a család átstrukturálódásának) való 
kitettséget élménye, és a hozzá kapcsolódó negatív következmények is eltérőek lehetnek 
személyenként (Fergus és Zimmerman 2005). 

A reziliencia vizsgálata sok esetében valamely egyedi rizikótényezőre irányul, de 
vizsgálható a rizikótényezők többszörös együtt járásának (vagyis a kumulatív rizikónak, 
Rutter, 1987) a hatása is. Az utóbbi megközelítés előnye, hogy sok esetben a valós 
élményeket jobban tükrözi, mivel számos rizikótényező között figyelhető meg együtt járás 
(Luthar, 2006; Masten, 2001, O’Doherty Wright és mtsai, 2013). Empirikus eredmények 
azt mutatják, hogy a rizikótényezők hatása összeadódik: a rizikófeltételek halmozódásával 
jelentősen megnő a rossz kimenetel esélye (Sameroff, Gutman, Peck, 2003).  
 
2.3.3. A pozitív alkalmazkodás meghatározása 
 
Luthar (2006) általános definíciója szerint akkor beszélhetünk pozitív adaptációról 
veszélyeztetett csoportokban, ha a mért alkalmazkodás jelentősen jobb, mint ami adott 
rizikóhelyzet fennállása esetén várható. A fogalom ez alapján értékelést tartalmaz, és 
felveti a kérdést, hogy „ki döntheti el”, milyen területen érdemes mérni, és mi az adaptáció 
sikeres vagy megfelelő szintje (Luthar, 2006).   
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A reziliencia megközelítést alkalmazó kutatásokban az alkalmazkodást – ahogy 
arról a 2.2.2. fejezetben már szó volt – a vizsgált rizikótényezőtől függően általában több 
dimenzió mentén vizsgálják: egyrészt az esetlegesen jelenlévő emocionális és viselkedéses 
problémák alapján, másrészt a viselkedés szintjén megnyilvánuló pszichoszociális 
kompetenciák megléte, illetve az életkor-specifikus fejlődési feladatok sikeres teljesítése 
segítségével (Masten, Burt, Coatsworth, 2006; Masten és Coatsworth, 1998; Olsson és 
mtsai, 2003). A pszichopatológia meglétét vagy hiányát legtöbbször a viselkedésben 
megmutatkozó externalizáló tünetek (pl. agresszió, acting-out), másrészt a gondolat-
orientált internalizáló tünetek (pl. depresszió, szorongás) segítségével mérik (Luthar és 
Zigler, 1991).  

A fejlődési feladatok az alkalmazkodás olyan életkor-függő, univerzális feladatai, 
amelyek teljesítése alapján a társadalom adott életkorban az alkalmazkodást méri. Ennek 
megfelelően például serdülőkorban az iskolával kapcsolatos funkcionálás különböző 
aspektusai (pl. jó iskolai teljesítmény, tanárokkal és osztálytársakkal kialakított pozitív 
társas kapcsolat), a kortársakkal kialakított közeli kapcsolatok és az identitás kialakítása 
(Erikson, 1991, Allport, 1980) sorolhatók a fő feladatok közé (Masten és Coatsworth, 
1998).  

A reziliencia meghatározásánál a funkcionalitás számos aspektusát érdemes 
figyelembe venni (Masten és Powell, 2003), mivel a túl szűk (vagyis csupán az 
alkalmazkodás egyes területeire kiterjedő) definíció félrevezető képet festhet (Luthar, 
2006). Több vizsgálat eredménye utal ugyanis arra, hogy veszélyeztetett gyerekek 
csoportjaiban a jó alkalmazkodás különböző mintázatot mutathat, és nem feltétlenül van 
jelen egyszerre minden életterületen (Olsson és mtsai, 2003). Luthar (1991) például 
hátrányos helyzetű serdülőknél azt találta, hogy a nagyobb mértékű stressznek kitett, de az 
iskolában jól teljesítő és viselkedéses szinten jó alkalmazkodást mutató tanulók 
mindemellett magasabb emocionális distresszről számoltak be, mint a kevesebb stresszelő 
élethelyzetet megélt társaik. A nehézségekkel küzdő, de viselkedéses szinten jól teljesítő 
fiatalok között más vizsgálatok tanulságai szerint is előfordulhatnak emocionális 
problémák (pl. Hetherington, 2003).  

Az alkalmazkodás konceptualizálásánál fontos további szempont, hogy az adaptáció 
mutatói mind a mért alkalmazkodási terület, mind az alkalmazott kritériumok szigorúsága 
szempontjából a vizsgált rizikótényezőhöz illeszkedve relevánsak legyenek (Luthar, 2006). 
Depresszióban szenvedő szülők gyerekeinél például a pozitív adaptáció megfelelő 
indikátora lehet a depresszió tüneteinek hiánya (Luthar, 2006). Súlyos traumát átélt 
gyerekeknél pedig már akkor is pozitív alkalmazkodásról beszélhetünk, ha nem mutatnak 
komoly pszichopatológiát, ebben a helyzetben nem várható el, hogy a mindennapi 
adaptációban mutassanak kitűnő teljesítményt (Masten és Powell, 2003). Egy alacsony 
szocio-ökonómiai státuszú gyerekekkel végzett vizsgálatban például az alkalmazkodás 
mérésére használt kilenc indikátorból (pl. proszociális és agresszív viselkedés, kooperáció, 
externalizáló és internalizáló tünetek) létrehozott indexen a szülői elhanyagolást és/vagy 
bántalmazást elszenvedett gyerekek átlagosan 2,61 pontot értek el, vagyis nem egészen 
három mutató szempontjából számítottak csak jó alkalmazkodónak (Flores, Cicchetti, 
Rogosch, 2005).  
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2.3.4. Változó- és személyfókuszú megközelítés a reziliencia vizsgálatokban 

 
A veszélyeztetettség és az alkalmazkodás minőségének meghatározása a reziliencia 
vizsgálatokban történhet változó-, illetve személy-fókuszú megközelítéssel (Masten, 2004, 
illetve lásd 2.2.3. fejezet).  
 A változó-fókuszú megközelítést követő elemzésekben a rizikó, a kimenetel és a 
potenciális védőfaktorok közötti komplex kapcsolatokat többváltozós elemzések 
segítségével elemzik (Garmezy, Masten, Tellegen, 1984).  

A személy-fókuszú megközelítést alkalmazó reziliencia vizsgálatokban, a rizikóban 
való érintettség és az alkalmazkodás minősége alapján csoportotokat hoznak létre (pl. 
reziliensek, sérülékenyek, kompetensek, lásd fent az 2.3/1. táblázat mezőit), így könnyebb 
a reziliens és a sérülékeny csoportokat megkülönböztető tényezők azonosítása. Ez a 
megközelítés arra is lehetőséget ad, hogy a különböző területeken mutatott alkalmazkodás 
mintázatát szimultán figyelembe vegye (Luthar, 2006), így komplexebb és holisztikusabb 
képet tud nyújtani a rezilienciáról (Masten, 2001).   

A kétféle megközelítés eltérő lehetőségeket nyújt a jó alkalmazkodás 
operacionalizálására. Buckner, Mezzacappa és Beardslee (2003) például szegénységben 
élő fiatalok mintáján alkalmazta a mindkét megközelítést. A reziliens vs. nem reziliens 
gyerekek elkülönítésénél robusztus, előre meghatározott kritériumokat használtak, amelyek 
az általános adaptivitás, az internalizáló és externalizáló tünetek, illetve a kompetenciák 
mentén definiálták a kedvező működést. Ezek alapján azt sorolták a reziliens csoportba, 
akire 1/ jó általános adaptív funkcionalitás volt jellemző (Gyermek Általános Felmérése 
Skálával, CGAS, Schaffer és mtsai, 1983 mérve); 2/ nem mutatott komoly pszichiátriai 
tüneteket (alacsony pontszám a Gyermek Depresszió Kérdőíven, illetve a Gyermek 
Manifeszt Szorongás Skálán, RCMAS, Reynolds és Richmond, 1985) vagy viselkedésbeli 
problémákat és 3/ magas kompetencia pontszámot ért el a Gyermekviselkedés Kérdőíven. 
A „nem reziliens” csoportba azok a gyerekek kerültek, akik legalább egy komolyabb 
mentális vagy viselkedésbeli tünetet mutattak, és az általános adaptivitás skálán is alacsony 
értéket értek el. Az elemzéseket változó-fókuszú megközelítéssel is elvégezték, ekkor az 
alkalmazkodás mért dimenzióiból egy súlyozott, összesített „általános alkalmazkodás” 
skálát hoztak létre, és ennek összefüggéseit vizsgálták. 

Ebben a dolgozatban, a serdülők jó alkalmazkodását személy-fókuszú 
megközelítésben vizsgáljuk.  
 

2.3.5. Védőfaktorok azonosítása: a reziliencia korrelátumai 
 
A reziliencia vizsgálatok központi kérdése, hogy melyek azok a tényezők, amelyek 
módosíthatják a kedvezőtlen életkörülmények negatív hatásait (Masten, 2001).  

A korai vizsgálatokban a védőfaktorok három nagy csoportját különböztették meg: a 
gyermekek személyes jellemzőit, a családi környezet jellemzőit, és végül a tágabb társas 
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környezet (pl. iskola, lakókörnyezet) sajátosságait (Rutter, 1987; Werner és Smith, 1982, 
1992). Számos olyan pszichoszociális tényezőt azonosítottak a három nagy csoporton 
belül, amelyek különböző rizikó helyzetekkel kapcsolatban, eltérő mintákon keresztül is 
konzisztensen a reziliencia korrelátumának bizonyultak: 

 
1. Intraperszonális vagy személyes faktorok6: jó kognitív, figyelmi és 

problémamegoldó készségek; hatékony emocionális és viselkedés-szabályozás; pozitív 
önpercepció (én-hatékonyság, önértékelés, önbizalom); optimizmus, vallásos hit, élet 
értelmébe vetett hit;  

2. Családi faktorok: szoros kapcsolat egy gondoskodó szülő figurával; autoritatív szülői 
bánásmód (elvárások és érzékenység); kiterjedt támogató családi háló;  

3. Családon kívüli környezettel kapcsolatos faktorok: gondoskodó és kompetens 
felnőttekkel való kapcsolat a családon kívül is; proszociális barátok; proszociális 
tevékenységekben való részvétel (lásd Masten, Coatsworth, 1998; Masten, 2004b, 
Olsson és mtsai, 2003 összefoglalóit). 
 
Az empirikusan azonosított védőfaktorok egy része viszonylag univerzálisnak 

mondható, hiszen különböző okból veszélyeztetett, sőt normatív csoportoknál is szerepet 
játszhatnak a jó alkalmazkodásban (lásd Masten, 2004 általános humán alkalmazkodási 
rendszerek elképzelését), különösen a serdülőkori változásokkal való megbirkózásban. 

Más védőfaktorok azonban kontextus-, illetve rizikóspecifikusak, vagyis a gyermek 
személyes jellemzőitől, társas kontextusától és a konkrét helyzetétől függően eltérő 
hatékonyságúak lehetnek. Hátrányos helyzetű, bántalmazott gyerekek csoportjában például 
elsősorban személyes jellemzők (ego-reziliencia, önértékelés és az ego-kontroll 
szempontjából a túlkontrollálás) jósolták a jó alkalmazkodást, míg a hasonlóan hátrányos 
helyzetű, de nem bántalmazott gyerekeknél az ego-reziliencia és az IQ mellett társas 
jellemzők (édesanyával és tábori csoportvezetővel7 való jó kapcsolat) bizonyultak jelentős 
prediktornak. Az utóbbi csoportban az ego-kontroll mértéke nem állt kapcsolatban az 
alkalmazkodással (Cicchetti és Rogosch, 1997, Flores és mtsai, 2005). A szerzők szerint a 
feltehetően sérült kötődési mintázattal rendelkező bántalmazott gyerekek valószínűleg 
nehezebben tudnak a kapcsolatokra támaszkodni, náluk ezért a belső források szerepe lehet 
döntő az alkalmazkodás szempontjából. Másrészt az érzelmek és késztetések erős 
kontrollálása a bántalmazó környezetben adaptív lehet, mivel elősegítheti, hogy a gyerekek 
így kevésbé váljanak a bántalmazás célpontjává. 

6 Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy nagy átfedés van az itt felsorolt személyes jellemzők és a 
Pszichológiai Immunrendszert (Oláh, 2005) alkotó coping-potenciál dimenziók között (pl. optimizmus, 
emocionális-szabályozás, énhatékonyság). Ez a párhuzam nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy a nehezített 
életkörülményekkel való sikeres megbirkózásban különösen fontos szerepük lehet a coping-potenciál 
dimenzióknak.   
7 Az idézett vizsgálatokra egyhetes nyári táborok keretében került sor. A gyerekek 6-8 fős kiscsoportokban 
vettek részt a programokon. A hét során a kiscsoportok vezetői – akik a vizsgálat hipotéziseit nem ismerték, 
és azt sem tudták, hogy kik tartoznak a bántalmazott csoportba –, több szempontból értékelték a gyerekekkel 
való kapcsolatukat.  
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Néhány esetben ugyanazon dimenzió két végpontját azonosítják védő-, illetve 
sérülékenységet fokozó tényezőként (Rutter, 1987). A magas önértékelést például 
konzisztensen védőfaktornak tekintik a depresszióval szemben, míg az alacsony 
önértékelést a depresszió egyik rizikófaktoraként tartják számon8. Más esetekben egy 
tényező magas szintje előnyt jelenthet, alacsony szintje azonban nem rontja az 
alkalmazkodás esélyét (pl. zenei tehetség). Elképzelhető ennek fordítottja is, amikor egy 
tényező alacsony szintje fokozza a sérülékenységet, magas szintje azonban nem jelent 
előnyt (pl. az anya életkora a gyermek születésekor, Luthar és Zelazo, 2003). A prediktor 
és az alkalmazkodás között görbe vonalú összefüggés is fennállhat: amikor mindkét 
szélsőség, vagyis a tényező túl alacsony vagy túl magas szintje rosszabb alkalmazkodással 
jár együtt (pl. a szülőkhöz való érzelmi közelség túlzott mértéke ugyanúgy kedvezőtlen 
lehet az alkalmazkodás szempontjából, mint az érzelmi közelség hiánya, Luthar és Zelazo, 
2003).  Amikor a reziliencia magyarázóváltozóinak hatását folytonos skálák segítségével 
mérik, nem feltétlenül detektálhatóak ezek a hatások (Luthar, 2006).  

A védőfaktorok kapcsán többen a fogalmak tisztázását szorgalmazzák (pl. Luthar, 
2006; Luthar és Zelazo, 2003; Rutter, 1987). A kutatásokban „védőfaktorként” azonosított 
tényezők ugyanis hatásukat és hatásmechanizmusukat tekintve igen eltérőek lehetnek, 
ahogy azt fent is láttuk. Egyes tényezők például csak veszélyeztetettség esetén állnak 
összefüggésben a pozitív alkalmazkodással (lásd fent a rizikóspecifikus védőfaktorok 
kapcsán Cicchetti és Rogosch, 1997, illetve Flores és mtsai, 2005 munkáit). Rutter (1987) 
és Garmezy (Garmezy és mtsai, 1984) a védő- vagy protektív faktor elnevezést ez utóbbi 
tényezők leírására javasolják, arra utalva, hogy ezek a faktorok valamilyen módon kivédik 
vagy semlegesítik (moderálják) a rizikótényező negatív hatásait. Az alkalmazkodással 
általában pozitív kapcsolatban álló tényezők elnevezésére egyrészt a promotív faktorok 
vagy források (assets) kifejezéseket (Sameroff és mtsai, 2003), vagy a kompenzatórikus 
faktorok elnevezést (Garmezy és mtsai, 1984) javasolják. Ezek a tényezők a 
rizikótényezőktől függetlenül, tehát például normatív mintákban is előnyösek az 
alkalmazkodás szempontjából. A dolgozatban a fenti értelemben használjuk a védőfaktor, 
illetve a promotív faktor vagy forrás fogalmakat. 

 

2.3.6. A rezilienciát támogató, protektív folyamatok meghatározása 
 
Michael Rutter (1987) már az egyik korai tanulmányában a vizsgálódás központjába 
helyezi a reziliencia mechanizmusának feltárását. A rizikó és reziliencia közötti lehetséges 
dinamikus kapcsolatokat vizsgálva öt lehetséges utat vázol fel, amin keresztül a protektív 
tényezők kifejthetik hatásukat. A protektív tényezők megváltoztathatják egyrészt 1/ a 
nehézségek megélését, 2/ a rizikónak való kitettséget, 3/ megelőzhetik, továbbá negatív 
láncreakciók kialakulását, 4/ hozzájárulhatnak az önértékelés növekedéséhez, és végül 5/ 

8 Ugyanakkor a magas önértékelés nem minden esetben védőfaktor, például Baumseiter és munkatársai 
(2003) összefoglalója alapján a rizikómagatartások és a globális önértékelés között nincs kapcsolat. 
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olyan fordulópontot jelenthetnek az egyén életében, amely új lehetőségeket nyit meg 
számára.  
 A témához kapcsolódó elképzelések közül a továbbiakban Sandler (2001) modelljét 
szeretném ismertetni, amely a rizikó és reziliencia jelenségét általános kontextusba helyezi, 
így alkalmas arra, hogy a jó alkalmazkodás és az azzal kapcsolatban álló tényezők 
normatív mintán való vizsgálatához elméleti keretet nyújtson. 

Sandler (2001, Sandler és mtsai, 2003) elképzelése szerint a különböző helyzetek és 
történések akkor válhatnak ártalmassá (a fejlődés szempontjából veszélyeztető tényezővé), 
ha az alapvető emberi szükségletek – úgy, mint a biztonság, a kontroll, az összetartozás és 
az önértékelés iránti szükségletek (lásd Ryan és Deci, 2000 öndeterminációs elméletét) –, 
és célok kielégítését fenyegetik, illetve ha az életkornak megfelelő kompetenciák (pl. 
értelmes és jutalmazó kapcsolatok kialakításának képessége, társas kívánalmaknak való 
megfelelni tudás, egyedi tehetség és készségek gyakorolása iskolás korban) fejlődését 
akadályozzák. A kompetenciák fejlődésének gátlása ugyan sok esetben nem jelent 
közvetlen fenyegetést, viszont hiányuk később negatívan befolyásolhatja a szükségletek 
kielégítésének lehetőségét.  

A védőfaktorok a személy, a mikro- és a makro környezet azon jellemzői, amelyek 
megelőzik (preventing), kivédik (protecting) az ártalmas helyzetek hatásait, vagy 
elősegítik (promoting) a kompetenciák fejlődését és a célok, illetve szükségletek 
kielégítését (2.3/1. ábra). A védőfaktorok tulajdonképpen ugyanazokon a 
mechanizmusokon keresztül fejtik ki hatásukat, mint a veszélyeztető tényezők, vagyis 
(pozitív) hatással lehetnek a szükségletek kielégítésére és a kompetenciák fejlődésére. A 
modellt empirikus adatok is megerősítették, miszerint elvált szülők (9-12 éves) 
gyerekeinek csoportjában a nehézségek (negatív események, anyagi problémák, szülői 
demoralizáció mértéke) és a mentális egészség közötti kapcsolatot az iskolai sikerek (mint 
kompetencia) és az önértékelés (mint az értékelés iránti szükséglet kielégítettségének 
mutatója) közvetítették (Sandler, 2001).  
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2.3/2. ábra: A védőfaktorok preventív (A), protektív (B) és promotív (C) hatásainak 
konceptuális modellje (Sandler, 2001) 

 
 

Jelmagyarázat: T1: első időpont; T2: második időpont; (+): pozitív hatás, (-): negatív hatás 
 
A modellből következik, hogy a szükségleteket kielégítő környezet jellemzői (lásd pl. 
Benard, 1991 modelljét), a jóllét és fejlődés szempontjából promotív faktornak tekinthető. 
A modell a reziliencia megközelítés kiterjesztésének is tekinthető, hiszen a 
veszélyeztetettség és a védelem jelenségeit tágabb kontextusban tárgyalja.  
 
 

2.4. Az alkalmazkodást segítő és akadályozó pszichoszociális tényezők 
 
A pszichoszociális alkalmazkodásban tapasztalható egyéni különbségek megértéséhez 
elengedhetetlen az alkalmazkodást segítő és akadályozó tényezők vizsgálata. Az általános 
elképzelések, ahogyan például a reziliencia megközelítés kapcsán láttuk, meghatározzák az 
ide kapcsolódó fogalmakat (pl. védő- és rizikófaktor, kumulatív rizikó, rizikóspecifikus 
védőfaktorok fogalma) és leírják a protektív mechanizmusok általános modelljeit (pl. az 
egészségkutatásokban: lásd Jessor, Van Den Bos, Vanderyn, Costa, Turbin, 1995; Kovács 
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és Pikó, 2010; illetve a fejlődési pszichopatológia területén: Luthar, Cicchetti és Becker 
2000 összefoglalóját).   

Az általános modellek mellett vannak specifikus – az alkalmazkodást meghatározó 
személyiségtényezőkre, a családi és tágabb társas környezet jellemzőire és azok hatásaira –
vonatkozó elképzelések, illetve a fenti tényezők közötti komplex kölcsönhatásokat leíró 
modellek is (pl. Masten (2004) „általános humán alkalmazkodási rendszerek” modellje, 
lásd alább, illetve Sandler (2001) ökológiai modellje a rizikó és a reziliencia 
mechanizmusairól).  Az idevonatkozó szerteágazó szakirodalomból a következő fejezetben 
elsősorban az önértékelés, a szociális önértékelés és az önszabályozás, mint 
személyiségtényezők, illetve a szülő-gyermek kapcsolat és a szülői bánásmód bizonyos 
jellemzőinek (kommunikáció, szeretet és törődés, illetve monitorozás/kontroll) szerepét 
emeljük ki a serdülők pszichoszociális alkalmazkodásával kapcsolatban. Ezt követően a 
család szocio-demográfiai jellemzői közül a nem hagyományos családszerkezet és a rossz 
anyagi helyzet – mint a jó adaptációt veszélyeztető kontextuális rizikótényezők – hatásait 
összegezzük. Végül egy „klasszikus” rizikócsoport, az állami gondoskodásban élők 
pszichoszociális alkalmazkodására vonatkozó adatokat tekintjük át.  
 

2.4.1. Az alkalmazkodást segítő pszichoszociális tényezők 
 
 

2.4.1.1 Önszabályozás, önkontroll 
 
Az önszabályozás képessége olyan folyamatokat foglal magába, amelyek lehetővé teszik a 
célirányos viselkedést a gondolatok, az érzések, a viselkedés és a figyelem akaratlagos 
vagy automatikus modulálása révén (Karoly, 1993). Az önszabályozás minden olyan 
erőfeszítésre vonatkozik, amelyet az ember a saját pszichológiai állapotának és 
viselkedésének megváltozatása érdekében tesz (Vohs és Baumeister, 2004).  Ide sorolhatók 
a végrehajtó funkciók (pl. célirányultság, nem megfelelő viselkedés gátlása, 
jutalomértékelés, szociális értékelés) is, amelyek szerepet játszanak a viselkedés 
irányításában (Albert, Steinberg, 2011). 
 Az önszabályozó képességeknek szerepük lehet a megküzdő viselkedésben: a 
célorientált viselkedés, ami tervezést és kitartást igényel a probléma-fókuszú megküzdést 
kívánó helyzetekben elengedhetetlen. Az érzelmek, impulzusok és az ingerlékenység 
szabályozása az érzelem-fókuszú coping része, de a probléma-fókuszú megküzdés során is 
szükséges (Buckner, Mezzacappa, Beardslee, 2003; Oláh, 2005). 
 Több összefoglaló tanulmány kiemeli az önszabályozás szerepét a pozitív 
kimenetelek és alkalmazkodás elérésében (pl. Eriksson és mtsai, 2011; Masten és 
Coatsworth, 1998; Masten, 2004). Az alacsony önkontroll pedig konzisztensen a 
rizikómagatartások és az externalizáló zavarok prediktorának bizonyul (Eriksson és mtsai, 
2011). Finkenauer, Engels és Baumeister (2005) vizsgálatában az önkontroll alacsonyabb 
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devianciával és agresszióval társult, és a depresszív hangulattal is negatív kapcsolatot 
mutatott. A magas önkontroll emellett az önértékeléssel pozitív kapcsolatban állt.  

Az önszabályozás az iskolai sikerekkel is összefüggést mutat, és negatív 
kapcsolatban áll az iskolai magatartásproblémákkal (Wong, 2008). Az önszabályozás 
egyes adatok szerint bufferként működhet a környezeti rizikó (negatív életesemények) és a 
szerhasználat között (Wills és Ainette, 2008). 

Az önszabályozó képességek különösen fontos szerepet játszhatnak veszélyeztetett 
fiatalok esetében, akik nagy valószínűséggel tapasztalnak meg negatív érzéseket és 
intenzív emocionális állapotokat. Buckner, Mezzacappa és Beardslee (2003) eredményei 
szerint például szegény, egyszülős családban élő, hajléktalanságot is megtapasztalt 8-18 
éves serdülőknél az önszabályozás a reziliencia (vagyis a több területen mutatott jó 
alkalmazkodás) erős, független prediktora. A magas önkontrollal jellemezhető fiatalok 
több területeken jobb funkcionalitást mutattak, jobb társas kompetencia, jobb iskolai 
eredmények, alacsonyabb depresszió és szorongás, és kisebb probléma viselkedésben való 
érintettség jellemezte őket alacsonyabb önkontrollal bíró társaikhoz képest (Buckner, 
Mezzacappa, Beardlee, 2009). A magas önkontroll emellett adaptívabb coping stratégiák 
használatával is együtt járt.  

Állami gondozásban élő magyar fiatalok csoportjában az alacsony önkontroll (alsó 
tercilis) a deviancia magasabb fokát jósolta (Örkényi és mtsai, 2005).  Bántalmazott 
gyerekekkel végzett vizsgálatokban pedig azt találták, hogy az önkontroll különösen fontos 
szerepet játszik ezeknek a gyerekeknek az alkalmazkodásában (Cicchetti és Rogosch, 
1997). 

Az önszabályozás fontos szerepet játszik a stresszel való megküzdésben (Buckner 
és mtsai, 2009; Oláh, 2005). Érzelmi komponense lehetővé teszi a megfelelő 
érzelemkifejezést, a harag és más negatív érzelmek kontrollját, így közvetve pl. kedvezőbb 
társas kapcsolatokhoz is hozzájárul. Az önszabályozás kognitív összetevői között pedig 
olyan készségeket találunk (pl. kitartás, tervezés, stb.), amelyek a problémafókuszú 
megküzdésben játszanak szerepet (Buckner és mtsai, 2009). 

 

2.4.1.2 Önbecsülés 
 
Az önértékelés az önmagunkhoz való viszonyulás értékelő komponense, arra vonatkozik, 
hogy mennyire tartjuk önmagunkat értékesnek (Harter, 2006). A globális önértékelés 
Rosenberg, Schooler, Schoenbach és Rosenberg (1995) meghatározása szerint „az egyén 
pozitív vagy negatív attitűdje a self összességére vonatkozóan ” (141. o.). Arra vonatkozik, 
hogy a személy milyen mértékben szereti, értékeli, fogadja el és tiszteli saját magát 
általában. 
 A pozitív önértékelés vagy pozitív énkép fontos, elérni kívánt eredményként jelenik 
meg a pszichológia számos területén, mint például a pedagógiai pszichológiában, 
fejlődéslélektanban, szociálpszichológiában, személyiség- és egészségpszichológiában is 
(Marsh és Martin, 2011). Ugyanakkor jelentős prediktorként, vagyis a kimenetelt 
befolyásoló tényezőként is tekintenek rá (lásd lent). Az önbecsülés szerteágazó 

42 
 



szakirodalmából (lásd pl. V. Komlósi Annamária, 2007 összefoglaló tanulmányát) a 
következőkben az önbecsülés és a serdülőkori alkalmazkodás kapcsolatára vonatkozó 
eredményeket tekintjük át.  

Számos vizsgálat utal arra, hogy az önértékelés kapcsolatban áll az alkalmazkodás 
különböző területein mutatott teljesítménnyel (lásd pl. DuBois és Tevendale, 1999, 
Eriksson és mtsai, 2011; illetve Masten, Coatsworth, 1998 összefoglalóit).  A magas 
önértékelés védőszerepét támasztják alá például serdülőkorúaknál azok az empirikus 
adatok, amelyek pozitív összefüggést találtak az önértékelés és az élettel való elégedettség 
(Jovanovic, Zuljevic, 2013; Kapikiran, 2013), illetve a boldogság (Rosenberg, 1985) 
között. Az alacsony önértékelés emellett a depresszív hangulat, a szorongás és 
magányosság rizikófaktorának tekinthető (Harter, 1999).  

A magas önértékelés kedvezőbb alkalmazkodással mutatott kapcsolatát 
veszélyeztetett gyerekek és serdülők körében is kimutatták. Luke és Coyne (2008) 
vizsgálata alapján az önértékelés fontos protektív tényező állami gondozottaknál. Wyman 
és mtsai (1999) szegénységben élő gyerekek körében vizsgálta többek között az 
önértékelés szerepét. Az eredmények alapján a „stressz-rezisztens” gyerekek magasabb 
önértékeléssel rendelkeztek, mint azok, akiknél a környezeti nehézségek negatív 
következményekhez vezettek.  

A fenti összefüggéseket longitudinális vizsgálatok eredményei is megerősítik. A 
Kauai Longitudinális vizsgálatban például nagyon szegény fiatalok fejlődését nyomon 
követve Werner és Smith (1992) azt találták, hogy a 18 éves korban mért önértékelés 
szignifikánsan jósolta a 32 éves kori általános adaptációt. Trzesniewski és munkatársai 
(2006) a Dunedin Multidiszciplináris Egészség és Fejlődés Vizsgálat normatív mintájának 
prospektív adatait elemezve a fiatal felnőttkori alkalmazkodás több mutatójával 
kapcsolatban is kimutatta a serdülőkori (11-15 éves kori) önértékelés jelentős prediktor 
szerepét. Eredményeik szerint az alacsony önértékelést mutató serdülők körében nagyobb 
eséllyel alakult ki felnőttkorra major depresszió, illetve szorongásos zavar, emellett 
nagyobb eséllyel váltak függő dohányossá is. A magas önértékelést mutató társaikhoz 
képest az alacsonyabb önértékelésű serdülők felnőttként nagyobb eséllyel számoltak be 
fizikai egészségproblémákról (pl. rosszabb önminősített egészségi állapotról). A 
serdülőkori alacsony önértékelés továbbá a felnőttkori kriminalitással, illetve a gazdasági 
nehézségekkel (pl. hosszantartó munkanélküliséggel) is összefüggést mutatott. A fenti 
összefüggések a nem, a SES, a serdülőkori depresszió és a szülő-gyerek kapcsolat hatásait 
kiszűrve is fennálltak, illetve akkor is, ha a kimeneteli változók mérésére önbeszámoló 
helyett mások értékelését vagy objektív kritériumokat használtak. Fontos továbbá, hogy az 
önértékelés az alkalmazkodási problémák számával is összefüggésben állt: az alacsony 
önértékelésű serdülőkre később több alkalmazkodási probléma volt jellemző. Az alacsony 
önértékelés és a fiatal felnőttkorban megjelenő depresszív hangulat kapcsolatát más 
longitudinális vizsgálat eredményei is megerősítik (Orth, Robins, Roberts, 2008). 
 Az általános önértékelés szerepe az iskolai sikerekben kevésbé jelentős. Valentine, 
DuBois és Cooper (2004) összefoglaló tanulmányukban arra a konklúzióra jutnak, hogy 
habár longitudinális vizsgálatok eredményei alapján konzisztens pozitív kapcsolat áll fenn 
a globális önértékelés és az iskolai sikerek között, e hatás mérete csekély.  
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 Habár általában az önértékelés pozitív alkalmazkodás mutatókkal jár együtt, az 
egészséges veszélyeztető magatartásokkal való kapcsolatára vonatkozó empirikus adatok 
inkonzisztensek. Utalnak adatok az önértékelés és a szerhasználat közötti negatív 
kapcsolatra (pl. Jessor és mtsai, 1998), más kutatásokban nem találtak ilyen kapcsolatot 
vagy csak kismértékűt (pl. McGee és Williams, 2000, Mullan és NicGabhainn, 2003). A 
vonatkozó szakirodalmat áttekintve Baumeister és munkatársai (2003) arra a 
következtetésre jutnak, hogy a magas önértékelés nem tekinthető védőfaktornak a fiatalok 
szerhasználatával és kockázatos szexuális magatartásával szemben.  
 Swann, Chang-Schneider és McClarty (2007) az önértékelés jelentőségére 
vonatkozó ellentmondásos eredmények feloldásaként azzal érvelnek, hogy az általános 
önértékelés elsősorban a pszichológiai jólléttel (boldogság, élettel való elégedettség, 
negatív érzelmi állapotok, depresszió) áll kapcsolatban, ezzel szemben a terület-specifikus 
önértékelés (pl. iskolai önbecsülés) szorosabb kapcsolatot mutat a konkrét viselkedéssel.  
 

2.4.1.3 Szociális önértékelés 
 
Harter (1998) a terület-specifikus önértékelés egyik aspektusaként írja le a szociális 
önértékelést vagy elfogadottságot. A konstruktum arra vonatkozik, hogy az egyén 
mennyire tartja magát a társas mezőben elfogadottnak, kedveltnek, illetve milyen 
mértékben érzi magát kompetensnek a társas kapcsolatok létrehozásában.  

Habár a kortárs kapcsolatok jelentősége jelentősen megnő serdülőkorban 
(Steinberg, Morris, 2001), viszonylag kevés vizsgálat fókuszál a társas önértékelés és a 
serdülőkori alkalmazkodás kapcsolatára. Kutatási eredmények arra utalnak, hogy a társas 
önértékelés vagy észlelt elfogadottság és a kortársak általi valós elfogadás (amit 
leggyakrabban a társak megítélése segítségével mérnek) nem feltétlenül járnak együtt 
(Pardini, Barry, Barth, Lochman, Wells, 2006). Erre utal az is, hogy a két konstruktum 
eltérő összefüggést mutat a fiatalok alkalmazkodásával. Míg az előbbi magas foka több 
vizsgálat tanulsága szerint rosszabb alkalmazkodással, elsősorban fokozott szerhasználattal 
és devianciával jár együtt (Raboteg-Šarić, Rijavec, Brajša-Žganec 2001; Taussig, 2002), 
addig az utóbbi jobb alkalmazkodás mutatókkal, pl. alacsonyabb internalizáló, 
externalizáló tünetekkel és társas problémákkal (Waldrip, Malcolm, Jensen-Campbell, 
2008), jobb iskolai eredményekkel és magányosság alacsonyabb fokával (Kingery, Erdley, 
Marshall, 2011) mutatott összefüggést.  

Taussig (2002) longitudinális vizsgálatában az állami gondozásba kerülés idején 
mért észlelt társas elfogadottság mértéke, a demográfiai tényezőknek, a gondozásba 
kerülés okának, a kezdeti viselkedésproblémáknak és a társas támogatásnak a hatásait 
kiszűrve is erős prediktora volt a hat évvel későbbi rizikómagatartásoknak (devianciának, 
ön-destrukciónak, szerhasználatnak és a kockázatos szexuális magatartásnak), fiatal 
serdülők csoportjában. A szerző szerint elképzelhető, hogy az iskolán kívüli 
kortárscsoportban népszerűségnek örvendő fiatalok körében akkor nagyobb a 
rizikómagatartások előfordulásának esélye, ha deviáns barátai vannak. Ebből az 
következne, hogy a társas elfogadottság növelése hatékony intervenciós stratégia lehet 
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ezeknél a fiataloknál, ha proszociális kortárs kapcsolatok megerősítésével társul (Taussig, 
2002).  

Az észlelt társas elfogadottság kisiskoláskorban alapozódik meg, és alakulását 
jelentősen meghatározzák a kortársakkal való élmények (Ladd és Troop-Gordon, 2003). A 
valamilyen okból (akár magatartás problémáik, akár visszahúzódó, szorongó magatartásuk 
miatt) elutasított gyerekek rosszabb kapcsolati élményeket élnek meg, ami hosszútávon 
negatív társas énkép kialakulásához vezet. Ladd és Troop-Gordon (2003) eredményei 
alapján ez a fejlődési mintázat végül magányossághoz és fokozott internalizáló tünetekhez 
vezet kisiskolás korban. 

A fentiek alapján elmondható, hogy a társas elfogadottság komplex összefüggést 
mutat a serdülők alkalmazkodásával, és hatása a társas kontextustól függően eltérő lehet. A 
proszociális kortárs kapcsolati rendszerbe ágyazódva feltehetően jobb alkalmazkodással jár 
együtt. Ladd és Troop-Gordon eredményeiből pedig az következik, hogy a társas 
kirekesztés szempontjából veszélyeztetett csoportok (pl. a szegényebb tanulók) esetében 
hatása még jelentősebb lehet.  

Az észlelt szociális elfogadottság nemcsak a környezet attitűdjét mutathatja, hanem 
olyan szociális készségek meglétét is implikálhatja, amelyek szerepet játszhatnak a sikeres 
alkalmazkodásban.  
 

2.4.1.4 Szülő-gyerek kapcsolat jellegzetességei 
 
A családi környezet jellemzői meghatározóak a gyerekek fejlődése, egészségmagatartása, 
testi-lelki jólléte alakulása szempontjából (Cole és Cole, 1998, Pedersen és mtsai, 2004). A 
szülő-gyerek kapcsolat és a szülői magatartás néhány jellegzetessége konzisztens pozitív 
kapcsolatban áll a gyerekek és serdülők pszichoszociális alkalmazkodásával normatív 
mintákban (Galambos, Barker, Almeida, 2003) és veszélyeztetett csoportokban egyaránt 
(Masten és Coatsworth, 1998).  

Habár a családi és szülői hatásokra fókuszáló vizsgálatok igen sokféle módon 
definiálják és operacionalizálják ezeket a protektív családi jellemzőket, ennek ellenére az 
eredmények megerősítik néhány dimenzió jelentőségét. Eriksson és munkatársai (2011) 29 
narratív összefoglaló tanulmányt áttekintve az alábbi 11 családi faktort azonosította, 
amelyek az internalizáló és externalizáló problémákkal szembeni potenciális 
védőfaktornak tekinthetők: 1) legalább egy szülővel való jó kapcsolat; 2) biztonságos 
kötődés; 3) jó szülő-gyerek kapcsolat; 4) autoritatív szülői bánásmód; 5) szülői támogatás; 
6) magas szocio-ökonómiai státusz; 7) proszociális testvérek; 8) megfelelő gondoskodás és 
védelem; 9) szülői monitorozás; 10) pozitív családi légkör és 11) családi rutin megléte.  

A családi védőfaktorokat és forrásokat áttekintő tanulmányok általában első helyen 
említik a legalább az egyik szülőhöz fűződő szoros, támogató, érzelmileg meleg kapcsolat 
meglétét, mint a pozitív fejlődés és a reziliencia prediktorát (Masten, Coatsworth, 1998; 
O’Doherty Wright és mtsai, 2013). Az autoritatív, vagyis meleg, szeretetteljes, de 
ugyanakkor reális követelményeket is támasztó szülői magatartást szintén következetesen 
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pozitív kimenetelekkel hozzák összefüggésbe (Baumrind, 1991; Lamborn, Mounts, 
Steinberg, Dornbusch, 1991; Masten és Coatsworth, 1998; Wrigth és Masten, 2006).  

A rizikókutatásokban továbbá a szülőkhöz való kötődés, a megfelelő szülői 
monitorozás és a szülőkkel való kommunikáció protektív szerepét hangsúlyozzák. 

A pozitív családi kapcsolatok egészséges fejlődésben játszott alapvető szerepét 
több, az emberi fejlődést leíró elmélet is hangsúlyozza (lásd a pszichoanalitikus 
megközelítések közül pl. Erikson, 1991 pszichoszociális fejlődéselméletének első fázisát, 
vagy Bowlby, 1969 kötődés elméletét; a tanuláselméleti megközelítések közül például 
Bandura, 1977 elképzeléseit a szülők szerepéről a viselkedés megerősítésébe, stb.; Luthar, 
2006).  

A legtöbb vizsgálatban önbeszámolós kérdőívek segítségével mérik fel a szülői 
bánásmódot, így az alábbiakban tárgyalt dimenziók a legtöbb esetben a serdülők 
percepciójára vonatkoznak.  

 
Meleg, támogató, fogékony szülői magatartás 
  
A szülői bánásmód egyik alapdimenziója a kapcsolatban kifejezett érzelmi melegséget fedi 
le.  A dimenzió egyik végpontján a szeretetteljes, gondoskodó, támogató szülői hozzáállás 
található, a dimenzió másik végpontját az érzelmi elutasítás és ellenségesség, a negatív 
érzelmek, kritika és elégedetlenség gyermek felé történő kommunikálása alkotja (Skinner, 
Johnson, Snyder, 2005). 

A támogató és fogékony szülői hozzáállás a jó alkalmazkodás egyik 
legrobusztusabb prediktora normatív mintákban és veszélyeztetett csoportokban egyaránt 
(pl. Crew és mtsai, 2007; Luthar, Zelazo, 2003). Több vizsgálatban kimutatták, hogy ha a 
gyerekeknek legalább egy szülőfigurával közeli, szoros kapcsolata van, akkor jelentősen 
megnő a pozitív kimenetelek esélye (Graziano, Bonino, Cattelino, 2009; Werner és Smith, 
1992; 2001). Az azonos nemű szülő részéről megtapasztalt érzelmi támogatás mértéke 
például negatív kapcsolatban állt a depresszív tünetek előfordulásával magyar serdülők 
körében (Piko, Kovacs, Fitzpatrick, 2009). A szülők részéről megtapasztalt támogatás az 
élettel való elégedettséggel pozitív irányú összefüggést mutat (Kovács és Pikó, 2010). 

Ezzel szemben a nem támogató, negatív szülői bánásmód rizikófaktornak tekinthető 
az internalizáló és externalizáló zavarok szempontjából (pl. Crew és mtsai, 2007 
összefoglalója). Repetti és mtsai (2002) empirikus adatokra támaszkodva hasonló 
dimenziókat azonosít, mint a veszélyeztető családi környezet (risky family) ismérvei. A 
gyerekek pszichoszociális működését aláásó családi környezetre, a szerzők szerint, 
konfliktusok és agresszió jellemző. A kapcsolatok érzelmileg hidegek, nem támogatóak és 
elhanyagolóak. Ezek a jellemzők több úton vezethetnek negatív kimenetelhez: 
károsíthatják egyrészt a stressz válasz biológiai szabályozó rendszereit, az érzelmi 
feldolgozást és a társas kompetenciát, illetve növelik az egészséges kockáztató 
viselkedésmódok előfordulásának esélyét.  

Vizsgálati eredmények utalnak arra, hogy ha mindkét szülő részéről pozitív 
támogatást él meg a fiatal, akkor az alacsonyabb depresszióval, és magasabb 
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énhatékonyság-érzéssel jár együtt (Graziano és mtsai, 2009). A hatékonyság 
szempontjából a két vagy csak egy támogató szülővel bíró fiatalok nem különböztek 
egymástól jelentősen, és az utóbbi csoportban nem volt eltérés a támogató szülő neme 
alapján. A szülői támogatás hatása nem függött a gyerekek nemétől és életkorától. Ha már 
az egyik szülővel pozitív a kapcsolat, akkor kedvezőbb alkalmazkodást (alacsonyabb 
depressziót) mutatnak a fiatalok, mintha egyik szülővel sem pozitív a kapcsolat.  

 
Szülőkkel való kommunikáció szerepe 
 
A szülőkkel való kommunikáció a szülő-gyerek kapcsolat egyik indikátora. A 
kiegyensúlyozott és kölcsönös kommunikáció hatással van a szülő-gyerek kapcsolatban 
megtapasztalható érzelmi melegséggel, gondoskodással és törődéssel (Anderson, 
Branstetter, 2012).  

A szülőkkel való kommunikáció minősége kapcsolatban áll a szubjektív 
egészségpanaszok előfordulásával. Nagyobb eséllyel számolnak be tünetekről azok a 
fiatalok, akik nem tudnak könnyen beszélni szüleikkel azokhoz képest, akiknek ez nem 
okoz gondot (Ottova, Erhart és mtsai, 2012). A szülőkkel való probléma-megbeszélés 
fordított kapcsolatban áll a depresszív tünetekkel magyar serdülő lányok esetében (Piko, 
Kovacs, Fitzpatrick, 2009). A szüleikkel könnyen kommunikáló fiatalokra továbbá kisebb 
mértékű alkoholfogyasztás és magas élettel való elégedettség jellemző (Kovács és Pikó, 
2010). 
 
Szülői monitorozás és ismeret 
 
A szülői monitorozást Skinner, Johnson és Snyder (2005) a szülői bánásmódot leíró 
dimenziók közül a struktúra dimenzióhoz sorolja. Ez a dimenzió arra utal, hogy mennyire 
fogalmaznak meg a szülők világos és konzisztens elvárásokat a gyermek felé arról, hogy 
mit tartanak érett viselkedésnek. Ide tartozik a monitorozás mellett a szülői szupervízió, a 
szabályok lefektetése és más viselkedéskontrollálási módok is. Ezek a szabályok 
iránymutatást adnak a gyerekek számára arról, hogy a miként érhetik el a kívánt célokat, és 
hogyan kerülhetik el a nem kívánatos következményeket (Skinner, Johnson, Snyder, 2005). 
A struktúra ellentéte a káosz, vagyis a konzisztens fegyelmezés és általában a kontingencia 
hiánya. Ilyenkor a szülők elvárásai és reakciói inkonzisztensek, kiszámíthatatlanok, 
önkényesek és megbízhatatlanok (Skinner, Johnson, Snyder, 2005).   

A szülői monitorozás a korai meghatározások alapján olyan szülői 
viselkedésmódokat foglal magába, melyek a gyermek tevékenységeinek, időtöltésének, 
illetve élete legfontosabb aspektusainak figyelemmel követését szolgálják (Dishion, 
McMahon, 1998). A mérésére használt mérőeszközök azonban legtöbbször inkább a szülő 
meglévő tudására vonatkoznak, mintsem információ szerzési erőfeszítéseire (Dishion, 
McMahon, 1998; Stattin és Kerr, 2000).  A fogalom tisztázásaként Stattin és Kerr (2000) a 
következő, monitorozással kapcsolatos fogalmak elkülönítését javasolja: a szülői tudás 
mellett annak két lehetséges forrását különítik el: a szülői információkérés/ igénylés 
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(solicitation) és a gyermek önfeltárását. Emellett a monitorozáshoz kapcsolódik a szülői 
kontroll fogalma, ami a szülői szabályokat jelenti (pl. kell-e engedélyt kérnie a fiatalnak, 
hogy este kimaradjon otthonról). Empirikus adatok arra utalnak, hogy a fenti dimenziók 
közül a szülők tudása áll legerősebb kapcsolatban a különböző viselkedésbeli 
problémákkal, a szülők tudását pedig a fiatalok önfeltárása jósolja (Hamza, Willoughby, 
2011; Kerr, Stattin, Burk, 2010; Stattin és Kerr, 2000).  

Számos vizsgálat igazolja a magas szülői monitorozás különböző viselkedésbeli 
problémákkal (lásd pl. Racz és McMahon, 2011 összefoglalóját), illetve a szerhasználat 
különböző formáival (lásd pl. Lac és Crano, 2009; illetve Ryan, Jorm, Lubman, 2010 
összefoglalóit) mutatott negatív kapcsolatát. Sullivan, Childs, O’Connell (2010) 
eredményei pedig arra utalnak, hogy a rizikómagatartásoktól való általános tartózkodás 
pozitív kapcsolatban áll a szülői monitorozással.  

A szülői monitorozás (elsősorban, mint a serdülőt érintő fontos dolgokról való 
szülői tudás) magas szintje például longitudinális vizsgálatok eredményei alapján protektív 
tényezőnek tekinthető a deviáns magatartással és a szerhasználattal szemben (Barnes, 
Hoffman, Welte, Farrell, Dintcheff, 2006; Claes és mtsai, 2005; Fletcher, Steinberg, 
Williams-Wheeler, 2004; Steinberg, Fletcher, Darling, 1994). Az összefüggés a szülői 
szupervízió és a szerhasználat, illetve a deviancia között hasonló irányú és erősségű a két 
nem esetében (Claes és mtsai, 2005). A magyar serdülőkkel végzett vizsgálatok szintén 
megerősítik a szerhasználat és a szülői monitorozás közötti negatív kapcsolatot (Kovács és 
Pikó, 2010; Márványkövi, Rácz és Németh, 2013). 

A monitorozás mértéke ezenkívül a depresszív tünetekkel is fordított irányú 
kapcsolatban áll (Fröjd, Kaltiala-Heino, Rimpelä, 2007; Hamza és Willoughby, 2011). 
Hamza és Willoughby (2011) négyéves követéses vizsgálatukban azt találták, hogy a 
szülői tudás magasabb mértéke a depresszió alacsonyabb későbbi szintjét magyarázza 
középiskolás fiatalok körében. A monitorozás és a depresszív hangulat közötti összefüggés 
más vizsgálatok tanulságai alapján is robusztusnak tekinthető, mindkét nemnél, kora- és 
későserdülőkorban is kimutatható keresztmetszeti és longitudinális elrendezésben egyaránt 
(Jacobson és Crockett, 2000; Kim és Ge, 2000; Sagrestano, Holmbeck, Paikoff, Fendrich, 
2003).  

A szülői tudás azonban nemcsak az alkalmazkodás negatív indikátoraival mutat 
kapcsolatot. Kristjánsson és Sigfúsdóttir (2009) vizsgálatukban kimutatták, hogy a szülői 
monitorozás (a szülői támogatással és a szülőkkel töltött idővel együtt) pozitív 
kapcsolatban áll az iskolai teljesítménnyel, és ezt a hatást az iskolai erőfeszítések 
mediálják. A szülői tudás emellett a pozitív szülő-gyermek viszony mediátoraként 
kapcsolatban áll a szubjektív jóllét (pozitív érzelmi és hangulati állapotot mérő mutatóival 
is (Hair és mtsai, 2008). 

Habár a szülői monitorozás mértékében, mind a szülői beszámolók, mind a 
serdülők észlelése alapján jelentős nemi különbségek tapasztalhatóak, a monitorozás hatása 
(annak iránya és erőssége) a viselkedésbeli és érzelmi problémákra (Hamza és Willoughby, 
2011; Laird, Pettit, Bates, Dodge, 2003; Sattin és Kerr, 2000) és az iskolai erőfeszítésekre 
is (Kristjánsson és Sigfúsdóttir, 2009) hasonló a két nem esetében. 
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A szülői monitorozás más szülői magatartásokkal összefüggésben hat: több 
eredmény utal arra például, hogy a támogató, involvált szülői magatartás a szülői tudáson 
keresztül hat a rizikómagatartásokra (Fletcher, Steinberg, Williams-Wheeler, 2004) és a 
szubjektív jóllétre (Hair és mtsai, 2008).  

Több elképzelés is született arról, hogyan, milyen mechanizmusokon keresztül 
hathat a szülői tudás és monitorozás a serdülőkorúak alkalmazkodására. Az 
alkoholhasználattal kapcsolatban például Kim és Neff (2010) vizsgálata azt mutatja, hogy a 
szülői monitorozás közvetlen és közvetett úton kapcsolódik az alkoholfogyasztáshoz. 
Hatását részben a konvencionális intézményekhez (pl. egyházhoz, iskolához) való kötődés, 
a kortársak modellhatásának kisebb jelentősége, illetve az alkoholhasználattal szembeni 
elutasító attitűd közvetíti.  
 

2.4.1.5 Egyéb tényezők 
 
A fentiekben tárgyalt faktorokon túl számos más egyéni és társas-kontextuális tényező 
szerepet játszhat a pozitív adaptációban (lásd pl. Masten és Coatsworth, 1998; O’Doherty 
és mtsai, 2013; Eriksson és mtsai, 2011). Ezek közül a továbbiakban, a teljesség igénye 
nélkül a serdülők életének két fontos színteréhez – az iskolai környezethez és a kortárs 
kapcsolatokhoz – fűződő néhány tényező szerepét tekintjük át röviden. 
 

Az iskola az intellektuális fejlődés mellett a pszichoszociális és morális fejlődésnek 
is fontos kontextusa (Cole és Cole, 1997; Kuperminc, Leadbeater és Blatt, 2001). A 
fiatalok idejük jelentős részét töltik az iskolában (Csíkszentmihályi és Larson, 2012). Az 
iskolai környezet jellemzői és a tanulók iskolai élményei meghatározóak a fiatalok testi-
lelki-szociális egészsége (Ravens-Sieberer, Kökönyei, Thomas, 2009); érzelmi és 
viselkedéses (Kuperminc és mtsai, 2001) alkalmazkodása szempontjából. Az iskolai 
kontextushoz kapcsolódóan az iskolához való kötődés, az iskolai feladatokból fakadó 
terhelés és stressz, illetve az iskolában megtapasztalható társas támogatás szerepét 
tekintjük át. 

Az iskolához való pozitív érzelmi kötődés az egyik legtöbbet vizsgált konstruktum. 
Empirikus adatok azt mutatják, hogy az iskolához való kötődés hiánya kapcsolatban áll 
különböző rizikómagatartások (dohányzás, alkoholfogyasztás, marihuána használat; 
Samdal, Wold, Klepp, Kannas, 2000; Rasmussen és mtsai, 2005) és a szubjektív 
egészségpanaszok (Torsheim, Aaroe és Wold, 2001; Várnai és mtsai, 2007) fokozott 
előfordulásával. Az iskolához való pozitív kötődést ezenkívül a deviáns magatartással 
szembeni védőfaktornak tekintik (lásd a deviancia társas kontroll elméletét, Hirschi 1969; 
illetve a társas fejlődés elméletet, Catalano és Hawkins, 1996). Az iskolához való kötődés 
és a deviáns magatartás, illetve a problémás viselkedés összevont mutatója közötti 
kapcsolatot számos vizsgálat igazolta (pl. Resnick és mtsai, 1997; Simons-Morton, Crump, 
Saylor és Haynie, 1999; illetve lásd Maddox és Prinz, 2003 összefoglalóját). Az iskolához 
kötődő fiatalok iskolai kompetenciája is kedvezőbb, mint az iskolát nem szerető társaiké 
(Simmons-Morton és mtsai, 1999; Várnai és mtsai, 2007). 
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A tanulók iskolához fűződő élményeinek egyik fontos összetevője az, hogy 
mennyire érzik terhelőnek, stresszelőnek az iskolai követelményeket. A jelentős iskolai 
stressz gyakori egészségpanaszokkal és a rizikómagatartások fokozott előfordulásával 
(Hjern, Alfven, Ostberg, 2008; Samdal és mtsai, 2000; Torsheim és mtsai, 2001; Várnai és 
Örkényi, 2007), illetve alacsonyabb élettel való elégedettséggel (Ravens-Sieberer és mtsai, 
2004) jár együtt.  

A tanárok és az osztálytársak részéről megtapasztalt támogatás, elfogadás és 
segítőkészség kapcsolatot mutat a tanulók iskolához való kötődésével (Várnai és mtsai, 
2007). Due, Lynch, Holstein és Modvig (2003) pedig azt mutatták ki, hogy a tanárokkal 
való rossz kapcsolat rosszabb egészségmutatókkal jár együtt. Ezzel szemben az 
osztálytársak részéről megtapasztalt társas támogatás pozitív kapcsolatban állt az élettel 
való elégedettséggel (Danielsen, Samdal, Hetland, Wold, 2009). Empirikus adatok utalnak 
arra is, hogy bizonyos feltételek mellett a pozitív iskolai környezet ellensúlyozhatja a 
kedvezőtlen családi háttér negatív hatásait is (Werner és Smith, 1992). 
 

A kortárs kapcsolatok alapvető jelentőségűek a serdülők fejlődése szempontjából. 
A barátok részéről érzett elfogadás és szeretet meghatározó a serdülők érzelmi 
szükségleteinek kielégítése szempontjából (Berndt, 1992; Gifford-Smith és Brownell, 
2003). A barátokkal való interakciók emellett lehetőséget teremtenek számos társas 
készség (pl. kooperáció, empátia, kommunikáció) gyakorlására is (Berndt, 1992; Parker és 
mtsai, 1995), amelyek a későbbi alkalmazkodásban is szerepet játszhatnak. Adatok utalnak 
továbbá arra is, hogy kedvezőtlenebb családi emocionális háttér esetén a barátságok 
minősége erősebb kapcsolatban áll a fiatalok alkalmazkodásával (Gauze és mtsai, 1996).  

A barátokkal való kommunikáció és a barátokkal töltött idő a baráti kapcsolatok két 
mutatója, amely kapcsolatban állhat a fiatalok alkalmazkodásával. A barátokkal való 
pozitív kommunikáció, mint a társas támogatás egyik forrása jobb szubjektív jólléttel jár 
együtt (Vieno és mtsai, 2007). A barátokkal töltött túl sok idő viszont rizikófaktornak 
tekinthető a szerhasználat szempontjából (Márványkövi és mtsai, 2013; NicGabhainn és 
Francios, 2002). 

 

2.4.2. Kontextuális rizikótényezők: a családszerkezet és az anyagi helyzet hatásai 
 

2.4.2.1 Családstruktúra szerepe: nem teljes családban élő fiatalok 
 
A serdülőkori fejlődés komplex társas kontextusok és a kulturális és történeti háttér 
rendszerébe ágyazódva zajlik (Bronfenbrenner, 1986). Alááshatja a megküzdési 
készségeket és az egészséges fejlődést, ha a fiatalok ebben az életszakaszban ismétlődően a 
fejlődés szempontjából nem megfelelő, nem támogató társas környezetben élnek (Grant és 
mtsai, 2003; Repetti, Taylor, Seeman, 2002).  Az egyik legáltalánosabb társas környezeti 
hatás, ami potenciális negatív hatással lehet a serdülők fejlődésére az, ha a fiatal nem teljes 
– vagyis egyszülős, illetve újrastrukturálódott – családban él.  
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A házasságok felbomlásának hatásait vizsgáló kutatások kimutatták, hogy az 
érintett gyerekek körben nagyobb eséllyel fordulnak elő emocionális és viselkedésbeli 
problémák (Amato és Keith, 1991; Aro és Palosaari, 1992; Cuffe, McKeown, Addy, 
Garrison, 2005; Garnefski és Diekstra, 1997; Lipman, Boyle, Dooleyi, 2002), illetve 
rosszabb iskolai teljesítmény (Allison és Furstenberg, 1989; Hetherington és Clingempeel, 
1992; Lansford és mtsai, 2006). Néhány vizsgálatban kapcsolatot találtak a család 
felbomlása és a szerhasználat különböző formái (pl. dohányzás; Glendinning, Shucksmith, 
Hendry, 1997; Griesbach, Amos, Currie, 2003; Pedersen, Granadó Alcón, Rodrigez, Smith, 
2004 és alkohol használat; Shucksmith, Glendinning, Hendry, 1997) között. A nem 
dohányzó serdülőkorúak között magasabb arányban találunk olyan fiatalokat, akik két 
biológiai szülővel élnek együtt, mint akiknek a családja más elrendezést mutat. 

A családszerkezet és a mentális egészség közötti kapcsolatra utalnak azok a kutatási 
eredmények, amelyek a két édesszülővel együtt élő, vagyis intakt családban nevelkedő 
fiatalok körében kevesebb pszichés problémát és jobb szubjektív jóllétet (pl. magasabb 
élettel való elégedettséget, kevesebb szubjektív egészségpanaszt) mutattak ki, mint a más 
családi elrendezésben élők körében (Amato és Keith, 1991; Bjarnason és mtsai, 2012, 
Ottova, Erhart és mtsai, 2012; Pedersen és mtsai, 2004). A nem teljes családban élő 
fiatalokra nagyobb eséllyel jellemző az alacsonyabb önértékelés (fiúk esetében Capaldi és 
Patterson, 1991; mindkét nemnél: Garnefksi és Diekstra, 1997), a különböző társas zavarok 
előfordulása (Lipman és mtsai, 2002) és a rosszabb szubjektív egészségi állapot 
(Montgomery és mtsai, 1996). Magyar serdülők körében végzett vizsgálatok is azt 
mutatják, hogy a két biológiai szülővel élőkhöz képest a nem teljesen családban élők 
körében nagyobb az esély arra, hogy a fiatalok több depresszív, illetve pszichoszomatikus 
tünetről, emellett rosszabb önminősített egészségről számolnak be (Piko, Fitzpartick, 
2007).  

A válás negatív hatásai hosszútávon, felnőttkorban is kimutathatóak (Aro és 
Palosaari, 1992). Azok a fiatal felnőttek például, akik nem teljes családban nőttek fel, 
alacsonyabb élettel való elégedettségről és magasabb depresszivitásról számoltak be 
(Spruijt és mtsai, 2001).  

Meg kell említeni azt is, hogy nem minden esetben mutattak ki különbséget az 
intakt és a nem-intakt családban élő gyerekek és serdülők alkalmazkodásában (Blechman, 
1982; Pike, 2003), sőt, akad olyan tanulmány is, amely arra utal, hogy a szülői szeparáció 
vagy válás következményeként növekedhet is a gyerekek kompetenciája (Hetherington, 
2003). Pike (2003) ausztrál serdülőkkel végzett vizsgálatában azt találta, hogy az egyszülős 
családban élő fiatalok iskolai eredménye és önértékelése nem különbözött jelentősen a két 
biológiai szülővel együtt élő, vagyis intakt családban nevelkedő társaikétól. A szerzők azt 
feltételezik, hogy a fiatalok önértékelése a családszerkezet helyett más tényezőkkel állhat 
erősebb kapcsolatban, mint például a család jövedelme, a gyermeket nevelő szülő 
iskolázottsága és foglalkozási státusza, a család számára nyújtott társas támogatás mértéke, 
a szülő megküzdő képességei és a szülők közötti konfliktusok mértéke.  
 Más vizsgálatok eredményei szerint a gyerekek alkalmazkodására nagyobb 
változatosság jellemző az elvált, illetve az újraalakult családokban, mint az intakt 
családokban. A Hetherington munkacsoport által az alkalmazkodás alapján végzett 
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klaszterelemzések azt mutatják, hogy a család átalakulását megtapasztaló serdülők 
magasabb arányban fordulnak elő mind a sokproblémás, mint a magas kompetenciájú 
klaszterekben (Hetherington, 1993; Hetherington, 2003; Hetherington és Elmore, 2003). 
Vizsgálatukban az egyszülős vagy újrastrukturálódott családban élő serdülők 50%-a került 
a „elég jó” működéssel jellemezhető klaszterbe, ami azt jelentette, hogy átlag körüli 
pontszámokat értek el az internalizáló, externalizáló zavarokat mérő skálákon, illetve a 
társas és kognitív kompetenciát és az önértékelést mérő skálákon. Ezzel szemben, az 
egyedülálló anyák által nevelt lányok egy alcsoportja, akik a „kompetencia, aminek ára 
van” klaszterbe kerültek, különösen magas pontszámokat mutattak az alkalmazkodást mérő 
skálákon, és szociálisan felelősségteljesek voltak, azonban önértékelésük alacsonyabb volt, 
és magasabb mértékű depresszióról, illetve szorongásról számoltak be (Hetherington, 
1993). Ez az eredmény arra utal, hogy ezekben a veszélyeztetett csoportokban a 
viselkedéses szinten megjelenő jó alkalmazkodás a gyerekek kompenzációs 
erőfeszítéseinek a jele is lehet.  

A család felbomlásának negatív hatását a gyerekek és serdülők alkalmazkodására 
számos tényező közvetítheti. Egyes elképzelések szerint az egyszülős vagy 
újrastrukturálódott családok több nehézséggel néznek szembe: például rosszabb anyagi 
helyzetben vannak, a szülők végzettsége gyakran alacsonyabb, és jellemzőek továbbá a 
rosszabb lakáskörülmények (zsúfoltság) is (Amato és Keith, 1991; Kerr és Beaujot, 2002; 
Hetherington és mtsai, 1998). Az egyszülős (elsősorban az egyedülálló anyák által 
vezetett) háztartásokra anyagi nehézségek és kevésbé hatékony felügyelet jellemző 
(Breivik és Olweus, 2006). 

Más elméletek a család felbomlásának gyerekek alkalmazkodására kifejtett negatív 
hatásait a családi működés és a szülő-gyerek kapcsolat átalakulásával magyarázzák. Ezek 
szerint a szülők válásának negatívan hatásait családdinamikai folyamatok mediálják (Kim 
és Brody, 2005; Kurdek és Fine, 1993). A nem teljes családokban nagyobb eséllyel fordul 
elő alacsonyabb szülői monitorozás és szülői kontrollt, alacsonyabb szülői involváltság 
(Hetherington és mtsai, 1982; Hetherington, 2003; Lipman és mtsai, 2002), illetve a 
fegyelmezés negatívabb formái (pl. fizikai büntetés), mint az intakt családokban (Berger, 
2004; Eamon és Zuehl, 2001). Ha azonban a család átalakulása ellenére pozitív tud 
maradni a szülői bánásmód, akkor a szülők részéről megtapasztalt meleg, támogató 
hozzáállás konzisztens és megfelelő mértékű szülői kontrollal és felügyelettel ötvözve 
kivédheti a válás negatív hatásait, és elősegítheti a kedvező alkalmazkodást (Hetherington 
és Elmore, 2003; Sandler és mtsai 2003) 
 A nem intakt családban élő fiatalok körében a rezilienciát erősíthetik a családon 
kívüli támogató kapcsolatok. A barátok és a családon kívüli felnőttek részéről 
megtapasztalt társas támogatás kedvezőbb adaptációval jár együtt (Barnes, 1999; Greef és 
Van Der Merwe, 2004). Ugyanakkor a kortársak részéről megtapasztalt elutasítás 
felerősítheti a válás negatív hatásait (Hetherington és Elmore, 2003).  
 A nem intakt családban élő fiatalok alkalmazkodásában (is) meghatározó szerepet 
játszhat iskolai környezet. A világos, konzisztens szabályokkal és meleg érzelmi légkörrel 
jellemezhető (authoritatív) iskolai környezet a nem intakt családban élő gyerekek jobb 
társas, és kognitív működésével áll kapcsolatban (Hetherington és Elmore, 2003). Az 
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iskolai kohézió például moderálhatja a problémás családi környezet hatását a fiatalok 
depressziójára (Botcheva és mtsai, 2002).  
 

2.4.2.2 A család rossz anyagi helyzete, mint rizikófaktor serdülőkorban 
 
A jövedelem, az iskolázottság és a foglalkozás mellett a szocio-ökonómiai státusz (SES) 
egyik indikátora (Adler és mtsai, 1994; Andorka, 1996). A család anyagi helyzete a család 
által birtokolt forrásokat fedi le (Krieger, Williams, Moss, 1997). A SES hatással van a 
személyek életesélyeire, befolyásolja a társadalomban elfoglalt szociális pozíciót, és azt, 
hogy a személy mennyire férhet hozzá az adott pozícióhoz kapcsolódó lehetőségekhez 
(Andorka, 1996).   

A család szocio-ökonómiai helyzete a serdülők alkalmazkodására is kihat. 
Prospektív longitudinális vizsgálatok eredményei szerint a szülői SES tartós, kumulatív 
hatással van a gyerekek pszichológiai alkalmazkodására (Ritsher, Warner, Johnson, 
Dohrenwend, 2001), amely születéstől felnőttkorig kimutatható (Schoon, Sacker, Bartley, 
2003).  

A felnőttek körében jól dokumentált SES-egészség kapcsolatot (lásd pl. Adler, 
Boyce, Chesney, Folkman, Syme, 1993; Adler és mtsai, 1994; Adler és Ostrove, 1999) 
gyerekek és serdülők körében is kimutatták (Goodman, McEwen, Huang, Dolan, Adler, 
2005; Goodman, Slap, Huang, 2003; Montgomery, Kiely és Pappas, 1996; Starfield, Riley, 
Witt, Robertson, 2002). Konzisztens összefüggés található például a család jómódúsága és 
a serdülőkorúak szubjektív egészségi állapota között: minél jobb anyagi helyzet jellemzi a 
fiatalok családját, annál alacsonyabb az egészségi állapotukat rossznak tartók aránya 
(Holstein és mtsai, 2004; Torsheim és mtsai, 2004). Magyar serdülők körében hasonló 
összefüggést mutatott ki Pikó és Fitzpatrick (2007) az önminősített szocio-ökonómiai 
státusz és a mentális egészség különböző mutatói (depresszív tünetek, pszichoszomatikus 
panaszok, illetve szubjektív egészségi állapot) között. Az objektív SES mutatókat 
vizsgálva kevésbé konzisztens eredmények adódtak, de az anya iskolai végzettsége 
kapcsolatban állt a fiatalok önminősített egészségével és a pszichoszomatikus panaszok 
előfordulásával (Pikó és Fitzpatrick, 2007). 
  A SES és a rizikómagatartások között is kimutatható kapcsolat, ám ezek az 
összefüggések kevésbé konzisztensek. Richter, Leppin és NicGabhainn (2006) 
vizsgálatának eredményei azt mutatják, hogy a család szocio-ökonómiai körülményei csak 
kis hatással vannak az ismétlődően előforduló részegségre serdülőkorban. Ráadásul a SES 
különböző indikátorai eltérő összefüggést mutattak ezzel a rizikómagatartással. Míg a 
családi jómódúság, mint a SES gazdasági összetevője pozitív kapcsolatban állt a részegség 
esélyével, addig a foglalkozási státusz esetében fordított kapcsolatot találtak: az 
alacsonyabb foglalkozásbeli státusz esetén volt nagyobb a részegség előfordulásának 
esélye.  

Az alacsony szocio-ökonómiai helyzetű családban élő gyerekek és serdülők az 
emocionális és viselkedésbeli problémák előfordulása szempontjából is veszélyeztetettek 
(Goodman és Huang, 2002; McLyod, 1998; Ritsher és mtsai, 2001; Taylor, Budescu, 
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Gebre, Hodzic, 2014).  Empirikus adatok azt mutatják továbbá, hogy az alacsony SES a 
tanulás szempontjából is rizikótényezőnek számít (Patterson és mtsai, 1990; McLoyd, 
1998; Starfield és mtsai, 2002; White, 1982). Az iskolai teljesítmény és a szociális háttér 
közötti kapcsolat magyarázatai kiemelik, hogy a különböző szocio-ökonómiai státusz 
szintekhez eltérő lehetőségek és szocializációs folyamatok társulnak, amelyek hatással 
vannak az iskolai eredményekre (Coleman, 1988).  

A kedvezőtlen szocio-ökonómiai státuszhoz számos olyan nehézség kapcsolódik, 
amelyek az adaptív fejlődést veszélyeztethetik. Az alacsony szocio-ökonómiai háttérrel 
rendelkező családok gyakran fokozott stresszel szembesülnek (Finkelstein, Kubzansky, 
Capitman, Goodman, 2007; Goodman, McEwen, Dolan, Schafer-Kalkhoff, Adler, 2005), 
illetve más kedvezőtlen környezeti tényezők (pl. rosszabb fizikai és társas környezet) is 
jellemzőek rájuk (Evens, 2004). A szegénység a családi élet valamennyi aspektusára 
kihathat, úgy mint például a szülői nevelési módra (Berger, 2004), a szülők mentális 
egészségére (Taylor és mtsai, 2014), a lakhatás minőségére, az egészségügyi és oktatási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és a különböző pozitív szabadidő eltöltési 
lehetőségekhez való hozzáférésre is (Wilson, 1987).  
 A család kedvezőtlen szocio-ökonómiai pozíciójából származó rizikót számos 
pszichoszociális tényező moderálhatja. A pozitív (fogékonysággal, elfogadással és 
melegséggel jellemezhető) szülői bánásmód jobb társas és viselkedésbeli alkalmazkodással 
áll kapcsolatban szegény gyerekek esetében (Owens és Shaw, 2003; Wyman és mtsai, 
1999; Wyman, 2003). A tanulmányi téren jelentkező rizikót csökkentheti – a fiatalok saját 
motivációja mellett –, ha a tanárok pozitív elvárásokat támasztanak a fiatalok 
továbbtanulását illetően, illetve ha a szülők is fontosnak tartják a továbbtanulást (Schoon, 
Parsons, Sacker, 2004). Schoon és munkatársai (2004) vizsgálatban a középiskolai 
alkalmazkodás szintje a hátrányos helyzetű csoportban erősebb kapcsolatban állt a 
felnőttkori munka és egészség státusszal, mint a kedvezőbb helyzetben lévő fiatalok 
csoportjában, ami arra utal, hogy az iskolai tapasztalatok különösen fontosak a hátrányos 
helyzetű fiataloknál, míg a kedvezőbb feltételek közt nevelkedő társaik más forrásokból is 
meríthetnek. Finn és Rock (1997) eredményei azt mutatják, hogy az alacsony jövedelmű 
családban élő fiatalok eredményesebbek voltak az iskolában, ha erősebb elköteleződést 
mutattak az iskola iránt. Wyman (2003) vizsgálatában, a mélyszegénységben és krónikus 
családi problémák közepette élő fiatalok csoportjában az antiszociális kortársakhoz való 
kötődés jósolta a problémás viselkedés megjelenését, ezzel szemben a strukturált, 
proszociális tevékenységekben (pl. szervezett sport, önkéntes munka, stb.) való részvétel a 
viselkedésbeli problémák alacsonyabb szintjével állt kapcsolatban.  

Egy szegénységben élő serdülőkkel végzett vizsgálatban, a proszociális és 
előzékeny kortárs kapcsolatokkal rendelkező fiatalok magasabb ön-értékeléssel bírtak, és 
kisebb volt körükben a depresszió esélye (Seidman és Pedersen, 2003). A társas támogatás 
más formái, például a tágabb család által nyújtott segítség szintén mérsékelhetik a rossz 
anyagi helyzetből fakadó terhelés negatív hatásait mind az anyák, mind a gyerekek 
alkalmazkodása esetében (Taylor és mtsai, 2014).  

A társas védőfaktorok mellett a személyiség bizonyos aspektusai, pl. az önkontroll 
képessége is meghatározóak lehetnek a rossz anyagi helyzet negatív hatásainak 
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kivédésében. Buckner és munkatársai (2003) szegénységben élő fiatalokkal végzett, fent 
idézett vizsgálatában például a magasabb önkontrollal bíró fiatalokra jobb társas 
kompetencia, jobb iskolai alacsonyabb depresszió és szorongás, és kisebb 
problémaviselkedésben való érintettség volt jellemző. 

 

2.4.3. Alkalmazkodás állami gondoskodásban élő fiatalok körében 
 

Az állami gondoskodásban élő fiatalok számos nehézséggel, stresszhelyzettel 
kerülnek szembe életük folyamán: az esetek többségében olyan erősen diszfunkcionális 
családból érkeznek a gyermekotthonba, ahol sokszor rossz bánásmódot, elhanyagolást, 
bántalmazást kellett elszenvedniük (Jones és Morris, 2012; Leve és mtsai, 2012).  A 
családon belüli negatív élményeken túl maga a családból való kiemelés, az új környezetbe 
való beilleszkedés, a korábbi életvitel megváltozása, a kapcsolatok megszakadása is 
megterheli a fiatalok alkalmazkodó képességét (Jones és Morris, 2012; Leve és mtsai, 
2012). A családban megtapasztalt rossz bánásmód következményeként gyakran a sikeres 
megküzdésben is szerepet játszó személyiségjellemzők (pl. önkontroll, önbecsülés, társas 
készségek, Oláh, 2005) sérülnek, ami tovább fokozza az alkalmazkodási zavarok 
kialakulásának esélyét (lásd pl. Price és Brew, 1998; illetve Révész, 2013 összefoglalóit).  

A fenti eredményekkel összhangban számos vizsgálat kimutatta, hogy a családon 
kívül, intézeti körülmények között nevelkedő gyerekek és serdülők körében magasabb a 
különböző pszichoszociális alkalmazkodási zavarok előfordulásának esélye. A állami 
gondoskodásban élő gyerekek és serdülők körében magasabb arányban jellemzőek 
különböző emocionális és viselkedési problémák (depresszió és szorongás, szerhasználat; 
Pilowsky és Wu, 2006; Zima, Bussing, Freeman, Yang, Belin és Forness, 2000), iskolai 
kudarcok, nehézségek (Zima és mtsai, 2000), és későbbi deviáns vagy kriminális 
viselkedés is (Halfon, Mendonca és Berkowitz, 1995; Johnson-Reid és Barth, 2000; 
Pilowsky és Wu, 2006).  

 
Kevés olyan vizsgálat született, ami a reziliencia előfordulását elemzi állami 

gondoskodásban élő serdülők körében (pl. Legault, Anawati és Flynn, 2006; Flynn és 
mtsai, 2004; Taussig, 2002).  

Flynn és munkatársai (2004) populációs kritériumok segítségével határozták meg a 
rezilienciát, vagyis a kedvező alkalmazkodást, intézetben nevelkedő 10-15 éves fiatalok 
(N=340) csoportjában. Eredményeik alapján a vizsgált fiatalok jelentős hányada a 
populációs átlagnak megfelelő vagy annál jobb eredményt mutatott számos területen 
(önminősített egészség, önértékelés, boldogság, remény, proszociális magatartás és a 
barátságok terén). Három mutató mentén mutattak rosszabb alkalmazkodást az intézetben 
nevelkedő fiatalok a populációs átlaghoz képest: az iskolai teljesítmény, a szorongás és az 
emocionális distressz terén. A vizsgálat nagy erénye, hogy más vizsgálatoktól eltérően, 
külső kritériumokat használt a reziliencia meghatározásához, és nem a rizikócsoporton 
belüli átlagot vagy megoszlást használta kritériumként.  
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A másik két vizsgálatban (Legault és munkatársai, 2006; Taussig, 2002) változó-
fókuszú megközelítést alkalmazva vizsgálta a reziliencia prediktorait állami gondozott 
fiatalok között. Több más tényező mellett, mindkét vizsgálatban kimutatták a pozitív társas 
kapcsolatok és a pozitív énkép protektív hatását.  

Taussig (2002) 7-12 év közötti gyerekekkel (N=214) végzett vizsgálatában azt 
találta, hogy a saját magatartás kedvezőbb megítélése (SPPA9, Harter, 1988 Magatartás – 
Conduct alskálájával mérve) és az osztálytársak támogatása a rizikómagatartások 
(deviancia, szerhasználat, ön-destrukció és korai szexuális magatartás) szignifikánsan 
alacsonyabb 6 évvel későbbi mértékét jósolták. A magas társas elfogadottság viszont 
(Social acceptance, SPPA, Harter, 1988) pozitív kapcsolatot mutatott a 
rizikómagatartásokkal. A szerzők ezt az összefüggést azzal magyarázzák, hogy ha a 
fiatalok a társas elfogadottságot nem proszociális barátok körében tapasztalják meg, hanem 
deviáns közösségben, akkor az a rizikómagatartások előfordulásának esélyét növelheti. 

A deviancia és a szerhasználat szempontjából az otthon elszenvedett rossz 
bánásmód (vagyis a gondoskodásba kerülés oka) – az előbbi esetében a fizikai 
bántalmazás, a második esetben az elhanyagolás – is jelentős prediktornak bizonyult.  

Legault és munkatársai (2006) 14-17 éves serdülőket (N=220) vizsgálva 
kimutatták, hogy a fiatalokra kevésbé jellemző a szorongás és a fizikai agresszió, ha 
pozitív kapcsolatuk van a női gondozójukkal és a barátaikkal, illetve ha magasabb ön-
értékelés jellemzi őket. A fizikai agresszió és a gondozók száma között pozitív kapcsolat 
állt fenn, vagyis minél több váltást élt meg a fiatal a gondozásban, annál jellemzőbb volt rá 
az agresszió. A megküzdés adaptívabb formája (megközelítő coping) negatív, az elkerülő 
megküzdési stratégiák használta pedig pozitív kapcsolatot mutatott az agresszióval.  

Összefoglalva elmondható, hogy az állami gondoskodásban élő fiatalok körében a 
kevés példát találni a reziliencia vizsgálatára. Ezek azt mutatják, hogy ebben a 
veszélyeztetett csoportban is jellemző a jó alkalmazkodás, amelynek esélyét növelik a 
pozitív, támogató kapcsolatok és a pozitív önpercepció.  

 
 

2.5. Univerzális promotív faktorok a fejlődésben: Masten (2001) 
elképzelése 

 
Az előző fejezetben néhány olyan személyes és társas-kapcsolati tényezőt tekintettünk át 
(önkontroll, önértékelés, pozitív, támogató szülői magatartás), amelyek veszélyeztetett és 
normatív mintákban egyaránt pozitív kapcsolatban állnak a jó alkalmazkodás számos 
mutatójával. E tényezők jól illeszthetők Masten (2001) „Általános humán adaptációs 
rendszerek” elképzeléséhez.  

A modell létrejöttét az a felismerés alapozta meg, hogy több személyes és környezeti 
tényező a reziliencia kutatások (a célzott rizikótényezők, az alkalmazott definíciók, illetve 
a reziliencia operacionalizálása terén megmutatkozó) heterogenitása ellenére konzisztensen 

9 SPPA = Self Percepcion Profile for Adolescence (Harter, 1988) 
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a jó alkalmazkodás prediktorának bizonyult (Masten, 2001). E tényezők nagy része 
ráadásul nemcsak a veszélyeztetettség ellenére történő jó alkalmazkodással korrelál, hanem 
általában is a jó alkalmazkodás feltétele, vagyis normatív mintákban is az egészséges 
működéssel állnak kapcsolatban (lásd később). A fent összefüggésekből kiindulva Masten 
(20011) feltételezi, hogy ezek a védőfaktorok tulajdonképpen általános és alapvető humán 
alkalmazkodási rendszereket alkotnak (lásd még Masten és Obradovic, 2008).  

A kötődési rendszer a szoros társas kapcsolatok kialakítását alapozza meg. Az egyik 
legkonzisztensebb eredmény a reziliencia kutatásokban, hogy az emberi kötődés alapvető 
szerepet játszik a reziliencia kialakulásában. Kisgyerekeknél az adaptáció és a reziliencia 
lehetősége is elsődlegesen a szülőfigurákkal való korai kapcsolat minőségén múlik 
(Werner és Smith, 1982). A biológiailag megalapozott kötődési rendszer (Bowlby, 1969) 
több szempontból is szerepet játszik a korai adaptációban (Masten és Obradovic, 2008).  
Fenyegetettség esetén aktiválja a kötődési viselkedést (pl. biztonságos kötődés esetén a 
közelségkeresést, kontaktus fenntartását), ami lehetővé teszi a gyermek megvédését, 
megnyugtatását. A megfelelő kötődés biztos alapot nyújt nyugodt körülmények között az 
explorációhoz, a világ felfedezéséhez. Megfelelő érzékenységű kötődési személy fontos 
szabályozó funkciót is betölt a gyermek számára (pl. az arousal és az impulzusok 
modulálásában, és az érzelmek szabályozásában is), ami különösen fontos stresszteli vagy 
fenyegető helyzetekben (pl. Gunnar és Donzella, 2002).  

A korai kötődés tapasztalatai meghatározóak a későbbi társas kapcsolatok alakulása 
szempontjából is. Nagyobb gyerekek és serdülők esetében a közeli barátságok, és később a 
partnerkapcsolatok is fontos szerepet töltenek be az adaptációban (megalapozzák a 
biztonságérzést, motiválják a viselkedést és társas támogatást nyújtanak, Masten és 
Obradovic, 2008).  

 Az elsajátítási (mastery) motiváció rendszer a környezettel való hatékony 
interakciókat és a környezethez való adaptációt alapozza meg (Masten, 2004). A rendszer 
magas kidolgozottsága esetén (vagyis ha erős az egyénben a hatóképesség és 
énhatékonyság érzés, illetve az elsajátítási motiváció), az egyének több erőfeszítést tesznek 
a siker érdekében, és tovább kitartanak nehézségek esetén (Bandura, 1997). A sikerek 
pedig megerősítik a további adaptációs törekvéseket (Masten és Obradovic, 2008). A 
reziliencia vizsgálatok eredményei szerint is a magas énhatékonyság és a pozitív 
önpercepció jobb adaptációs mintázattal járnak együtt (lásd Masten és Coatsworth, 1998 
összefoglalóját). 

Az emberi agy tanulásért felelős rendszerei olyan kognitív képességeket (pl. 
intelligencia, problémamegoldó képesség, figyelem) foglalnak magukba, amelyek fontos 
szerepet töltenek be a környezet megismerésében, illetve a környezethez való 
alkalmazkodásban (Masten és Obradovic, 2008). A reziliencia vizsgálatok is konzisztensen 
megerősítették a jó kognitív készségek szerepét a hatékony alkalmazkodásban (lásd pl. 
Luthar, 2006 összefoglalóját). Ahogy Masten és Obradovic (2008) megfogalmazza, „nincs 
szükség különleges intelligenciára, inkább egy jól működő emberi agyra, és némi tudásra 
arról, hogy mi történik, és mit lehet tenni” (9. o.).  

Az önszabályozó rendszerek az arousal, az érzelmek, a figyelem és a viselkedés 
szabályozásáért felelős rendszereket foglalja magába. A nehézségekkel való 
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megküzdésben különösen fontos szerepet játszanak az önszabályozó készségek. Ezek 
biztosítják, hogy a stresszelő körülmények keltette fokozott emocionális állapotok ellenére 
fenntartható legyen a hatékony működés. A célirányos viselkedést és a kitartást szavatoló 
készségek a problémafókuszú megküzdésben is szerepet játszanak (Masten és Obradovic, 
2008; Oláh, 2005).  

Az általános adaptációs rendszerek következő csoportját azok a társas mikro 
rendszerek (pl. családi, kortárs kapcsolati, iskolai rendszer) alkotják, amelyek különböző 
kapcsolatrendszereken keresztül fejtenek ki szabályozó és védő funkciókat (Masten és 
Obradovic, 2008). A közösségi szintű rendszerek a közösségi szintű forrásokon és a 
kollektív hatékonyságon keresztül szintén szerepet játszanak az adaptációban.  

Az adaptációs rendszerek utolsó nagy csoportját a kulturális és társadalmi rendszerek 
alkotják (pl. vallás, hagyományok, rituálék, értékek, törvények), amelyek a szabályozó 
funkción túl az élet értelmessége érzés megalapozásában is szerepet játszanak (Masten és 
Obradovic, 2008).  

Masten (2001) elképzelése szerint, ha a fenti adaptációs rendszerek elérhetőek, és jól 
működnek, akkor a kedvező alkalmazkodás és pozitív fejlődés biztosított.  Ezzel szemben 
azok a kedvezőtlen körülmények és/vagy traumatikus események jelentik a legnagyobb 
fenyegetést a fiatalok fejlődésére, amelyek ezen alapvető alkalmazkodási rendszerek 
fejlődését, illetve működését gátolják vagy teszik tönkre (pl. a szülők hiánya vagy agyi 
károsodás (Masten és Obradovic, 2006; Masten és Powell, 2003).  
 
 

2.6. Összefoglalás és célkitűzések   
 
A serdülőkorral foglalkozó kutatások egyik fontos kérdése, hogy miként sikerül a 
fiataloknak megküzdeniük az életszakaszt jellemző kihívásokkal, milyen tényezők 
befolyásolják fejlődésük kimenetelét ebben az életkorban. A szakirodalmat áttekintve 
elmondható, hogy a serdülőkorral foglalkozó tanulmányok szinte kivétel nélkül kiemelik 
ennek az életszakasznak a sérülékeny voltát, idézve azokat az empirikus adatokat, amelyek 
a különböző alkalmazkodási problémák gyakoribbá és súlyosabbá válását kötik ehhez az 
életszakaszhoz (lásd pl. Cicchetti és Rogosch, 2002; Compas, 2004; Steinberg és mtsai, 
2006). A szerzők legtöbbször arra is kitérnek, hogy mindezek ellenére a fiatalok többsége 
sikeresen megküzd a kihívásokkal, és nem mutat komoly problémákat, kevés adat áll 
azonban rendelkezésre arról, hogy valójában milyen arányban jellemző a fiatalokra a 
problémamentes alkalmazkodás.  

Az epidemiológiai kutatásokban a problémákban nem érintett személyek csoportja 
legtöbbször kontrollcsoportként vagy referenciacsoportként szerepel, és ritkán kerül a 
vizsgálódások középpontjába (pl. Willoughby és mtsai, 2007 kutatásában). A pozitív 
adaptációra fókuszáló kutatásokban (pl. a pozitív pszichológiai vagy prevenciós szemléletű 
megközelítésekben) pedig sokszor külön-külön vizsgálják a funkcionalitás egyes területeit, 
így az eredmények kevés támpontot nyújtanak azoknak a személyeknek a vizsgálatához, 
akiket általában véve jó működés jellemez.   
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A sikeres serdülőkori működés átfogó leírását szolgálhatja a pszichoszociális 
alkalmazkodás fogalma (Luthar, 2006; Masten és Coatsworth, 1998), amely a serdülőkori 
működés és fejlődés legfontosabb területeit öleli fel, és megfelelő elméleti keretet nyújt 
ahhoz, hogy a serdülőkori kedvező adaptációt vizsgálhassuk. A személy-fókuszú vizsgálati 
megközelítés (Bergman, von Eye és Magnusson, 2006, illetve Masten, 2004) segítségével 
pedig lehetőség nyílik arra, hogy az alkalmazkodás különböző területein mutatott 
teljesítmény alapján azonosítsuk azokat a fiatalokat, akikre általában jellemző a jó 
alkalmazkodás.  

A fentiek alapján dolgozatom egyik célja, hogy a serdülőkori pszichoszociális 
alkalmazkodásra vonatkozó elképzeléseket felhasználva 11-18 év közötti serdülőkorúak 
különböző mintáin, személy-fókuszú megközelítést alkalmazva azonosítsa azoknak a 
fiataloknak a csoportját, akikre problémamentes alkalmazkodás jellemző.  

Ehhez az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (Health Behaviour in 
School-aged Children, továbbiakban HBSC) elnevezésű, nemzetközi epidemiológiai 
kutatás nyújt keretet. A HBSC kutatás a serdülőkorúak egészségének és magatartásának 
számos aspektusát (pl. szubjektív jóllét, rizikómagatartások, társas kompetencia, 
tanulmányi kompetencia) vizsgálja (Németh és Költő, 2011), így lehetővé teszi, hogy ezek 
együttes előfordulását elemezzük.  

Az elméleti bevezetőben áttekintett vizsgálatokban (Kamphaus és mtsai, 1997; Kim 
és mtsai, 2009; McDermott és Weiss, 1995; Roeser és mtsai, 1998; Sullivan és mtsai, 
2010; Willoughby és mtsai, 2007) a vizsgált minták sajátosságaitól, a mért alkalmazkodási 
területektől és az alkalmazkodási mintázatok meghatározásának módszereitől függően 6%-
53% közötti arányban találtak olyan serdülőkorúakat, akikre általában jó vagy átlagos 
funkcionalitás volt jellemző. Az idősebb korcsoportokra pedig alacsonyabb arány volt 
jellemző. A 11, 13, 15 és 17 éveseket felmérő HBSC kutatás adatainak elemzésénél mi is 
hasonló életkori különbségeket várunk.   

A pszichoszociális alkalmazkodásban tapasztalható egyéni különbségek 
megértéséhez elengedhetetlen az alkalmazkodást segítő és akadályozó tényezők vizsgálata. 
Az elméleti bevezetőben áttekintettünk néhány olyan szociodemográfiai (családszerkezet, 
anyagi helyzet), és pszichoszociális (családi és személyiségen belüli) tényezőt, amelyek a 
kedvező alkalmazkodás különböző területeivel konzisztens kapcsolatban állnak. Masten 
(2001) általános humán alkalmazkodási rendszerek elképzelése alapján azt feltételezzük, 
hogy az ezen rendszerekhez köthető faktorok, úgy, mint az önkontroll, az önértékelés és a 
pozitív (támogató, meleg, involvált) szülő-gyermek kapcsolat promotív faktornak 
tekinthetők, vagyis pozitív összefüggést mutatnak a kedvező alkalmazkodással, és ez a 
kapcsolat általánosnak mondható (vagyis a különböző mintákban, nemi és életkor szerinti 
csoportokban egyaránt kimutatható).  

 A szociális önértékelés alkalmazkodással mutatott kapcsolata összetettebb, ami 
feltehetően részben kontextuális hatásoktól, vagyis a kortárs környezet jellemzőitől 
(mennyire deviáns vs. proszociális) függ. Ha e hatásokat kontrolláljuk, akkor várhatóan 
pozitív összefüggést találhatunk a társas elfogadottság és a kedvező alkalmazkodás között.  

A családi háttér szociodemográfiai jellemzői, vagyis a családszerkezet és a család 
anyagi helyzetét jelző jómódúság jól dokumentált kapcsolatban állnak az alkalmazkodás 
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legfontosabb területeivel serdülőkorúak körében. Vizsgálatunk további célja annak 
ellenőrzése, hogy ez az összefüggés az alkalmazkodás összevont mutatójával is fennáll-e. 
Azt várjuk, hogy a nem intakt családban és a rosszabb anyagi körülmények között élő 
fiatalokra kevésbé jellemző, hogy az élet több területén is kedvező adaptációt mutatnak.  

A reziliencia vizsgálatokban kiemelik a rizikó-specifikus védőfaktorok jelentőségét, 
amelyek a veszélyeztetettség esetén fejtik ki (jobban) hatásukat. Több vizsgálatban 
kimutatták, hogy a pozitív iskolai környezet különösen fontos lehet kedvezőtlen családi 
háttér esetén (Hetherington és Elmore, 2003; Werner és Smith, 1992). Ennek alapján azt 
feltételezzük, hogy az iskolai környezet jellemzői erősebb kapcsolatban állnak az 
alkalmazkodással kedvezőtlenebb családi háttér esetén. 

A jó alkalmazkodás előfordulását gyermekotthonban élő fiatalok körében is 
vizsgáltuk. Empirikus adatok arra utalnak, hogy ez a csoport különösen veszélyeztetettnek 
tekinthető számos probléma szempontjából (Halfon és mtsai, 1995; Johnson-Reid és Barth, 
2000; Jones és Morris, 2012, Pilowsky és Wu, 2006; Zima és mtsai, 2001). A témához 
kapcsolódó reziliencia vizsgálatok között nem találunk olyat, amelyik az általános jó 
alkalmazkodást vizsgálta volna ebben a csoportban. A normatív mintán (vagyis a 
reprezentatív HBSC adatokon) kidolgozott összevont alkalmazkodás mutatót 
gyermekotthonban élő fiatalokra alkalmazva azt várjuk, hogy ebben a csoportban a 
normatív mintához képest alacsonyabb arányban lesz jellemző az általános jó 
alkalmazkodás. A szakirodalom alapján azt is feltételezzük továbbá, hogy a több 
személyes és társas forrással, vagyis a magas önértékeléssel és önkontrollal, illetve a 
támogató kapcsolatokkal rendelkező fiatalok nagyobb eséllyel mutatnak kedvező 
alkalmazkodást.   
 

Végül, a védőfaktorok hatásának általános mechanizmusára vonatkozó elméletekből 
(Masten, 2001; Sandler, 2001) kiindulva az alapvető szükségletek kielégítését támogató, 
így a jó alkalmazkodást elősegítő környezet jellegzetességeit mérő kérdőív (RYDM-EA) 
bevezetésére teszek javaslatot. A negyedik vizsgálat ennek a kérdőívnek a magyar 
adaptálásához kapcsolódik. 
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3. VIZSGÁLATOK 
 

3.1. Célkitűzések összefoglalása 
 
1. vizsgálat: az „általános jó alkalmazkodás” indikátor kialakítása nemzetközi 

reprezentatív mintán 
 

A vizsgálat célja, hogy 
1. az „Iskolás gyermekek egészségmagatartása” (Health Behaviour in School-aged 

Children, a továbbiakban: HBSC) nemzetközi kutatás 2001/2002. évi felmérésében 
használt kérdések segítségével definiálja a jó alkalmazkodást serdülőkorúak 
körében („általános jó alkalmazkodás” indikátor létrehozása). 

2. feltárja a jól alkalmazkodó fiatalok arányát a teljes mintában, illetve két 
rizikócsoportban (nem intakt családban, illetve rossz anyagi körülmények között 
élő serdülőkorúak körében). 

3. megvizsgálja a két rizikótényező (nem intakt családi státusz, illetve rossz anyagi 
helyzet), illetve a társas kontextus (család, iskola, kortárscsoport) bizonyos 
jellemzőinek összefüggéseit az általános jó alkalmazkodással. 

4. ellenőrizze, hogy a társas kontextus vizsgált jellemzői hasonlóan működnek-e a két 
rizikócsoportban (rizikó státusz x prediktor interakciók vizsgálata, illetve az 
összefüggések elemzése a két csoportban, mint két almintában). 

5. megvizsgálja, hogy a társas kontextus jellemzői hasonlóan működnek-e a vizsgált 
országokban. 
 

2. vizsgálat: az „általános jó alkalmazkodás” indikátor továbbfejlesztése a 2005/2006-
os magyar HBSC adatokon 

 
A második vizsgálat célja, hogy 

1. magyar, reprezentatív mintán – az indikátorok körét kibővítve és életkor-
specifikussá téve – vizsgálja a kedvező alkalmazkodási mintázat előfordulását és 
prediktorait;  

2. klaszterelemzés segítségével megerősítse az alkalmazkodás különböző területein 
egyszerre kedvező profillal jellemezhető csoport meglétét;   

3. ellenőrizze, hogy a családszerkezet és az anyagi helyzet jó alkalmazkodással való 
kapcsolata hasonlóan alakul-e a magyar mintán a nemzetközi mintához képest;  

4. megvizsgálja, hogy milyen kapcsolatban állnak a tanulók személyes jellemzői 
(nemük, életkoruk, szociális önértékelésük), illetve a társas környezet és 
kapcsolatrendszer (család, iskola és kortárscsoport) jellemzői a jó 
alkalmazkodással; 

5. megvizsgálja, hogy a két rizikócsoportban hasonló kapcsolat áll-e fent a 
pszichoszociális prediktorok és az alkalmazkodás között, mint a teljes mintában 
(rizikó x prediktor interakciók vizsgálata).  
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6. megvizsgálja, hogy a prediktorok és az alkalmazkodás közötti kapcsolat hasonlóan 
alakul-e a két nem és az egyes évfolyamok körében (nem x prediktor, illetve 
évfolyam x prediktor interakciók vizsgálata). 

 
 
3. vizsgálat: a jó alkalmazkodás előfordulásának és prediktorainak vizsgálata 

gyermekotthonban élő fiatalok körében 
 
A harmadik vizsgálatban a reziliencia megközelítést (Masten, 2001; Luthar, 2006) 
alkalmazva egy veszélyeztetett csoport, vagyis 15-18 év közötti, állami gondozásban 
nevelkedő fiatalok körében elemezzük a jó alkalmazkodás lehetőségeit.  
 
Ehhez kapcsolódóan a vizsgálat célja, hogy  

1. a HBSC felmérés kérdéseinek segítségével, az első két vizsgálatban alkalmazott 
módszereket követve ebben a speciális mintában is azonosítsunk egy általános jó 
alkalmazkodási profillal jellemezhető csoportot.  

2. megvizsgáljuk, hogy az első két vizsgálatban, illetve a szakirodalomban azonosított 
védőfaktorok (szülőkkel, barátokkal való pozitív kapcsolat, pozitív iskolai 
környezet, magas önértékelés és a jó önszabályozás) milyen kapcsolatban állnak a 
jó alkalmazkodással ebben a mintában.   
 

 
4. vizsgálat: a reziliens alkalmazkodást segítő forrásokat felmérő kérdőív (RYDM-

EA10) validálása 
 

A jó alkalmazkodással és annak lehetséges forrásaival foglalkozó dolgozat negyedik 
vizsgálatában végezetül egy olyan kérdőív magyarországi adaptálásának első 
munkálatairól számolunk be, amely a jó alkalmazkodást elősegítő intra- és interperszonális 
faktorok felmérését szolgálja. Első lépésben a kérdőív külső, vagyis a családi, az iskolai, a 
kortárs és a tágabb környezetben működő forrásokat mérő skáláinak adaptálására került 
sor.  
 
Ehhez kapcsolódóan a negyedik vizsgálat célja, hogy  

1. konfirmátoros faktoranalízis segítségével ellenőrizze az RYDM-EA (vagyis a 
kérdőív külső forrásokra vonatkozó skáláinak) faktorstruktúráját 6-8. évfolyamos 
magyar tanulók mintáján.  

2. elemezze a kérdőív pszichometriai jellemzőit. 
3. vizsgálja az RYDM-EA validitását, egyrészt a tanulók pszichoszociális 

alkalmazkodását, illetve belső forrásait mérő skálák és kérdések segítségével, 
másrészt a családi és iskolai környezetre vonatkozó kérdőívek bevonásával. 

 

10 RYDM-EA: Resilience & Youth Developmental Module, External Assets (Constantine, Benard, Diaz, 
1999)., magyarul: Reziliencia és Fiatalok Fejlődési Modul, Külső Források 
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Az első két vizsgálat az Iskolás gyermekek egészségmagatartása (HBSC) kutatás 
keretében zajlott, a harmadik vizsgálat szintén a HBSC kutatáshoz kapcsolódik, annak 
módszertanát alkalmazva készült egy speciális mintán. A negyedik vizsgálat pedig egy 
olyan saját vizsgálat, amely bizonyos elemeiben (iskolai adatfelvétel során alkalmazott 
módszerekben, illetve egyes mérőeszközök révén) kapcsolódik a HBSC kutatáshoz. Ebből 
kifolyólag a vizsgálatok ismertetése előtt, az azok hátteréül szolgáló HBSC kutatás 
általános jellemzőinek bemutatása következik.  
 
 

3.2. Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) kutatás  
 

3.2.1. A kutatás háttere és rövid története 
 
Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (Health Behaviour in School-aged 
Children, továbbiakban HBSC) elnevezésű kutatás célja, a fiatalok egészségére, 
egészségmagatartására és szubjektív jóllétére, illetve az ezekkel kapcsolatban álló társas 
kontextusra (a családi, iskolai és kortárs környezetre) vonatkozó ismeretek bővítése 
(Kökönyei, Sebestyén, Kovacsics, Örkényi, Valek, 2007; Németh, 2002). Ennek érdekében 
a HBSC kutatócsoport olyan, a nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő adatok gyűjtését 
végzi, melyek tudományos alapot szolgáltathatnak egyrészt az érintett korosztályra 
fókuszáló egészségfejlesztés, másrészt az egészségügyi szabályozás számára (Roberts és 
mtsai, 2007).  

Az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás 
1982-ben indult három ország (Anglia, Finnország és Norvégia) informális 
együttműködéseként. 1983 óta a vizsgálat az Európai Regionális Iroda egyik kiemelt 
programja. Az első adatgyűjtés 1983-ban zajlott, a 2013/2014-es tanévben már a 
kilencedik felmérésre kerül sor. Magyarország az elsők között, 1986-ban csatlakozott a 
kutatáshoz. A nemzetközi kutatócsoport munkájában jelenleg 43 ország és régió több mint 
300, különböző szakterületeket képviselő kutatója vesz részt. (Zanotti és Smith, 2012).  
 

3.2.2. A kutatás konceptuális kerete 
 
A HBSC kutatás a WHO (1986) definíciójához illeszkedve tág értelemben közelíti meg az 
egészség fogalmát, figyelembe véve annak fizikai, emocionális és társas oldalát, illetve 
pozitív aspektusait (pl. jóllét vagy egészségvédő magatartás) is (Giebler és mtsai, 2010). 
Biomedikális megközelítés helyett inkább társadalomtudományi szemléletet alkalmaz: a 
fiatalok egészségének és egészségmagatartásának társas-környezeti meghatározó tényezőit 
állítja a fókuszba (Giebler és mtsai, 2010). 

 A kutatásra jellemző interdiszciplináris szemlélet a fiatalok egészségének 
epidemiológiai, pszichológiai, szociológiai és biológiai megközelítéseit igyekszik 
integrálni (Currie, 2010; Roberts és mtsai, 2007).  A pszichológiai megközelítésből fakad 
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egyrészt a társas kontextus hangsúlyozása, illetve a különböző pszichoszociális faktorok 
(pl. önértékelés, társas támogatás) egészséggel és egészségmagatartással kapcsolatos 
szerepének vizsgálata (pl. Moreno és mtsai, 2009). Az egészségviselkedés és egészség-
kimenetelek (health outcomes) monitorozásában, a rizikófaktorok és a rizikócsoportok 
azonosításának céljában pedig az epidemiológiai megközelítés érhető tetten (lásd pl. Currie 
és mtsai, 2012). A kutatás „makroszintű”, szociológiai megközelítésére jellemző, hogy a 
rizikó- és védőfaktorok modelljeit több szinten, a társas és társadalmi struktúra jellemzőit 
is magába foglaló elméleti keretben vizsgálja (pl. az egészségmagatartás alakulásában az 
egyéni jellemzők mellett a társas vagy akár a társadalmi környezet sajátosságait is vizsgálja 
(pl. ter Bogt és mtsai, 2014). Végül, az érési folyamatok egészséget, jóllétet, egészség- és 
rizikómagatartást befolyásoló szerepét vizsgálva egyben biológiai-fejlődési megközelítést 
is alkalmaz (Currie és Németh, 2004).   

  

3.2.3. A kutatás általános módszertana 
 
A HBSC kutatás keretében négyévente kerül sor adatfelvételre keresztmetszeti vizsgálatok 
formájában. Az adatok nemzetközi összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a részt 
vevő országok nemzetközileg elfogadott, részletes kutatási protokoll (Currie és mtsai 2001; 
Griebler és mtsai, 2010) alapján végzik a felmérést, amely a kutatás konceptuális keretének 
és a vizsgált témakörök tudományos hátterének leírása mellett a módszertani irányelveken 
át az adatok felhasználására vonatkozó szabályokig tartalmaz információkat és 
instrukciókat (Roberts és mtsai, 2007). 

A vizsgálat célcsoportját a 11, 13 és 15 éves iskolások alkotják. A három korcsoport 
a serdülőkorúakat érintő legfontosabb változások ideje alapján került kiválasztásra: a 11-12 
éves életkorra esik a biológiai érés kezdete; 13-14 éves életkor az intenzív fizikai és 
emocionális változások időszaka, a 15-16 éves életkorban pedig előtérbe kerülnek a 
pályaválasztással, további életúttal kapcsolatos fontos kérdések. (Kökönyei és mtsai, 2007; 
Roberts és mtsai, 2007).  

A minta kiválasztása véletlen mintavétellel történik úgy, hogy a minta a célcsoportot 
alkotó három korcsoportba tartozó fiatalokat reprezentálja. A kutatásban csoportos 
mintavételt alkalmaznak, melynek egységei a véletlenszerűen kiválasztott iskolai 
osztályok. Országonként eltérő lehet, hogy mely osztályok fedik le a vizsgálni kívánt 
korcsoportokat. A korcsoportonkénti ajánlott mintanagyság 1500 fő. Számos országban 
rétegzett mintavétel szolgálja a reprezentativitást. A legtöbb országban országos 
reprezentatív mintát választanak, néhány esetben (pl. Németország) regionális minta kerül 
kiválasztásra. A kis lélekszámú országokban (Málta, Grönland) a három korosztály 
valamennyi tanulója bekerül a mintába (Roberts és mtsai, 2007).  

 A felmérés iskola-alapú, az önkitöltős kérdőívek felvétele osztálytermi keretek 
között történik részletes instrukciók alapján, kiképzett kérdezőbiztosok, tanárok 
vezetésével. Az adatgyűjtésre négy évenként kerül sor, adott tanévben október és május 
között. A nemzetközi adatfile-t a bergeni Nemzetközi Adatbank munkatársai állítják össze, 
itt történik egységesen az adatok tisztítása (pl. a célcsoportból kilógó életkorú tanulók 

64 
 



kizárása), az összevont változók létrehozása, illetve a nemzetközi standardoktól való 
esetleges eltérések dokumentálása is (Roberts és mtsai, 2007).  

 A HBSC kutatás önkitöltős standard kérdőívet használ, amely háromféle kérdés-
típust tartalmaz: 1) kötelező (mandatory) kérdések, amelyek a kérdőív központi részét 
képezik, és minden részvevő ország kérdőívében szerepelnek. 2) Válaszható (optional) 
kérdések, amelyek téma-specifikus kérdéscsomagok tartoznak, ezek a részvevő országok 
döntésétől függően kerülnek be adott ország kérdőívébe. 3) Nemzeti kérdések, amelyeket 
nem szerepelnek a kutatási protokollban, adott ország választja ki őket speciális 
érdeklődésének megfelelően (Currie és mtsai, 2001).  
 
A kérdőív, tartalmát tekintve több tematikus egységből áll (Roberts és mtsai, 2007): 
• demográfiai adatok (nem, életkor) 
• szociális háttér (családszerkezet, szocio-ökonómiai státusz) 
• társas kapcsolatok (családi, iskolai környezet és kortárs kapcsolatok jellemzői) 
• egészség- és rizikómagatartások (fizikai aktivitás, táplálkozás, dohányzás, 

alkoholfogyasztás, drogfogyasztás, szexuális magatartás, balesetek, erőszak, kortárs 
bántalmazás) 

• szubjektív jóllét (szubjektív egészségpanaszok, élettel való elégedettség, önminősített 
egészség, BMI, testkép).  

 

3.2.4. A magyarországi HBSC felmérések sajátosságai 
 
Magyarországon, a többi részvevő országtól eltérően, a hazai iskolarendszer sajátosságai 
miatt 1990 óta a felmérés célcsoportját képezik a 17-18 éves tanulók is. A kívánt 
átlagéletkorú fiatalok elérése céljából az első négy adatfelvétel során (1985/1986-ban; 
1989/1990-ben; 1993/1994-ben és 1997/1998-ban) a 6., 8., 10. és 12. évfolyamok kerültek 
be a felmérésbe. A rugalmas iskolakezdés miatt azonban az egyes évfolyamokon tanulók 
átlagéletkora növekedett, így a 2001/2002. évi felmérés óta az 5., 7., 9. és 11. évfolyamos 
tanulók vesznek részt a vizsgálatban (Kökönyei és mtsai, 2007).  

A felmérések mintái 2002 óta többlépcsős, rétegzett mintavételi eljárással készülnek 
az országos reprezentativitás érdekében. A rétegzés az alábbi szempontok alapján történik 
(Németh és Zakariás, 2007): 

a. Iskolafenntartó típusa: önkormányzati, illetve egyéb fenntartó (egyházi és 
alapítványi iskolák) 

b. Földrajzi elhelyezkedés: minden megye és Budapest 
c. Településtípus: fővárosi kerületek, megyei jogú városok, egyéb városok, 

nagyközségek, községek 
d. Középiskolák képzéstípusa: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola / 

szakmunkásképző. 
 

A kiválasztás alapjául mindig az aktuálisan elérhető legfrissebb magyar közoktatási 
statisztikák szolgálnak.  
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A HBSC kutatás átfogó, biológiai, pszichés és szociális aspektusokat is magába 

foglaló egészség megközelítése révén, illetve a vizsgált kontextuális háttérváltozók 
széleskörű felmérése által alkalmas arra, hogy segítségével a serdülőkorú fiatalok 
működését tágabb keretben, a pszichoszociális alkalmazkodás szempontjából vizsgáljuk.  
 

3.3. Első vizsgálat: az alkalmazkodás vizsgálata nemzetközi HBSC 
mintán 

 
 A pszichoszociális alkalmazkodás index kialakítása nemzetközi HBSC mintán, az 
alkalmazkodással együtt járó pszichoszociális tényezők vizsgálata 
 
 

Az első vizsgálat hátterét adó projekt11 fő célja az volt, hogy a 2001/2002. évi 
nemzetközi HBSC adatok segítségével azonosítsa azokat a nem intakt családban, illetve 
kedvezőtlen anyagi körülmények között élő fiatalokat, akik jó általános alkalmazkodási 
mintázattal jellemezhetőek, illetve hogy megvizsgálja, milyen pszichoszociális tényezők 
állnak kapcsolatban a jó alkalmazkodással ebben a két rizikócsoportban (Örkényi, 
Zakariás, Várnai, Kökönyei, Németh, 2007).  Jelen elemzésben az általános jó 
alkalmazkodás vizsgálatát kiterjesztettük a normatív mintára is.  

 
Ennek megfelelően a vizsgálat célja, hogy 

1. az „Iskolás gyermekek egészségmagatartása” (Health Behavior in School-aged 
Children, a továbbiakban: HBSC) nemzetközi kutatás 2001/2002. évi felmérésében 
használt kérdések segítségével definiálja a jó alkalmazkodást serdülőkorúak 
körében („általános jó alkalmazkodás” indikátor létrehozása). 

2. feltárja a jól alkalmazkodó fiatalok arányát a teljes mintában, illetve két 
rizikócsoportban (nem intakt családban, illetve rossz anyagi körülmények között 
élő serdülőkorúak körében). 

3. megvizsgálja a két rizikótényező (nem intakt családi státusz, illetve rossz anyagi 
helyzet), illetve a társas kontextus (család, iskola, kortárscsoport) bizonyos 
jellemzőinek összefüggéseit az általános jó alkalmazkodással. 

4. ellenőrizze, hogy a társas kontextus vizsgált jellemzői hasonlóan működnek-e a két 
rizikócsoportban (rizikó státusz x prediktor interakciók vizsgálata, illetve az 
összefüggések elemzése a két csoportban, mint két almintában). 

5. megvizsgálja, hogy a társas kontextus jellemzői hasonlóan működnek-e a vizsgált 
országokban. 

6. megvizsgálja a társas kontextus jellemzői és a jó alkalmazkodás közötti 
összefüggések alakulását korcsoport szerint (korcsoport x prediktor interakciók 
vizsgálata). 

11 Az elemzés az Európai Bizottság – Foglalkoztatásügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága által 
támogatott „Reziliencia: az alkalmazkodás művészete” (VS/2006/0698 NICH) projekt keretében készült. 
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3.3.1. Módszerek 

3.3.1.1 Minta 
 
A minta alapját a 35 ország részvételével készült 2001/2002-es HBSC felmérés 
nemzetközi adatai alkották12. Az elemzésben, a pályázat célkitűzéseinek megfelelően a 
2007-es évben Európai Uniós tagsággal rendelkező országok adatait használtuk (3.3/1. 
táblázat). Valamelyik vizsgált változó hiányzása miatt nem szerepelt az elemzésben 
Francia-Belgium, Görögország, Málta13.  

Az iskolai, szülői és tanulói beleegyezések arányainak részletes dokumentációja 
megtalálható a nemzetközi kutatási jelentésben (Currie és mtsai, 2004). Az elemzés 22 
ország, illetve régió 105.870 tanulója adatainak felhasználásával készült (3.3/1. táblázat).  

Mivel minden elemzésben csak azoknak a tanulóknak az adatai szerepelnek, akiknek 
minden szükséges adata rendelkezésre állt, ezért a későbbiekben közölt elemzéseknél az 
elemszámok változhatnak. Az aktuális elemszámokat minden esetben feltűntetjük. 

3.3.1.2 Eljárás 
 
Az adatokat standardizált, önkitöltős kérdőívek segítségével gyűjtöttük. Az adatfelvételt 
kiképzett kérdezőbiztosok, tanárok vagy iskolavédőnők vették fel osztálytermi keretek 
között, standard instrukciókat követve. Ebben az elemzésben kizárólag a minden részvevő 
ország kérdőívében szereplő, kötelező (mandatory, lásd fent a 2.3. pontban, illetve Currie 
és mtsai, 2004) kérdéseket használtuk fel.  

A felmérés minden országban etikai engedéllyel történik. A magyarországi 
adatfelvétel az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) Etikai Bizottságának 
jóváhagyásával zajlik. 
 
 

12 A 2001/2002-es felmérés nemzetközi koordinátora Candace Currie volt, az adatbázis kezelője pedig 
Oddrun Samdal. A 2001/2002-es felmérést 35 országban végezték el a következő kutatásvezetők 
irányításával:   Wolfgang Dür (Ausztria), Lea Maes (Belgium-Flandria), Danielle Piette (Belgium-Vallon), 
William Boyce (Kanada), Marina Kuzman (Horvátország), Ladislav Csémy (Cseh Köztársaság), Pernille Due 
(Dánia), Antony Morgan (Anglia), Mai Maser (Észtország), Jorma Tynjälä (Finnország), Emmanuelle 
Godeau (Franciaország), Klaus Hurrelmann (Németország), Anna Kokkevi (Görögország), J. Michael 
Pedersen (Grönland), Anna Aszmann (Magyarország), Saoirse NicGabhainn (Írország), Yossi Harel (Izrael), 
Franco Cavallo (Olaszország), Iveta Pudule (Lettország), Apolinaras Zaborskis (Litvánia), Marianne Massa 
(Málta), Wilma Vollebergh (Hollandia), Oddrun Samdal (Norvégia), Barbara Woynarowska 
(Lengyelország), Margarida Gaspar de Matos (Portugália), Alexander Komkov (Oroszországi Föderáció), 
Candace Currie (Skócia), Miro Bronis (Szlovák Köztársaság), Eva Stergar (Szlovén Köztársaság), Carmen 
Moreno Rodriguez (Spanyolország), Ulla Marklund (Svédország), Holger Schmid (Svájc), Lina Kostarova 
Unkovska (Makedón Köztársaság), Olga Balakireva (Ukrajna), Mary Overpeck (Amerikai Egyesült 
Államok), Chris Roberts (Wales). Az adatok elemzésben való felhasználása az értinett országok 
kutatásvezetői beleegyezésével történt. 
 
13 Mindhárom ország esetében hiányzik az élettel való elégedettségre vonatkozó adat, illetve Málta esetében a 
barátokkal töltött esték számára vonatkozó adat is.  
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3.3/1. táblázat: A minta demográfiai jellemzői 

Országok, régiók N Nem (%) Korcsoportok (%) 
Összesen Fiúk Lányok 11 13 15 

1. Anglia 6081 48,4 51,6 36,7 34,0 29,2 
2. Ausztria  4472 50,1 49,9 35,0 35,8 29,2 
3. Belgium (Flandria) 6289 47,6 52,4 34,2 33,5 32,3 
4. Cseh Köztársaság 5012 48,1 51,9 33,7 33,1 33,1 
5. Dánia 4672 48,4 51,6 36,0 34,2 29,8 
6. Észtország 3979 49,8 50,2 32,3 35,8 31,9 
7. Finnország 5388 50,4 49,6 35,3 32,1 32,6 
8. Franciaország 8185 49,5 50,5 32,6 35,4 31,9 
9. Hollandia 4268 49,7 50,3 34,6 35,6 29,8 
10. Írország 2875 45,3 54,7 35,2 32,8 32,0 
11. Lengyelország 6383 50,2 49,8 32,9 33,4 33,7 
12. Lettország 3481 46,9 53,1 34,3 33,5 32,2 
13. Litvánia 5645 51,1 48,9 33,1 33,2 33,7 
14. Magyarország 4164 44,4 55,6 32,5 35,2 32,3 
15. Németország 1 5650 49,3 50,7 37,2 31,9 30,9 
16. Olaszország 4386 48,4 51,6 34,7 37,3 28,0 
17. Portugália 2940 48,3 51,7 39,8 32,9 27,3 
18. Skócia 4404 51,0 49,0 39,6 34,3 26,1 
19. Spanyolország 5827 49,3 50,7 36,1 33,7 30,2 
20. Svédország 3926 50,4 49,6 38,2 30,6 31,3 
21. Szlovénia 3956 50,5 49,5 37,3 35,8 26,9 
22. Wales 3887 51,6 48,4 34,7 35,3 30,0 
Összesen 105870 49,1 50,9 35,2 34,0 30,8 

        1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
 
 

3.3.1.3 Mérőeszközök 
 

3.3.1.3.1  Demográfiai jellemzők 
 
A nem (fiú, lány) mellett demográfiai jellemzőként szerepel az elemzésben a tanulók 
születési éve és születési hónapjára vonatkozó adatok alapján kialakított korcsoport változó 
(11, 13 és 15 évesek csoportja). Adott korcsoportba a korév±0,5 év korú tanulók kerültek.   
 
Családszerkezet 
 
A család összetételére vonatkozó kérdés felsorolja a lehetséges családtagokat (szülők, 
nagyszülők, testvérek, távolabbi rokonok és más felnőttek), és arra kéri a válaszadót, 
jelölje meg, kikkel él együtt (Currie, Samdal, Boyce, Smith, 2001; Pedersen, Granado 
Alcón, Rodriguez, Smith, 2004). A kérdés további két válaszlehetőséget 
(gyermekotthonban élek, valahol máshol vagy másvalakivel élek) tartalmaz azok számára, 
akik nem családban vagy más elrendezésben élnek (6.1.1.1. számú melléklet).  
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A válaszok alapján három csoportot hoztunk létre a családszerkezet leírására: 1/ 
intakt család: ha a tanuló mindkét édesszülővel együtt él. 2/ egyszülős család: ha csak egy 
édesszülővel (édesanyjával vagy édesapjával) él együtt. 3/ Újrastrukturált család: 
valamelyik édesszülővel és egy nevelőszülővel él együtt. A három kategóriára vonatkozó 
leíró adatokat a melléklet 6.2.1/1. táblázata tartalmazza).  

Azok a tanulók, akik egyik biológiai szülőjükkel sem élnek együtt, a minta kis 
hányadát teszik ki (N=1550; a teljes minta 1,5%-a). Ez a csoport igen heterogén 
(gyermekotthonban élőket, illetve nagyszüleik vagy más rokonaik, ismerőseik által nevelt 
fiatalokat egyaránt tartalmaz), emellett jelentősen eltérhet a másik három csoporttól (pl. a 
családi változók, illetve az átélt stressz és veszélyeztető tényezők mentén), emiatt a további 
elemzésekből ezeket a tanulókat kihagytuk. 

Mivel empirikus adatok azt mutatják, hogy az egyszülős, illetve az újrastrukturált 
családban élő fiatalok körében magasabb a kedvezőtlen fejlődési kimenetel 
előfordulásának esélye, mint az intakt családban élők esetében (Bjarnason és mtsai, 2012; 
Breivik, Olweus, Garnefski és Diekstra, 1997), az előbbi két kategóriát összevonva 
létrehoztunk egy „nem-intakt család” csoportot is. Az összefüggések elemzésénél ezt a 
változót használtuk.   

Fontos megjegyezni, hogy az elemzésben használt családszerkezet változó csupán a 
család aktuális összetételét mutatja. Amennyiben a tanuló nem él együtt édesapjával vagy 
édesanyjával, ennek többféle oka lehet (pl. szülők válása, valamelyik szülő halála, de az is 
lehet, hogy soha nem éltek együtt az édesszülők), amit a rendelkezésre álló adatok alapján 
nem tudunk megállapítani. Arról sem rendelkezünk adattal, hogy mikor és hány 
alkalommal változott meg a család összetétele, miközben ezek a jellemzők hatással 
lehetnek a fiatalok alkalmazkodására (Amato és Keith, 1991). Ebből következik, hogy az 
elemzésben használt „nem-intakt család” csoport igen heterogén lehet a fenti jellemzők 
mentén, amit az eredmények értelmezésénél figyelembe kell venni.  
 
Családi jómódúság 
 
A család anyagi helyzetét, mint a szocio-ökonómiai státusz egyik összetevőjét a Családi 
Jómódúság Skála segítségével mértük (Family Affluence Scale, a továbbiakban FAS14, 
Currie és mtsai, 2001). A skála a család anyagi forrásait méri fel objektív és a fiatalabb 
tanulók által is könnyen megválaszolható négy kérdés segítségével, amelyek a család 
autóinak, a számítógépeinek és a közös nyaralásoknak a számára vonatkoznak, illetve arra, 
hogy a válaszadónak van-e saját szobája (lásd melléklet 6.1.1.2. pont). A válaszokat 2-4 
lehetőség közül lehet bejelölni. 

 A kérdőív könnyen kitölthető iskoláskorúak számára is, ezt mutatja, hogy a hiányzó 
válaszok aránya alacsony (2-3% körül változik különböző felmérésekben, Currie és mtsai, 
2008). A kérdőívvel kapcsolatos validitás vizsgálatok emellett magas megfelelést találtak a 
gyerekek és a szülők válaszai között (Andersen és mtsai, 2008). A kérdőív jó kritérium 
validitása mellett szól, hogy 35 ország adatait elemezve az ország-szinten összesített FAS 
értékek jó együtt járást mutattak az országos jólét indikátorokkal (GDP-vel). Ezenkívül az 

14 A kérdőív magyar elnevezése: „Családi jómódúság skála” (Aszmann, 2003).  
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országos FAS átlag a GDP-hez képest jobban jósolta különböző nemzeti egészségmutatók 
alakulását is (Boyce, Torsheim, Currie, Zambon, 2006).  

A kérdésekre adott pontokat összeadva 0-9 közé eső pontszámot kapunk. A skála 
kidolgozói a pontszámok alapján többféle kategorizálást is javasolnak (Currie és mtsai, 
2008). Mivel azonban az elemzésben az volt a célunk, hogy a rossz anyagi helyzet, mint 
rizikótényező kapcsolatát vizsgáljuk a tanulók alkalmazkodásával, az elemzésben a skálát 
országonként alacsony, közepes és magas jómódúságot mutató tercilisekre osztottuk (lásd 
melléklet, 6.2.1/2. táblázat).    

Azt feltételeztük, hogy minden országban az alsó FAS kategóriába kerülő fiatalokat 
jellemzi leginkább a kedvezőtlen szocio-ökonómiai helyzet adott mintában, így ők 
tekinthetők ebből a szempontból rizikócsoportnak. Fontos megjegyezni azonban azt is, 
hogy ez a mérőeszköz nem méri közvetlenül a szegénységet, hanem annál tágabb 
jelenséget fed le. 

 
A továbbiakban a rizikócsoport kifejezéssel a „nem-intakt”, illetve az „alacsony 

FAS” csoportba tartozó fiatalokat jelöljük. 
 

3.3.1.3.2  Pszichoszociális alkalmazkodás meghatározása 
 
A pszichoszociális alkalmazkodás meghatározásában egyrészt személy-orientált 
megközelítést (Bergman, von Eye, Magnusson, 2006; Masten, 2004) alkalmaztunk, vagyis 
arra fókuszáltunk, hogy a funkcionalitás különböző területein mutatott adaptáció egyénileg 
hogyan mintázódik. Másrészt az alkalmazkodás minőségének meghatározásában az esetek 
azonosításának epidemiológiai hagyományát követtük (Buckner, Mezzacappa, Beardslee, 
2003), vagyis elkülönítettük a kedvező vs. problémás alkalmazkodást mutató fiatalokat. 
Ennek megfelelően a jó általános alkalmazkodás meghatározása három lépésben történt.  

Elsőként az alkalmazkodás indikátorait választottuk ki a HBSC felmérés azon 
kötelező kérdései közül, amelyek a fiatalok funkcionalitására, illetve kompetenciáira 
vonatkoznak. Ezt követően, minden kiválasztott indikátor esetében szakirodalmi adatok és 
ajánlások alapján meghatároztuk azt a küszöbpontszámot vagy azokat a válaszkategóriákat, 
amelyek segítségével a kedvező vs. problémás alkalmazkodás egymástól elkülöníthető. 
Harmadik lépésben az alkalmazkodás pozitív indikátorainak összegzésével csoportba 
soroltuk a fiatalokat.  

Az alkalmazkodás indikátoraiként olyan konstruktumok jöhetnek szóba, amelyek 
konceptuálisan relevánsak, és fejlődés-lélektani szempontból is megfelelőek (Luthar és 
Zelazo, 2003). Ennek megfelelően az alkalmazkodás indikátorok kiválasztásánál fontos 
szempont volt, hogy a vizsgált korosztály szempontjából jelentős működés legfontosabb 
területeit (pl. viselkedési és emocionális problémák hiánya, kompetenciák) lefedjük. A 
HBSC kutatás a serdülőkorúak életmódjának, egészségének és magatartásának számos 
aspektusát (pl. szubjektív jóllét, rizikómagatartások, társas kompetencia, tanulmányi 
kompetencia) vizsgálja (Currie és mtsai, 2012), így lehetővé teszi, hogy a pszichoszociális 
alkalmazkodás komplex mintázatát elemezzük.  
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A nemzetközi összehasonlítás érdekében az alkalmazkodás indikátorainak 
kiválasztásánál a 2001/2002. évi kérdőív kötelező (mandatory) kérdéseiből indultunk ki, 
amelyek valamennyi részvevő ország kérdőívében szerepeltek. A korcsoportok 
összehasonlíthatósága miatt azonos indikátorokat alkalmaztunk mindhárom vizsgált 
korcsoportban, így az elemzésből kihagytuk azokat a (marihuána fogyasztásra, illetve a 
szexuális magatartásra vonatkozó) kérdéseket, amelyek csak a 15 évesek kérdőívében 
szerepeltek.  

A tanulás, az iskolai feladatoknak való megfelelés és ezzel összefüggésben a 
megfelelő iskolai eredmények elérése a vizsgált korosztály egyik legalapvetőbb fejlődési 
feladata (Masten és Coatsworth, 1998), ennek megfelelően az iskolai teljesítményt az 
alkalmazkodás egyik indikátorának választottuk (3.3/2. táblázat).   

A viselkedésbeli problémák közül a HBSC a szerhasználat (pl. alkoholfogyasztás, 
dohányzás) témakörét több kérdés segítségével is méri, amelyek a szerek kipróbálására 
(előfordult-e már, mikor fordult elő először), illetve használatuk gyakoriságára 
vonatkoznak (Godeau, Rahav, Hublet, 2004, Schmid és NicGabhainn, 2004).  A kérdések 
közül mind az alkoholfogyasztással, mind a dohányzással kapcsolatban azt a kérdést 
(részegség előfordulása, aktuális dohányzás gyakorisága) választottuk ki az 
alkalmazkodás indikátoraként, amely segítségével a problémás használat előfordulása 
azonosítható (lásd lent a mérőeszközök bemutatásánál). A kortárs bántalmazásban való 
érintettség, mint az agresszió és a kortársakkal kapcsolatos interperszonális problémák 
indikátora szerepel (Pepler, 1994).  

Az alkalmazkodás meghatározásánál a viselkedéses indikátorok mellett a belső, 
emocionális jellemzők figyelembe vétele is elengedhetetlen (Luthar, 1991; Luthar és 
Zigler, 1991), ennek megfelelően az emocionális problémák vs. mentális egészség 
indikátoraként vizsgáltuk különböző szubjektív egészségpanaszok előfordulását, illetve az 
élettel való elégedettséget. 

A vizsgálatban, a személy-fókuszú megközelítésnek megfelelően nem az 
alkalmazkodást mérő változók közötti összefüggéseket elemeztük, hanem a fiatalok eltérő 
– kedvező vs. kedvezőtlen – alkalmazkodást mutató csoportjait hasonlítottuk össze. A 
csoportba sorolást a kiválasztott alkalmazkodás mutatók HBSC vizsgálatban használt, 
illetve a szakirodalomban ajánlott küszöbpontszámai és válaszkategóriái alapján végzetük 
(ezek részletes bemutatását lásd alább). 

 
Észlelt iskolai teljesítmény 
 
Az iskolai teljesítményt egy tétel segítségével mértük (Samdal, Dür, Freeman, 2004): 
„Szerinted a tanáraid hogyan értékelik az iskolai teljesítményedet?” Lehetséges válaszok: 
A legjobb tanulók közé sorolnak / A jó tanulók közé sorolnak / Az átlagos tanulók közé 
sorolnak / Az átlagosnál rosszabb tanulók közé sorolnak 6.1.2.1. számú melléklet).  

A tétel az iskolai eredményességet a tanulók percepciója alapján méri, így 
tulajdonképpen az észlelt akadémiai kompetencia indikátorának is felfogható (Giebler és 
mtsai, 2010). Az iskolai teljesítmény szempontjából megfelelőnek tartottuk azt, ha a fiatal 
legalább átlagos teljesítményűnek számít, ennek megfelelően a problémás alkalmazkodás 
jelének vettük, ha az átlagosnál rosszabb a teljesítmény.  
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Dohányzás 

 
Az aktuális dohányzás gyakoriságát egy tétel mérte (Godeau, Rahav, Hublet, 2004), ami 
arra kérdezett rá, hogy milyen gyakran dohányzik a fiatal. A gyakoriságot négy 
válaszlehetőség segítségével lehetett bejelölni (6.1.2.5. számú melléklet).  

A serdülőkori dohányzás számos rövid- és hosszú távú negatív következménnyel 
járhat együtt.  Empirikus adatok alapján nem csak a serdülőkori rendszeres vagy gyakori 
dohányzás, hanem a dohányzással való kísérletezés is kapcsolatban áll a fiatal felnőttkori 
gyakori dohányzással (Choi, Pierce, Gilpin, Farkas, Berry, 1997); illetve más 
rizikómagatartások (pl. gyakori alkoholfogyasztás, nagyivás, gyakori kannabisz használat), 
iskolai (Ellickson, Tucker, Klein, 2001) és emocionális problémák (pl. depresszió) 
előfordulásával (Brook, Brook, Zhang, Cohen, Whiteman, 2002). Schofield (1998) 
vizsgálata pedig arra utal, hogy akik serdülőkorban tartózkodnak a dohányzástól, azokra 
később is kisebb eséllyel lesz jellemző a dohányzás.  

A fenti adatok alapján az alkalmazkodás szempontjából azt vettük kedvezőnek, ha a 
fiatalok nem dohányoznak rendszeresen és nem is kísérleteznek a dohányzással (vagyis ha 
a „nem dohányzom” válaszkategóriát jelölték meg).  
 
Részegség 
 
A részegség előfordulásának gyakoriságát egy kérdés segítségével mértük (Schmid és 
NicGabhainn, 2004), a válaszokat öt lehetőség közül lehet bejelölni (6.1.2.6. számú 
melléklet).  

A részegség a problémás alkoholfogyasztás egyik indikátora (Huure és mtsai, 2010). 
A részegség előfordulása a szélsőséges alkoholfogyasztás egyik jellemző következménye, 
és különösen fiatalok között az alkohollal való visszaélés indikátorának és más 
problémaviselkedések rizikófaktorának tekinthető (Huure és mtsai, 2010; Kuntsche és 
mtsai, 2013). A részegség korai (10-14 éves kor közötti) előfordulása esetén megnő a 
későbbi problémás alkoholhasználat és a rizikós szexuális magatartás esélye is (Thomas, 
Reifman, Barnes, Farrell, 2000).   

 A fentiek alapján a megfelelő alkalmazkodás kritériumának azt vettük, ha nem volt 
még részeg a fiatal (vagyis, ha a „nem, soha” választ jelölte meg).  
 
Szubjektív egészségpanaszok 

 
Egy nyolc tünetet tartalmazó lista (HBSC tünetlista, Torshheim, Väklimaa, Danielson, 
2004) segítségével mértük fel a szubjektív egészségpanaszok (gyomorfájás, fejfájás, 
hátfájás, kedvetlenség, ingerlékenység, idegesség, elalvás nehézsége, szédülés) 
előfordulását a kérdezést megelőző fél évre vonatkozva (6.1.2.4. számú melléklet). A 
tünetek gyakoriságát 5-fokú skála segítségével ítélték meg a válaszadók (szinte naponta / 
hetente többször / kb. hetente / kb. havonta / ritkábban vagy soha).  

 A 8 tünetből álló skála a mentális egészség nem-klinikai mérőeszközének 
tekinthető (Haugland és Wold, 2001), és nagyon jó pszichometriai tulajdonságokkal bír 
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(Haugland és Wald, 2001; Ravens-Sieberer és mtsai, 2008). A tünetskála használható 
skálaként, melynek lehetséges pontszámai 8-40 pont közé esnek (Cronbach-alfa értéke a 
jelen mintában: 0,78). 

A rossz mentális egészség indikátoraként et a HBSC vizsgálatban használt standard 
küszöbpontszámot (legalább két, legalább heti gyakoriságú tünet előfordulása) alkalmaztuk 
(Torsheim, Väklimaa, Danielson, 2004). 
 
Élettel való elégedettség 

 
Az élettel való elégedettséget a Cantril létra (Cantril, 1965) segítségével mértük. A 11-fokú 
létra teteje (10 pont) a lehető legjobb életet jelzi, az alja (0 pont) a lehető. A válaszadókat 
arra kérjük, hogy jelöljék be azt a létrafokot, ami leginkább jelölheti aktuálisan életüket 
(6.1.2.3. melléklet). A kérdés az élettel való elégedettség globális értékelésére vonatkozik, 
melynek előnye a többdimenziós mérőeszközökkel szemben, hogy az egyén a válaszadás 
során saját döntése alapján súlyozza az egyes életterületek jelentőségét (Pavot, Diener, 
1993). 

Habár a mérőeszköz egyetlen kérdés segítségével méri fel az élettel való 
elégedettséget, egy skót mintán végzett validitás vizsgálat eredményei alapján 
megbízhatósága jónak mondható iskoláskorúak körében (teszt-reteszt reliabilitást: r=0,54; 
Muldoon és mtsai, 2009). A 6 vagy afölötti értéket a szakirodalom alapján pozitív élettel 
való elégedettségként határozzuk meg (Ravens-Sieberer és mtsai, 2009; Torsheim, 
Välimaa, Danielson, 2004). 

 
Kortárs bántalmazásban való érintettség 
 
A kortárs bántalmazás és viktimizáció az agresszió megnyilvánulásának különböző formáit 
takarja serdülőkorban, így az interperszonális kapcsolati problémák egyik indikátorának 
tekinthető (Pepler, 1994, Pepler és mtsai, 2006). Jelen vizsgálatban a bántalmazásban való 
érintettséget két tétel segítségével mértük. A bántalmazás pontos definiálását követően két 
kérdés vonatkozott a bántalmazás elszenvedésének, illetve mások bántalmazásának 
gyakoriságára (Craig és Harel, 2004; Olweus, 1993, 1999). A válaszokat 5-fokú skála 
segítségével adhatták meg a tanulók (6.1.2.8. számú melléklet).   

A szakirodalom alapján a bántalmazásban való mérsékelt érintettségnek tekinthető, 
ha valaki 1-2 alkalomnál többször vesz részt bántalmazásban (ide sorolható a havonta 2-3-
szor előforduló bántalmazás), és gyakori bántalmazásról beszélhetünk akkor, ha ez 
legalább hetente előfordul (Nansel és mtsai, 2001). Ez alapján a jó alkalmazkodás 
kritériumának tekintettük azt, ha a fiatalok sem mérsékelt, sem gyakori módon nem voltak 
érintettek bántalmazásban (tehát legfeljebb egyszer-kétszer fordult ez elő velük). 
 

A változók megoszlását korcsoport és ország szerint a melléklet 6.2.2/1.-6.2.2/6. 
táblázatai tartalmazzák   
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3.3/2. táblázat: A jó alkalmazkodás meghatározása indikátoronként: a kedvező / 
kedvezőtlen alkalmazkodást meghatározó küszöbpontszámok, illetve válaszlehetőségek 

INDIKÁTOROK 
KÜSZÖBPONTSZÁM / VÁLASZKATEGÓRIÁK 

KEDVEZŐ KEDVEZŐTLEN 

Iskolai teljesítmény Nagyon jó / jó Átlagos / Átlag alatti 

Dohányzás Nem dohányzik 
Ritkábban, mint hetente / 
legalább egyszer hetente / 

minden nap 

Részegség nem volt részeg 
Egyszer / 2-3-szor / 4-10-szer / 

több mint 10-szer 
Szubjektív 
egészségpanaszok 

Legfeljebb egy gyakori tünetről 
számol be 

Több mint egy gyakori tünetről 
számol be 

Élettel való elégedettség 6 vagy több pont a Cantril-létrán 0-5 pont a Cantril-létrán 

Kortárs bántalmazás 
Legfeljebb egyszer volt érintett 

bántalmazásban (akár 
elkövetőként, akár áldozatként) 

Több mint egyszer volt érintett 
bántalmazásban 

 
Ezt követően tanulónként összegeztük a pozitív, vagyis a kedvező alkalmazkodást 

jelző indikátorok számát. Azokat a tanulókat soroltuk a „jól alkalmazkodók” csoportjába, 
akiknek mind a 6 indikátora pozitív volt.  A besorolásból kihagytuk azokat a fiatalokat, 
akiknek valamelyik indikátora hiányzott (17996 fő, 15,%), így végül 97984 főt, a teljes 
minta 84,5%-át soroltuk be az alábbi két csoportba15:  
 

1. „Jól alkalmazkodók”: akik minden indikátoron kedvező alkalmazkodást 
mutatnak  

2. „Problémás alkalmazkodók”: akik legalább egy indikátoron kedvezőtlen 
alkalmazkodást mutatnak. 

 
 

3.3.1.3.3 A pszichoszociális alkalmazkodás prediktorai 
 
Szülőkkel való kommunikáció 
 
A szülőkkel való kommunikációra vonatkozó négy kérdés a szülő-gyerek kapcsolat 
minőségének mérőeszközének tekinthető (Pedersen, Granado Alcón, Rodriguez, Smith, 
2004). A kérdés arra vonatkozik, hogy mennyire találják a fiatalok könnyűnek, illetve 
nehéznek azt, hogy szüleikkel beszéljenek az őket foglalkoztató vagy zavaró dolgokról 
(6.1.3.1. számú melléklet). A kérdésben a szülőkre (édesanya / nevelőanya – vagy édesapa 
barátnője, élettársa / édesapa / nevelőapa – vagy édesanya barátja, élettársa) külön-külön 

15 A dolgozat további részében az egyszerűség kedvéért a két csoportra, mint „jól alkalmazkodókra”, illetve 
mint „problémát mutató” / „kedvezőtlenebb alkalmazkodást mutató” vagy „problémás” csoportra 
hivatkozunk. Fontos azonban megjegyezni, hogy a jó vs. problémás alkalmazkodás csak az általunk vizsgált 
területekre, az általunk alkalmazott kritériumok szerint és csak a vizsgálat időpontjában mutatott adaptáció 
szintjére vonatkozik, tehát nem tekinthető általános érvényűnek. 
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kérdezünk rá. A válaszokat négyfokú skála segítségével lehet megadni. Ötödik 
válaszlehetőségként a „nincs ilyen személy vagy nem találkozom vele” kategória szerepelt. 

A szülőkre vonatkozó kérdések alapján létrehoztunk egy összevont változót, amely 
azt mutatja meg, hogy van-e a serdülő otthonában olyan szülő figura, akivel a fiatal 
könnyen vagy nagyon könnyen tud beszélni az őt foglalkoztató dolgokról. Az alábbi két 
kategóriát hoztuk létre: 1/ azok, akik legalább az egyik biológiai vagy nevelőszülőnél 
bejelölték, hogy könnyű vagy nagyon könnyű vele a kommunikáció; 2/ azok, akik egyik 
szülőnél sem jelölték be ezt a választ.  

 
Barátokkal töltött idő 
 
A barátokkal való találkozások gyakoriságát, a kapcsolat intenzitását két tétel segítségével 
mértük, amelyek a barátokkal töltött délutánok, illetve esték számára kérdeznek rá 
(Settertobulte, Gaspar de Matos, 2004). A válaszok a délutánok esetében a 0 naptól az 5 
napig terjedtek (egyes országokban 6 napig, a tanítási rendtől függően). Az estékre 
vonatkozó lehetséges válaszok 0-7 estéig terjednek (6.1.3.5. számú melléklet).  

A barátokkal töltött idő meghatározó lehet a kortárs csoport egyénre gyakorolt hatása 
szempontjából, egyben a kortárs csoport jelentőségét mutathatja. A barátokkal töltött túl 
sok idő emellett gyakran különböző rizikómagatartásokkal áll kapcsolatban. A HBSC 
kutatásban a négy vagy több barátokkal töltött délutánt és a három vagy több barátokkal 
töltött estét tekintik ebből a szempontból meghatározónak (Settertobulte, Gaspar de Matos, 
2004).   

A fentiek alapján, illetve az előelemzésekre támaszkodva, amik hasonló 
összefüggéseket mutattak a két kérdés és az alkalmazkodás indikátorok között, ebben az 
elemzésben a két kérdés összevonásával az alábbi két kategóriát hoztuk létre: 1/ azok, akik 
0-3 napon töltik barátaikkal az időt iskola után vagy este hét közben; 2/ azok, akik 4 vagy 
több napon töltik barátaikkal a délutánokat vagy estéket.  

 
Barátokkal való kommunikáció 
 
A barátok részéről érzett elfogadás és szeretet alapvető fontosságú a serdülők egészséges 
fejlődése szempontjából (Berndt, 1992; Gifford-Smith és Brownell, 2003). A baráti 
kapcsolatok minőségét jelzi barátokkal való kommunikáció minősége, amit három kérdés 
segítségével mértük (Settertobulte és Gaspar de Matos, 2004), amely arra vonatkozott, 
hogy milyen könnyen tudja a fiatal legjobb, azonos és ellenkező nemű barátaival 
megbeszélni az őt foglalkoztató dolgokat. A válaszokat négyfokú skála segítségével lehet 
megadni (6.1.3.4. számú melléklet). Ötödök válaszlehetőségként itt is szerepelt a „nincs 
ilyen személy vagy nem találkozom vele” válaszkategória.  

A három tétel összevonásával létrehoztunk egy változót, amely azt mutatja, hogy a 
serdülőnek van-e olyan barátja, akivel könnyen vagy nagyon könnyen kommunikál. A két 
kategória: 1/ azok, akiknek van olyan barátja (legjobb barát, azonos vagy különböző nemű 
barát), akivel könnyen vagy nagyon könnyen kommunikál; 2/ azok, akiknek nincs ilyen 
barátja (egyik kérdésnél sem jelölte a könnyen vagy nagyon könnyen válaszlehetőséget).  
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Osztálytársak támogatása skála 
 
Három tétel segítségével mértük az osztálytársak részéről észlelt pozitív hozzáállást, 
támogatást (Samdal, Dür, Freeman, 2004). Ezek arra vonatkoztak, hogy milyen szívesen 
vannak együtt az osztály tanulói, mennyire segítőkészek és elfogadóak. A válaszokat 
ötfokú skála segítségével lehet megadni (6.1.3.10. számú melléklet). 

 A három tétel részét képezi egy iskolai támogatás kérdőívnek, amely az 
osztálytársak részéről megtapasztalt támogatás mellett a tanárok és a szülők iskolai 
támogatását is felméri. A kérdőív konfirmátoros faktoranalízise megerősítette a három, 
egymással korreláló faktorból álló struktúrát (Torsheim és mtsai, 2000), így az 
osztálytársak támogatása skála használata megalapozottnak tekinthető. Az osztálytársak 
támogatása skála emellett megfelelő teszt-reteszt reliabilitással és jó konvergens 
validitással bír (Torsheim és mtsai, 2000). Ennek megfelelően a tételek összeadásával 
létrehoztuk a skálát, melynek lehetséges pontszáma: 0-15. A Cronbach-alfa értéke: 0,71.  
 
Iskolai stressz / terhelés 
 
A tanulókkal szembeni követelmények mértékét egy tétel segítségével mértük, ami arra 
vonatkozik, hogy mennyire érzik nyomasztónak az iskolai feladatokat és követelményeket 
a fiatalok (Samdal, Dür, Freeman, 2004). A kérdéshez négy válaszlehetőség tartozik 
(6.1.3.9. számú melléklet).  

Az észlelt iskolai terhelés, mint stressz forrás fontos szerepet játszhat az 
alkalmazkodás alakulásában (Torsheim és Wold, 2001). Az elemzésben a 
válaszkategóriákat az alábbi két csoportba vontuk össze: 1/ egyáltalán nem; kicsit; 2/ 
eléggé; nagyon. 

 
A pszichoszociális prediktorok életkor és ország szerint megoszlását a melléklet 

6.2.3/1-6.2.3/5. számú táblázatai mutatják. 
 

3.3.1.4 Alkalmazott statisztikai eljárások 
 
Első lépésként az összesített alkalmazkodás mutató megoszlásának nemi, korcsoportok 
közötti, illetve családszerkezet és családi jómódúság szerinti különbségeit khi-négyzet 
próbák segítségével vizsgáltuk a teljes mintában, illetve országonként.  

Ezt követően többszintű logisztikus regresszió elemzések (Snijders és Bosker, 1999; 
Rabe-Hesketh, 2005) segítségével elemeztük16 a jó alkalmazkodás kapcsolatát a 
pszichoszociális tényezőkkel, illetve ennek országonkénti eltéréseit.  

A többszintű (multilevel) modellek olyan statisztikai eljárások, amelyek figyelembe 
veszik az adatok hierarchikus, rétegzett szerveződését. A nemzetközi összehasonlítást 
célzó vizsgálatoknál például az egyének országonként, vagyis saját nemzeti egységükbe 
szerveződve szerepelnek a mintában (Hox, 2010). A többszintű elemzések lehetőséget 

16 A többszintű elemzéseket Zakariás Ildikó készítette. 
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adnak arra, hogy ezekben a vizsgálatokban az egyéni és ország szintű, vagyis kontextuális 
hatásokat elkülönítve vizsgáljuk (Snijders és Bosker, 1999). 

A többszintű modellek nem csupán az egyéneket kezelik egy populációból vett 
véletlen mintáként, hanem az egyének által alkotott csoportokat – jelen esetben például az 
országokat – is. Ha minden mérési szinten véletlen mintaként kezeljük a csoportokat, ez a 
becslések és standard hiba pontosabb számítását teszi lehetővé (Snijders és Bosker, 1999). 
Ezek az eljárások minden mérési szinthez külön variancia komponenst rendelnek, így a 
kimeneti változó varianciája a csoportokon belüli egyéni variancia, valamint a csoportok 
közötti variancia együtteseként írható le, így ezek a hatások külön elemezhetőek (Snijders 
és Bosker, 1999).     

Vizsgálatunkban az egyének iskolák szerint rendeződnek, az iskolákat pedig 
országonként csoportosíthatjuk. Mivel az egyik ország esetében hiányzott az iskolai 
azonosító, ezért az elemzésben csak az országot használtuk csoportosító változóként.  

A vizsgált kimeneti változó (pszichoszociális alkalmazkodás) kétértékű, ezért 
többszintű logisztikus regresszió elemzéseket végeztünk. Random intercept modellek 
segítségével vizsgálható bizonyos faktorok kimeneti változóra gyakorolt állandó átlagos 
hatása (fix effects), míg a random koefficiens modellek ezenfelül lehetővé teszik a 
kimeneti változó és a prediktorok közötti hatások kontextusok szerinti eltéréseinek 
elemzését is (Snijders és Bosker, 1999)17.  

Ennek megfelelően első lépésben random intercept modellek segítségével elemeztük 
az egyes védőfaktorok alkalmazkodásra gyakorolt átlagos hatásait korcsoportonként (M1 
modellek). A random intercept modell megengedi, hogy a jó alkalmazkodás valószínűsége 
országonként eltérő legyen. Az M1 modellekben prediktorként szerepel a nem, a két 
szociodemográfiai változó (családszerkezet, családi jómódúság), és az öt pszichoszociális 
prediktor (szülőkkel és barátokkal való probléma-megbeszélés, barátokkal töltött idő, 
iskolai terhelés, osztálytársak támogatása).  

A modellben a függő változó (yij) kétértékű: az értéke 1, ha az i tanuló a j országban a 
jól alkalmazkodó csoportba tartozik, és 0, ha nem tartozik ebbe a csoportba. Annak a 
valószínűségét, hogy yij = 1, a következőképpen jelöljük: πij. 

A fentiek alapján az M1 modell általánosan a következőképpen írható fel: 
 

logit(πij) = β0j +β1nemij + β2családszerkezetij + β3FASij+ 
β4szülőkkel_kommunikációij + β5barátokkal_kommunikációij + β6barátokkal_időij + 
β7iskolai_teherij + β8osztálytársakij 

  β0j = β0 + u0j 
 
A β0j az intercept (konstans), a β1 - β8 a prediktorokhoz tartozó regressziós 

együtthatók. Az intercept két komponensre bontható, a β0 a teljes mintára jellemző átlagos 
hatás, az u0j pedig a random hatás (vagyis az ország-specifikus komponens). Az u0j 
komponensről feltételezzük, hogy normál eloszlású, átlaga nulla, varianciája pedig σ2

u0. 

17 A random intecept modellekben megengedjük, hogy az intercept értéke csoportonként változzon, míg a 
random koefficiensek modellekben az intercept mellett a slope (vagyis a regressziós együttható) értéke is 
eltérhet a különböző csoportokban (Snijders és Bosker, 1999). 
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 Második lépésben a két rizikócsoportban, vagyis a nem intakt családban élők, 
illetve a rossz anyagi helyzetű családban élők almintáiban vizsgáltuk a prediktorok hatását 
szintén random intercept modellek segítségével korcsoportonként (M2 modellek). Az M2 
modellek abban különböznek az M1 modellektől, hogy az alminta-képző 
szociodemográfiai változó nem szerepel a modellben, vagyis a nem intakt családban élők 
almintáján végzett elemzésben a modell nem tartalmazza a családszerkezet változót, a 
rossz anyagi helyzetű almintán végzett elemzésben pedig a családi jómódúság változó nem 
szerepel. 

Harmadik lépésben random koefficiens modellek segítségével vizsgáltuk a protektív 
faktorok és az alkalmazkodás közötti kapcsolatok országonkénti eltéréseit a két almintában 
(M3 modellek). Az egyes pszichoszociális prediktorok hatásának országonkénti eltéréseit 
külön-külön modellekben vizsgáltuk, ennek megfelelően öt modellt futattunk mindkét 
almintán. A modelleket nemre, családszerkezetre, családi jómódúságra, és valamennyi 
vizsgált pszichoszociális prediktorra kontrolláltuk.  

Példaként a szülőkkel való kommunikációra vonatkozó M3 modellt írjuk fel:  
 

logit(πij) = β0j +β1nemij + β2családszerkezetij + β3FASij+ 
β4jszülőkkel_kommunikációij + β5barátokkal_kommunikációij + β6barát_időij + 
β7iskolai_teherij + β8osztálytársakij 

   β0j = β0 + u0j 
 β4j = β4 + u4j   
 

A random koefficiens modellben az intercept mellett a vizsgált prediktorhoz tartozó 
regressziós együttható is két komponensre bontható, egy állandó hatásra (β4) és egy 
ország-specifikus random komponensre (u4j). Ez utóbbiról feltételezzük, hogy normális 
eloszlású, átlaga nulla, varianciája pedig σ2

u4. A modell egy további komponenst is 
tartalmaz, σu40 , ami az u0j és az u4j közötti kovariancia.  

Negyedik lépésként a teljes mintában elemeztük korcsoportonként a prediktorok 
rizikó-specifikus hatásait rizikó státusz x prediktor interakciók bevonásával (random 
intercept modellek segítségével), szintén külön modellekben vizsgálva az egyes 
interakciókat (M4 modellek). A modellekben a nem és a két szociodemográfiai változó 
(családszerkezet és családi jómódúság) mellett a vizsgált prediktor, illetve a prediktor x 
vizsgált rizikótényező interakció szerepel. 

Ismét a szülőkkel való kommunikáció és a FAS interakciójának példáján 
szemléltetve az M4 modellek a következőképpen épülnek fel:  

 
logit(πij) = β0j + β1nemij + β2családszerkezetij + β3FASij+ 
β4szülőkkel_kommunikációij + β9szülőkkel_kommunikációijFASij  

  β0j = β0 + u0j 
 
A statisztikai elemzéseket az MLwiN 1.10.0007 programmal végeztük (Rasbash és 

mtsai, 2000). A random rész variancia-paramétereit Wald-féle khi-négyzet próbával 
teszteltük. Jelen elemzésben másodrendű PQL (Penalized Quasi-Likelihood) algoritmust 
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használtunk, ami szakirodalmi ajánlások alapján a megfelelő eljárás abban az esetben, ha a 
mintában a magasabb szintek (jelen esetben az országok) száma (22) kisebb az 
alacsonyabb szintek (vagyis az egyes tanulók) számához képest (Hox, 2010).   

A kétváltozós elemzésekben a rizikótényezők és a kedvező alkalmazkodás 
előfordulásában is jelentős korcsoportonkénti eltéréseket találtunk, ezért az elemzéseket 
külön végeztük el a három korcsoportban. Minden elemzésben 5%-os szignifikancia 
szintet használtunk.  
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3.3.2. Eredmények 
 

3.3.2.1 A jó alkalmazkodást mutató fiatalok aránya  
 

A tanulók 27,2%-a (N=26626) mutatott kedvező alkalmazkodást mind a hat vizsgált 
indikátoron. Ez az arány jelentős eltérést mutat országonként (χ2=1872,61; df(21), 
p<0,000), aránya 11,3% (Litvánia) és 38,4% (Szlovénia) között változik (3.3/1. ábra). 

 
 

3.3/1. ábra: A jól alkalmazkodó tanulók aránya országonként (%) 

 
 
A teljes mintát vizsgálva a lányok körében szignifikánsan magasabb a jó 

alkalmazkodás előfordulása, mint a fiúknál, bár a különbség csupán 2,7% (3.3./2. ábra; 
χ2=88,515; p<0,000). Korcsoportonként vizsgálva a nemi különbségeket, a 15 évesek 
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csoportjában már nem találunk szignifikáns eltérést (11 évesek: χ2=98,807, df=1, p<0,000; 
13 évesek: χ2=31,209, df=1, p<0,000; 15 évesek: χ2=2,980, df=1, p>0,05). 

Az évfolyamok között mind a teljes mintában, mind a fiúk és a lányok körében 
szignifikáns különbség tapasztalható a jól alkalmazkodók arányában (a teljes mintában: 
χ2=4621,48, df=2, p<0,000; a fiúk csoportjában: χ2=1871,76, df=2, p<0,000; a lányok 
csoportjában: χ2=2794,81, df=2, p<0,000). Az idősebb évfolyamokon alacsonyabb a jól 
alkalmazkodók aránya, mint a fiatalabb évfolyamokon (3.3/2. ábra). 

 
 
3.3/2.ábra: A jól alkalmazkodók aránya (%) nemek és évfolyamok szerint (N=97451) 

 
 
 
A nemi különbségek évfolyamok szerinti és országonkénti alakulását, illetve a nemi 

különbségek tesztelése céljából végzett khi-négyzet próbák eredményeit a melléklet 
6.2.4/1. és 6.2.4/2. táblázatai tartalmazzák. A vizsgált országok többségében a lányok 
körében magasabb a jól alkalmazkodók aránya, mint a fiúk körében, de néhány esetben 
ellenkező mintázattal találkozhatunk: a 13 évesek körében a finn és a svéd fiataloknál, a 15 
évesek csoportjában a portugál és a skót fiatalok esetében.  

 
Korcsoportok közötti különbségek minden országban kimutathatóak. 
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3.3/3. ábra: A jól alkalmazkodó fiatalok aránya (%) a teljes mintában korcsoportok és 

országok18 szerint (N11évesek=33293; N13évesek=33373; N15évesek=30785) 
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Minden országban szignifikáns évfolyamok közötti eltérés tapasztalható a jól 
alkalmazkodó fiatalok arányában (lásd a 3.3/3 ábra, illetve a 6.2.4/3. számú mellékletet a 
khi-négyzet próba eredményeivel). 
 

A jó alkalmazkodási mintázattal jellemezhető tanulók arányát összehasonlítottuk az 
intakt vs. nem-intakt családban élők csoportjában, illetve az alacsony vs. közepes vagy 

18 Az országokhoz tartozó elemszámokat, illetve a khi-négyzet próba eredményeit a melléklet 6.2.4/3. számú 
táblázata tartalmazza. 

82 
 

                                                 



magas jómódúsággal jellemezhető családokban (3.3/5. táblázat). A teljes mintát vizsgálva 
az intakt családban élők körében szignifikánsan magasabb a jól alkalmazkodó fiatalok 
aránya, mint a nem intakt családban élők esetében (29,5% vs. 19,8%). Hasonlóképpen, a 
közepes/magas FAS csoportban magasabb arányban fordul elő az általános jó 
alkalmazkodás, mint az alacsony FAS csoportban (29,1% vs. 23,4%). 

Az összefüggéseket országonként vizsgálva hasonló eredményeket kapunk: az 
intakt családban élők körében minden országban magasabb a jól alkalmazkodó fiatalok 
aránya, mint a nem-intakt családban élők esetében (3.3/5. táblázat). A legtöbb országban 
szintén szignifikánsan magasabb a jól alkalmazkodó fiatalok aránya a legalább közepes 
jómódúsággal (FAS2,3) bíró családokban, mint alacsony jómódúság (FAS1) esetén, kivéve 
Ausztriát, Németországot, Dániát, Írországot, Litvániát, Hollandiát és Svédországot, ahol 
nem kaptunk szignifikáns különbséget.   

 
3.3/3. táblázat: A jól alkalmazkodó (az összevont mutatón legalább 6 pontot elérő) tanulók 
aránya (%) családszerkezet (N=94593) és FAS csoportok szerint (N=95910) országonként 

Országok 

A jól alkalmazkodó tanulók aránya (%) 

Családszerkezet Családi jómódúság 

Intakt 
család 

Nem-
intakt 
család 

khi-négyzet 
értéke2 

Közepes / 
magas FAS Alacsony FAS 

khi-négyzet 
értéke2 

Ausztria 33,6 24,1 26,56*** 31,3 31,9 0,16 
Belgium (Flandria) 32,2 16,2 98,51*** 31,0 24,9 24,45*** 
Cseh Köztársaság 30,2 20,7 40,41*** 30,2 23,4 25,12*** 
Németország1 23,1 16,5 22,01*** 22,5 20,2 3,12 
Dánia 31,7 23,3 27,04*** 30,3 27,8 2,71 
Észtország 19,3 14,7 10,66** 20,0 13,5 24,45*** 
Anglia 27,3 16,7 63,73*** 25,7 20,2 17,43*** 
Spanyolország 31,7 25,9 8,69** 33,5 26,0 34,30*** 
Finnország 37,3 23,4 78,94*** 36,4 27,6 38,62*** 
Franciaország 30,9 19,0 81,44*** 31,3 21,1 79,79*** 
Magyarország 28,1 21,3 14,47*** 28,9 21,3 26,23*** 
Írország 37,6 27,4 12,92*** 37,5 34,2 2,98 
Olaszország 23,5 10,2 33,13*** 23,4 17,3 16,41*** 
Litvánia 12,4 7,8 17,45*** 13,8 5,5 68,23 
Lettország 24,2 18,4 11,34** 24,1 18,0 14,78*** 
Hollandia 32,6 21,2 32,41*** 31,0 29,1 1,17 
Lengyelország 27,6 18,6 27,49*** 30,1 19,4 80,53*** 
Portugália 23,2 13,5 17,35*** 23,9 13,8 31,88*** 
Skócia 34,8 22,0 63,81*** 33,8 26,0 26,69*** 
Svédország  40,9 31,0 29,91*** 38,7 36,3 2,13 
Szlovénia 39,8 27,8 23,76*** 41,9 31,8 35,76*** 
Wales 30,5 18,6 51,47*** 28,2 22,5 11,59** 
Összesen 29,5 19,8 737,01*** 29,1 23,4 354,05*** 

1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
2 A szabadsági fok minden esetben df=1.  
** p< 0,01;  *** p<0,001 

 
 

83 
 



3.3.2.2 A jó alkalmazkodás magyarázóváltozói 
 
A jó alkalmazkodás esélye a teljes mintában korcsoportonként 
 
 
A pszichoszociális változók kapcsolatát a jó alkalmazkodással első lépésben többszintű 
logisztikus regresszió elemzések (random intercept modellek) segítségével vizsgáltuk. 
Ezekben a modellekben a nem mellett a két szociodemográfiai változó (családszerkezet, 
családi jómódúság) és az öt pszichoszociális prediktor (szülőkkel való probléma-
megbeszélés, iskolai terhelés, osztálytársak észlelt támogatása, barátokkal töltött idő és a 
barátokkal való probléma-megbeszélés) szerepelt. Az elemzést korcsoportonként végeztük 
(M1 modellek a 11, 13 és 15 évesek korcsoportjában). 

A többszintű regressziós modellben kétféle paramétert becslünk: egyrészt a bevont 
háttérváltozók regressziós együtthatóit (fix rész), másrészt az egyéni és csoport szintű 
megmagyarázatlan hatások varianciáját. Ez utóbbiak, valamint az ezekből származtatott 
egyéb mutatók alkotják a modell random részét.  

 Az eredmények szerint (3.3./4. táblázat) a lányoknak a fiúkhoz képest mindhárom 
korcsoportban – a 11 évesek csoportjában 24%-kal, a 13 évesek körében 16%-kal, a 15 
évesek csoportjában pedig 12%-kal – nagyobb az esélye a jó alkalmazkodásra.  

A két szociodemográfiai változó szintén szignifikáns kapcsolatban áll a jó 
alkalmazkodással. Az intakt családban élő fiataloknak 43%-, 60%-, illetve 75%-kal 
nagyobb az esélye a jó alkalmazkodásra a nem intakt családban élő társaikhoz képest a 11, 
a 13 és a 15 évesek korcsoportjában. A kedvezőbb anyagi helyzetű (vagyis legalább 
közepes családi jómódúsággal jellemezhető) családban élő fiataloknak közel 30%-kal 
nagyobb az esélye a jó alkalmazkodásra a rosszabb anyagi helyzetű társaikhoz képest a 11, 
illetve a 13 évesek csoportjaiban. A 15 évesek csoportjában az esélyhányados értéke 1,25.  
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3.3/4. táblázat: A jó alkalmazkodás prediktorai a teljes mintában. Többszintű random 
intercept modellek (M1) korcsoportonként 

 
FÜGGŐ VÁLTOZÓ: JÓ ALKALMAZKODÁS 
11 évesek 
N=26161 

13 évesek 
N=27695 

15 évesek 
N=27031 

FIX RÉSZ 
Becsült paraméter 

[SE]1 

konstans 
-4,77 
[0,14] 

-4,74 
[0,14] 

-5,29 
[0,16] 

 Esélyhányados 
[95%CI]2 

Nem 
Lány (ref.:fiú) 

1,24 
[1,18-1,31] 

1,16 
1,10-1,23 

1,12 
[1,05-1,21] 

Családszerkezet 
Intakt család 
(ref.: nem intakt család) 

1,43 
[1,33-1,53] 

1,60 
1,48-1,72 

1,75 
[1,59-1,93] 

Családi jómódúság (FAS) 
Közepes / magas 
(ref.: alacsony) 

1,30 
[1,22-1,38] 

1,29 
1,21-1,37 

1,25 
[1,16-1,35] 

Szülőkkel való probléma-megbeszélés 
Van olyan szülőfigura, akivel könnyen 
tud beszélni 
(ref: nincs ilyen olyan szülő figura) 

1,94 
[1,73-2,16] 

2,16 
1,95-2,39 

2,33 
[2,07-2,63] 

Iskolai terhelés 
Nem nyomasztják az iskolai feladatok 
(ref: kicsit / nagyon nyomasztják) 

2,13 
[1,99-2,28] 

1,91 
1,79-2,03 

1,73 
[1,60-1,86] 

Osztálytársak támogatása 
(skála: magasabb pontszám magasabb 
támogatást jelent) 

1,20 
[1,18-1,21] 

1,14 
1,13-1,16 

1,13 
[1,11-1,15] 

Barátokkal töltött idő 
4 vagy több napon is barátaival tölti az 
időt  
(ref: 0-3 napon tölti barátaival a délutánt 
/ estét) 

1,29 
[1,22-1,36] 

1,73 
1,64-1,84 

2,19 
[2,03-2,35] 

Barátokkal való probléma-megbeszélés 
Van olyan barátja, akivel könnyen tud 
beszélni 
(ref: nincs ilyen barátja) 

1,03 
[0,96-1,09] 

1,00 
0,92-1,08 

0,82 
[0,73-0,91] 

RANDOM RÉSZ 
Becsült paraméter 

[SE]2 

Ország szintű megmagyarázatlan 
variancia 

0,12 
[0,04] 

0,12 
[0,04] 

0,14 
[0,05] 

Reziduális intraklassz korreláció19 0,03 0,03 0,04 
1 SE = standard hiba. 2 95%CI = 95%-os megbízhatósági intervallum 
 
 

19 A reziduális intraklassz korreláció azt mutatja meg, hogy a vizsgált kimeneti változó 
megmagyarázatlan (azaz a háttérváltozók beléptetése után is megmagyarázatlanul maradt) varianciájának 
hány százaléka köthető a csoportszintű, országok közti különbségekhez (Snijders, Bosker, 1999).  
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A pszichoszociális prediktorok közül a barátokkal való probléma-megbeszélés 
kivételével valamennyi vizsgált változó szignifikáns kapcsolatban áll a jó 
alkalmazkodással mindhárom korcsoportban. A barátokkal való probléma-megbeszélés 
hatása csak a 15 évesek esetében bizonyult szignifikánsnak: azoknak, akiknek van olyan 
barátja, akivel könnyen beszél a problémáiról, 12%-kal kisebb az esélye arra, hogy a jól 
alkalmazkodó csoportba kerüljön, mint azoknak, akiknek nincs ilyen barátja.  

A szülőkkel való probléma-megbeszélés mindhárom korcsoportban szignifikáns 
kapcsolatban áll a jó alkalmazkodással. A 11 évesek körében közel kétszer nagyobb az 
esélye a jó alkalmazkodásra azoknak, akik legalább valamelyik szülővel könnyen tudnak 
beszélni problémáikról, mint akiknek nincs ilyen szülőjük. A két idősebb korcsoportban 
pedig több mint kétszeres ez az esély.  

Hasonló mértékű az összefüggés az elemzés alapján az alkalmazkodás és az iskolai 
terhelés között. A jó alkalmazkodás esélye több mint kétszer nagyobb azoknál a 11 éves 
fiataloknál, akik nem érzik túlságosan nyomasztónak iskolai feladataikat az iskolában 
nagyobb stresszt megélő társaikhoz képest. Ez az összefüggés az idősebb korcsoportokban 
is fennáll, de kisebb mértékben (az esélyhányados értéke 1,91, illetve 1,73 a 13 és a 15 
évesek csoportjában).  

Korcsoporttól függően 23%-kal, 73%-kal, illetve több mint kétszer nagyobb a jó 
alkalmazkodás esélye azoknál, akik legfeljebb három napon töltik barátaikkal az időt 
iskolai után, mint akik négy vagy több napon is találkoznak barátaikkal. Az osztálytársak 
támogatása szintén erős kapcsolatban áll a jó alkalmazkodással: a 16 fokú skálán mutatott 
1 pont növekedés mellett a jó alkalmazkodás esélye 20%-kal magasabb a 11 évesek 
csoportjában. Ez a hatás az idősebb korcsoportokban is érvényesül, de kisebb mértékben, a 
13 évesek csoportjában 14%-kal, a 15 éveseknél pedig 13%-kal magasabb a jó 
alkalmazkodás esélye a skálán mutatott 1 pontszám növekedés mellett.  
 
A jó alkalmazkodás esélye a két rizikócsoportban 

 
Második lépésben a pszichoszociális prediktorok hatását külön elemeztük a két 
rizikócsoportban, vagyis az nem intakt családban élő és a rossz anyagi helyzetű családban 
élő fiatalok almintáiban, szintén korcsoportonként külön modelleket futtatva. Ezekben a 
modellekben (M2) valamennyi pszichoszociális prediktor szerepel, kontrollváltozóként 
pedig a nem és a másik szociodemográfiai változó (vagyis a nem intakt családban élők 
almintáján végzett elemzésben a családi jómódúság, a rossz anyagi helyzetű csoportban 
pedig a családszerkezet).  

A két rizikócsoportban végzett elemzés hasonló eredményeket mutatott a 
pszichoszociális prediktorok hatásával kapcsolatban, mint a teljes mintán végzett elemzés. 
Nagyobb az esélye a fiataloknak a jó alkalmazkodásra mindkét rizikócsoportban, ha van 
otthon olyan szülő, akivel könnyen tudnak beszélni problémáikról (az esélyhányadosok 
értéke 1,76 és 3,1 közé esik), ha az iskolát nem érzik túlságosan nyomasztónak (az 
esélyhányadosok értéke 1,65 és 2,39 közé esik), ha osztálytársaikat támogatónak érzik 
(esélyhányadosok értéke 1,12 és 1,23 közé esik), és ha nem töltenek túl sok időt a 
barátaikkal (az esélyhányadosok értéke 1,24 és 2,77 közé esik). A barátokkal való 
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probléma-megbeszélés hatása azonban egyik korcsoportban sem szignifikáns a 
rizikócsoportokban (3.3/5. és 3.3/6. táblázat).  

A kontrollváltozók közül a nem hatása csak a 11 évesek csoportjában szignifikáns. 
Ebben a korcsoportban a lányok esélye a jó alkalmazkodásra 31-, illetve 17%-kal nagyobb 
a fiúkhoz képest a nem intakt, illetve a rossz anyagi helyzetű családban élők körében. A 
rossz anyagi helyzetben lévők körében a családszerkezet hatása mindhárom korcsoportban 
szignifikáns: az intakt családban élők esélye a jó alkalmazkodásra 41%-, 56%- és 80%-kal 
nagyobb, mint a nem intakt családban élőké a 11, 13, illetve a 15 évesek csoportjaiban. A 
nem intakt családban élők almintájában a kedvezőbb anyagi helyzetben élő 11, 13 és 15 
éveseknek 28%-, 20%-, illetve 24%-kal nagyobb az esélye a jó alkalmazkodásra a rosszabb 
anyagi helyzetben élő társaikhoz képest.  
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3.3/5. táblázat: A jó alkalmazkodás prediktorai korcsoportonként a nem intakt 
családban élők almintájában. Többszintű random intercept modellek 

korcsoportonként(M2). 

Nem intakt családban élők almintája 
FÜGGŐ VÁLTOZÓ: JÓ ALKALMAZKODÁS 

11 évesek 
N=5179 

13 évesek 
N=5980 

15 évesek 
N=6050 

FIX RÉSZ 
Becsült paraméter  

[SE]1 

konstans 
-5,18 
[0,28) 

-4,67 
[0,27] 

-5,52 
[0,36] 

 Esélyhányadosok 
[95%CI]2 

Nem 
Lány (ref.:fiú) 

1,31 
[1,16-1,50] 

0,98 
[0,86-1,13] 

0,97 
[0,80-1,16] 

Családi jómódúság 
Közepes / magas 
(ref.: alacsony) 

1,28 
[1,12-1,46] 

1,20 
[1,04-1,38] 

1,24 
[1,03-1,49] 

Szülőkkel való probléma-megbeszélés 
Van olyan szülőfigura, akivel könnyen 
tud beszélni 
(ref: nincs ilyen olyan szülő figura) 

1,76 
[1,37-2,26] 

2,06 
[1,61-2,63] 

3,10 
[2,17-4,44] 

Iskolai terhelés 
Nem nyomasztják az iskolai feladatok 
(ref: kicsit / nagyon nyomasztják) 

2,37 
[2,02-2,79] 

2,32 
[1,98-2,73] 

1,65 
[1,36-2,00] 

Osztálytársak támogatása 
(skála: magasabb pontszám magasabb 
támogatást jelent) 

1,23 
[1,19-1,27] 

1,15 
[1,11-1,18] 

1,14 
[1,09-1,19] 

Barátokkal töltött idő 
4 vagy több napon is barátaival tölti az 
időt  
(ref: 0-3 napon tölti barátaival a délutánt 
/ estét) 

1,24 
[1,09-1,42] 

1,72 
[1,50-1,97] 

2,77 
[2,29-3,35] 

Barátokkal való probléma-megbeszélés 
Van olyan barátja, akivel könnyen tud 
beszélni 
(ref: nincs ilyen barátja) 

1,08 
[0,92-1,25] 

1,13 
[0,93-1,37] 

0,87 
[0,67-1,14] 

RANDOM RÉSZ 
Becsült paraméter 

[SE]1 
Ország szintű megmagyarázatlan 
variancia 

0,18 
[0,06] 

0,07 
[0,03] 

0,16 
[0,06] 

Reziduális intraklassz korreláció20 0,05 0,02 0,05 
1 SE = standard hiba.  2 95%CI = 95%-os megbízhatósági intervallum 

 
  

20 A reziduális intraklassz korreláció azt mutatja meg, hogy a vizsgált kimeneti változó megmagyarázatlan 
(azaz a háttérváltozók beléptetése után is megmagyarázatlanul maradt) varianciájának hány százaléka köthető 
a csoportszintű, országok közti különbségekhez (Snijders, Bosker, 1999). 
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3.3/6. táblázat: A jó alkalmazkodás prediktorai a rossz anyagi helyzetben élők 
almintáján. Többszintű random intercept modellek korcsoportonként (M2). 

ROSSZ ANYAGI HELYZETBEN 
ÉLŐK (FAS1 csoport) 

FÜGGŐ VÁLTOZÓ: JÓ ALKALMAZKODÁS 
11 évesek 
N=8036 

13 évesek 
N=8652 

15 évesek 
N=9454 

FIX RÉSZ 
Becsült paraméter 

[SE]1 

konstans 
-4,63 
[0,22] 

-4,75 
[0,22] 

-5,06 
[0,26] 

 Esélyhányados 
[95%CI]2 

Nem 
Lány (ref.:fiú) 

1,17 
[1,06-1,29] 

1,02 
[0,91-1,13] 

1,05 
[0,92-1,19] 

Családszerkezet 
Intakt család 
(ref.: nem intakt család) 

1,41 
[1,25-1,58] 

1,56 
[1,37-1,77 

1,80 
[1,54-2,11] 

Szülőkkel való probléma-megbeszélés 
Van olyan szülőfigura, akivel könnyen 
tud beszélni 
(ref: nincs ilyen olyan szülő figura) 

1,77 
[1,46-2,14] 

2,17 
[1,80-2,60] 

2,40 
[1,96-2,96] 

Iskolai terhelés 
Nem nyomasztják az iskolai feladatok 
(ref: kicsit / nagyon nyomasztják) 

2,19 
[1,93-2,48] 

2,18 
[1,93-2,46] 

1,67 
[1,46-1,91] 

Osztálytársak támogatása 
(skála: magasabb pontszám magasabb 
támogatást jelent) 

1,20 
[1,17-1,22] 

1,16 
[1,13-1,18] 

1,12 
[1,09-1,15] 

Barátokkal töltött idő 
4 vagy több napon is barátaival tölti az 
időt  
(ref: 0-3 napon tölti barátaival a délutánt 
/ estét) 

1,28 
[1,16-1,42] 

1,66 
[1,49-1,86] 

1,91 
[1,68-2,18] 

Barátokkal való probléma-megbeszélés 
Van olyan barátja, akivel könnyen tud 
beszélni 
(ref: nincs ilyen barátja) 

1,10 
[0,98-1,23] 

1,02 
[0,88-1,17] 

0,88 
[0,73-1,06] 

RANDOM RÉSZ 
Becsült paraméter 

[SE]1 

Ország szintű megmagyarázatlan 
variancia  

0,185 
[0,06] 

0,158 
[0,05] 

0,183 
[0,06] 

Reziduális intraklassz korreláció 0,05 0,05 0,05 
1SE = standard hiba.  2 95%CI = 95%-os megbízhatósági intervallum. FAS1 = Családi Jómódúság skála – alsó tercilis 

 
 
A prediktor hatások országonkénti eltéréséinek vizsgálata 
 
Következő lépésben megvizsgáltuk, van-e eltérés az egyes országok között a 
pszichoszociális változók hatása tekintetében. Random koefficiens modellek segítségével 
teszteltük ezeket a különbségeket: mindkét rizikócsoportban külön modelleket futattunk az 
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egyes pszichoszociális változókkal megengedve azok országok közötti változásait. Minden 
modellt kontrolláltunk életkorra, a családszerkezet vagy a FAS lehetséges hatásaira, és a 
többi pszichoszociális változóra. A modellek random részeinek paramétereit Wald-féle 
khi-négyzet próbák segítségével teszteltük. Ha szignifikáns a próba, az arra utal, hogy 
jelentős országok közötti különbségek állnak fenn adott prediktor alkalmazkodásra 
gyakorolt hatásában. 

Eredményeink egyik változó esetében sem mutattak szignifikáns országok közötti 
eltérést azok jó alkalmazkodásra gyakorolt hatásában (3.3./7. táblázat).  

 
3.3/7. táblázat: A prediktorok jó alkalmazkodásra gyakorolt hatását vizsgáló 

többszintű random koefficiens (M3) modellek random részének áttekintése 

 
Random ország szintű variancia 

komponensek 
Wald teszt 

Prediktor 
Intercept 

(SE) 
Koefficiens 

(SE) 
Kovariancia 

(SE) 
Wald2 
teszt 

p-érték 

Nem intakt családban 
élők 

     

Szülőkkel való 
kommunikáció 

0,94 
(0,06) 

0,01 
(0,04) 

0,02 
(0,04) 

0,90 n.s. 

Barátokkal való 
kommunikáció 

0,14 
(0,05) 

0,00 
(0,00) 

0,00 
(0,00) 

0,00 n.s. 

Barátokkal töltött idő 
0,15 

(0,05) 
0,01 

(0,01) 
-0,01 
(0,02) 

1.71 n.s. 

Iskolai terhelés 
0,13 

(0,05) 
0,01 

(0,02) 
0,01 

(0,02) 
0,47 n.s. 

Osztálytársak 
támogatása 

0,14 
(0,04) 

0,001 
(0,001) 

-0,01 
(0,005) 

2,07 n.s. 

FAS1 csoport      

Szülőkkel való 
kommunikáció 

0,09 
(0,06) 

0,01 
(0,04) 

0,02 
(0,04) 

0,90 n.s. 

Barátokkal való 
kommunikáció 

0,21 
(0,07) 

0,01 
(0,01) 

-0,003 
(0,02) 

0,67 n.s. 

Barátokkal töltött idő 
0,16 

(0,05) 
0,002 

(0,003) 
0,01 

(0,01) 
0,65 n.s. 

Iskolai terhelés 
0,15 

(0,05) 
0,02 

(0,01) 
0,01 

(0,02) 
2,11 n.s. 

Osztálytársak 
támogatása 

0,17 
(0,05) 

0,001 
(0,001) 

-0,01 
(0,004) 

4,93 n.s. 

Megjegyzés: M3 modellek kontrollálva nemre, nem-intakt családban élők esetén a családi jómódúságra, a 
rossz anyagi helyzetben lévők esetén a családszerkezetre, és a többi pszichoszociális prediktorra.  
 

A prediktorok „rizikó-specifikus” hatásai 
 

Negyedik lépésben a rizikóspecifikus hatások elemzéséhez a teljes mintában futattunk 
modelleket (3.3/8. táblázat), amelyek a nem, mindkét rizikótényező és adott prediktor 
mellett a prediktor x rizikótényező interakciós tagot is tartalmazta (M4 modellek).  
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Az eredmények alapján (3.3./9. táblázat) a 11 évesek között az osztálytársak 
támogatásának hatása eltér a teljes és a nem teljes családban élő fiatalok esetében: az 
utóbbi csoportban a hatás erősebb. A 13 éveseknél hasonló összefüggést találtunk az 
osztálytársak támogatása és a családi jómódúság között: a prediktor hatása erősebb a 
kevésbé jómódú családban élő fiatalok esetében, mint a jobb anyagi háttérrel rendelkező 
társaik körben. Az iskolai terhelés hatása a jó alkalmazkodásra a 13 évesek 
korcsoportjában mindkét hátrányos helyzetű csoportban erősebb a kedvezőbb körülmények 
között élők csoportjához képest. A 15 évesek csoportjában a barátokkal töltött idő esetében 
mindkét interakció szignifikánsnak bizonyult, de a kapcsolat iránya eltérő a két 
almintában: erősebb a prediktor hatása a nem teljes családban élők esetében, mint a teljes 
családban élő fiatalok körében, ezzel szemben gyengébb az összefüggés a kevésbé jómódú 
családban élő fiatalok csoportjába, mint a közepes/magas jómódúság esetén. A szülőkkel 
és a barátokkal való kommunikáció és a rizikótényezők közötti interakciók nem 
szignifikánsak a vizsgált modellekben.  

 
3.3/8. táblázat: A prediktor x rizikótényezők közötti interakciókra vonatkozó becslések 
korcsoportonként. Többszintű random intercept (M4) modellek eredményei alapján) 

 

FÜGGŐ VÁLTOZÓ: 
JÓ ALKALMAZKODÁS 

Családszerkezet x prediktor 
interakciók 

FAS x prediktor interakciók 

Prediktorok 
Becsült 

paraméterek1 
[SE]2 

95%CI3 
Becsült 

paraméterek1 

[SE]2 
95%CI3 

11 évesek   
Szülőkkel való kommunikáció 0,09 [0,14] -0,18 – 0,35 0,13 [0,11] -0,09 – 0,35 
Barátokkal való kommunikáció -0,06 [0,08] -0,21 – 0,10 -0,08 [0,07] -0,21 – 0,05 
Barátokkal töltött idő 0,10 [0,07] -0,04 – 0,23 0,02 [0,06] -0,09 – 0,14 
Iskolai terhelés  -0,16 [0,09] -0,33 – 0,01 -0,09 [0,07] -0,24 – 0,05 
Osztálytársak skála 0,04 [0,02] 0,002 – 0,07* 0,01 [0,01] -0,02 – 0,04 
13 évesek     
Szülőkkel való kommunikáció  0,01 [0,13] -0,25 – 0,27 -0,05 [0,11] -0,26 – 0,16 
Barátokkal való kommunikáció -0,09 [0,10] -0,29 – 0,10 -0,002 [0,08] -0,16 – 0,16 
Barátokkal töltött idő 0,02 [0,07] -0,12 – 0,17 0,11 [0,06] -0,01 – 0,24 
Iskolai terhelés -0,25 [0,09] -0,41 – -0,08* -0,28 [0,07] -0,42 – -0,14* 
Osztálytársak skála 0,01 [0,02] -0,02 – 0,04 0,03 [0,01] 0,001 – 0,06* 
15 évesek     
Szülőkkel való kommunikáció  -0,32 [0,19] -0,70 – 0,05 -0,07 [0,13] -0,32 – 0,18 
Barátokkal való kommunikáció 0,03 [0,14] -0,25 – 0,31 -0,13 [0,11] -0,35 – 0,09 
Barátokkal töltött idő -0,27 [0,10] -0,47 – -0,07* 0,20 [0,08] 0,05 – 0,35* 
Iskolai terhelés 0,04 [0,10] -0,16 – 0,23 -0,03 [0,08] -0,18 – 0,12 
Osztálytársak skála 0,01 [0,02] -0,04 – 0,05 0,001 [0,02] -0,03 – 0,03 

Megjegyzés: Az elemzéseket a két almintában külön végeztük. Minden interakciót külön modellben vizsgáltunk. Az 
M4 modelleket nemre, illetve a nem-intakt családban élőknél a családi jómódúságra, a rossz anyagi helyzetű csoport 
esetében pedig a családszerkezetre kontrolláltuk.  
1 Logit. 2 SE = standard hiba. 3 95%CI = a Logit 95%-os megbízhatósági intervalluma. * p<0,05, ha a logit 
megbízhatósági intervalluma nem tartalmazza a nullát.  
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3.3/9. táblázat: Szignifikáns rizikótényező x prediktor interakciók 
(M4 modellek alapján számolva) 

Magyarázó változók 
 

Esélyhányados 
[95% CI] 

11 évesek: Osztálytársak támogatása (skála) 
N=26055 

 

Intakt családban élők 
1,21 

[1,19-1,22] 

Nem intakt családban élők 
1,25 

[1,22-1,29] 
13 évesek: Osztálytársak támogatása (skála) 
N=27548 

 
 

Közepes / magas FAS 
1,14 

[1,12-1,16] 

Alacsony FAS 
1,17 

[1,15-1,20] 
 
13 évesek: Alacsony iskolai terhelés (ref: magas iskolai 
terhelés) 
N=27548 

 
 

Intakt családban élők 
1,98 

[1,85-2,11] 

Nem intakt családban élők 
2,53 

[2,17-2,95] 

Közepes / magas FAS 
1,91 

[1,78-2,05] 

Alacsony FAS 
2,51 

[2,23-2-82] 
15 évesek: 4 vagy több napot tölt a barátaival  
N=26925 

 
 

Intakt családban élők 
0,50 

[0,47-0,54] 

Nem intakt családban élők 
0,39 

[0,32-0,47] 

Közepes / magas FAS 
0,46 

[0,42-0,50] 

Alacsony FAS 
0,55 

[0,49-0,63] 
Megjegyzés: M4 modellek: kontrollálva nemre,  

 

3.3.3. Megbeszélés 
 
A vizsgálat célja az volt, hogy a HBSC felmérés 2001/2002-es nemzetközi adatainak 
segítségével, a serdülőkori működés számos aspektusát figyelembe véve meghatározzunk 
egy általános jó alkalmazkodási mintázatot 11, 13 és 15 éves serdülőkorúak csoportjaiban. 
Ennek érdekében személy-orientált megközelítést (Bergman, von Eye, Magnusson, 2006; 

92 
 



Masten, 2004) alkalmazva küszöbpontszámok és szakirodalmi ajánlások alapján, több 
alkalmazkodás indikátor együttes figyelembe vételével elkülönítettük a jó vs. problémás 
adaptációt mutató fiatalok két csoportját.  

 

3.3.3.1 A jó alkalmazkodás „prevalenciája” 

A vizsgálat eredményei szerint az elemzésben használt kritériumok alapján definiált 
általános jó alkalmazkodási mintázat egyáltalán nem jellemző a serdülők többségére. Tíz 
fiatalból közel háromra teljesültek a jó alkalmazkodás kritériumai. A legmagasabb arányt 
(41,5%-ot) a 11 éves lányok körében tapasztaltuk, míg a legalacsonyabb arány a 15 éves 
fiúk csoportjára volt jellemző (14,6%).  Ez az eredmény összhangban áll azzal a 
megállapítással, amely a serdülőkort különösen sérülékeny életszakasznak tartja (Cicchetti 
és Rogosch, 2002; Steinberg és mtsai, 2006). Epidemiológiai adatok is azt mutatják, hogy 
számos pszichés probléma serdülőkorban jelenik meg, vagy válik jelentőssé (lásd 
Steinberg és mtsai, 2006 összefoglalóját), emellett a rizikómagatartások prevalenciájában 
is jelentős növekedés tapasztalható (Chassin és mtsai, 2004; Currie és mtsai, 2012).  

Vizsgálatunk eredményei arra utalnak továbbá, hogy a jó alkalmazkodás általunk 
vizsgált mintázatának előfordulása az életkorral csökken. A legfiatalabb korcsoportban, a 
11 évesek körében több mint kétszer nagyobb arányban találunk jó alkalmazkodással 
jellemezhető fiatalokat, mint a 15 évesek csoportjában.  Az évfolyamok közötti különbség 
erőteljesnek mondható, hiszen mind a teljes mintában, mind a két rizikócsoportban, illetve 
valamennyi vizsgált országban is kimutatható, és egyaránt jellemző tendencia a fiúk és a 
lányok körében.  

Ez az eredmény nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy az egyes kiválasztott 
alkalmazkodás kritériumok mentén is hasonló életkori trendek figyelhetőek meg: a 
szerhasználat különböző formáinak előfordulása például jelentősen megnő 11-17 éves kor 
között (Ferreira és mtsai, 2012; Godeau, Fotiou, Hublet, Baska, 2012). A szubjektív jóllét 
(Ottova, Valverde és mtsai, 2012) és az iskolai kompetencia (Ramelow és mtsai, 2012) 
indikátorai ezzel szemben kedvezőtlenebb képet mutatnak az idősebb tanulók körében a 
fiatalabbakhoz képest. 

A nemi különbségekre vonatkozó eredmények kevésbé konzisztensek. 
Általánosságban elmondható, hogy az adatok szerint a lányok körében magasabb a jól 
alkalmazkodók aránya, ha a teljes mintát nézzük, és a pszichoszociális jellemzőket 
kontrolláljuk. A nemi különbség azonban a két rizikócsoportban kevésbé jellemző, és már 
csak a 11 évesek csoportjában detektálható. Néhány országban pedig ellentétes 
kapcsolatot, vagyis a fiúk kedvezőbb alkalmazkodására utaló eredményt is találtunk.  

Elképzelhető, hogy a lányok kedvezőbb alkalmazkodására utaló eredmény egyrészt a 
rizikómagatartásokban való érintettség nemi különbségeit tükrözi. A fiúkra általában 
inkább jellemzőek a rizikómagatartások, különösen azok problémásabb formái (pl. 
rendszeres szerhasználat, részegség előfordulása, Brassai és Pikó, 2005; Schmid és 
NicGabhainn, 2004). Néhány adat arra is utal viszont, hogy a nemi különbségek az életkor 
előre haladtával egyre kevésbé jellemzőek (Ferreira és mtsai, 2012).  
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3.3.3.2 Jó alkalmazkodás a két rizikócsoportban 
 
A szakirodalmi adatokkal egybevágóan a nem-intakt családi háttér, illetve a rosszabb 
anyagi helyzet jelen vizsgálatban is a jó alkalmazkodás kisebb esélyével járt együtt. A 
családszerkezet hatásaira fókuszáló kutatások eredményei konzisztensen arra utalnak, hogy 
a nem-intakt családban élő fiatalok számos emocionális és viselkedésbeli probléma 
szempontjából veszélyeztetettebbnek számítanak, mint a két biológiai szülővel együtt élő 
társaik (Amato és Keith, 1991; Garnefksi és Diekstra, 1997; Hetherington, 1993; Piko és 
Fitzpartick, 2007). Emellett az alkalmazkodás pozitív indikátorai mentén, mint például az 
önbecsülés (Garnefksi és Diekstra, 1997), az élettel való elégedettség (Bjarnason és mtsai, 
2012) és az iskolai kompetencia (Lansford és mtsai, 2006) is kedvezőtlenebb képet 
mutatnak. 

 Hasonlóképpen, a család alacsony szocio-ökonómiai státusza, ezen belül a rossz 
anyagi helyzet és a szegénység szintén számos vizsgálat tanulsága alapján 
rizikótényezőnek tekinthető a fiatalok adaptációja szempontjából. Az alacsony szocio-
ökonómiai helyzetű családban élő gyerekek és serdülők között számos emocionális és 
viselkedésbeli probléma nagyobb eséllyel fordul elő (McLoyd, 1998; Ritsher és mtsai, 
2001; Taylor és mtsai, 2014), és körükben rosszabb egészségmutatókat is találunk (Bradley 
és Corwyn, 2002). Az alacsony SES a kognitív és a szocio-emocionális fejlődésre is 
negatív hatással lehet (Bradley és Corwyn, 2002; McLoyd, 1998; White, 1992).  

 A fent idézett vizsgálatok és összefoglaló tanulmányok a családi háttér mindkét 
vizsgált jellemzőjét a fiatalok funkcionalitásának több aspektusával összefüggésbe hozzák, 
így nem meglepő, hogy vizsgálatunkban az alkalmazkodás összevont mutatójával is 
kapcsolatban állnak. Eredményeink szerint a nem intakt családban élő fiatalokra minden 
országban alacsonyabb arányban volt jellemző az általános jó alkalmazkodás. Hasonló 
összefüggést tapasztaltunk a családi jómódúság esetében is, bár ez a kapcsolat nem minden 
országban állt fenn (lásd fent).  

A család általunk vizsgált két szocio-demográfiai jellemzője olyan disztális 
rizikótényezőnek tekinthető a serdülők fejlődése és adaptációja szempontjából (Compas, 
2004), amely számos tényezőn keresztül fejthetik ki hatásukat. Elemzésünkben az anyagi 
helyzet és a családszerkezet hatása a szülőkkel való kommunikáció és több társas-
környezeti tényező kontrollálása után is szignifikánsnak bizonyult, ami arra utal, hogy a 
családi háttér két vizsgált jellemzőjének a fiatalok alkalmazkodásával való kapcsolatában 
egyéb tényezők, például a szülői bánásmód más aspektusai (Hetherington és mtsai, 2003; 
Kim és Brody, 2005; Kurdek és Fine, 1993) mentális egészsége, otthoni konfliktusok 
előfordulása, észlelt stressz mértéke (Finkelstein és mtsai, 2007; Goodman és mtsai, 2005), 
is szerepet játszhatnak. Ezen összefüggések feltárása további vizsgálatokat igényel.  
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3.3.3.3 A jó alkalmazkodással kapcsolatban álló társas tényezők 
  
A családi, iskolai és kortárs környezet általunk vizsgált jellemzői, a barátokkal való 
kommunikáció kivételével konzisztens kapcsolatban állnak a jó alkalmazkodással, és 
hatásuk mindkét rizikócsoportban hasonlónak mondható.  

A szülőkkel való probléma-megbeszélés a jó alkalmazkodás prediktorának bizonyult: 
azok a fiatalok, akik szüleik közül legalább az egyikkel könnyen tudnak beszélni 
problémáikról, nagyobb eséllyel mutatnak jó alkalmazkodást azokhoz képest, akik nem 
rendelkeznek ilyen szülővel. Ez a kapcsolat a két vizsgált rizikócsoportban, vagyis a nem-
intakt családban, illetve a rosszabb anyagi körülmények között élő fiatalok esetében is 
szignifikánsnak bizonyult. Szakirodalmi adatok alapján a szülőkkel való pozitív, meleg, 
támogató emocionális kapcsolat – mind veszélyeztetett, mind normatív mintákban – a 
kedvezőbb alkalmazkodás magyarázóváltozójának tekinthető (Beyers és Goossens, 1999; 
Heaven és mtsai, 2004; Hetherington és Elmore, 2003; Jacobson és Crockett, 2000; 
Shucksmith és mtsai, 1995; Werner és Smith, 1992, 2001; Wilkinson és Walford, 2001).  

A korcsoportonként végzett elemzés eredményeit összehasonlítva arra lehet 
következtetni, hogy a szülőkkel való kommunikáció hatása az életkorral nő: a 15 évesek 
körében közel 40%-kal jobban növeli a jó alkalmazkodás esélyét, ha van olyan szülő, 
akivel könnyen kommunikál a fiatal, mint a 11 évesek csoportjában (OR11évesek=1,94 vs. 
OR15évesek=2,33). Ez a tendencia összhangban áll más vizsgálatok eredményeivel, amelyek 
arra utalnak, hogy habár a kortárs csoport fontossága drámaian nő a serdülőkor folyamán, a 
szülő-gyerek kapcsolat hatása szintén jelentős marad a serdülők működése szempontjából 
(Eccles és mtsai, 2003).  

Ebben az időszakban több vizsgálat tanulsága szerint általában csökken a szülő-
gyermek közötti érzelmi közelség, és az együtt töltött idő is (Jackson, Bijstra, Oostra, 
Bosma, 1998; Lynch és Cicchetti, 1997; Paikoff és Brooks-Gunn, 1991; Steinberg és 
Morris, 2001). Megnő viszont azoknak a körülményeknek a száma, amelyek próbára teszik 
a fiatalok alkalmazkodó képességét (pl. új motivációk és intenzívebb érzelmek 
megjelenése, fokozott stressz érzékenység, megnövekedett kortárshatás, stb., Eccles és 
mtsai, 1993; Steinberg és mtsai, 2006;). Feltehető, hogy azok a fiatalok, akiknél az 
általános tendencia ellenére stabil és szoros tud maradni a serdülő-gyerek kapcsolat, 
könnyebben birkóznak meg ezekkel a kihívásokkal.  Steinberg és munkatársai (2006) 
például kiemelik a szülők külső kontrollt és szabályozást biztosító szerepét abban az 
időszakban, amikor még a fiatalok éretlenebb önkontroll képességekkel rendelkeznek. 
Annak ellenőrzése, hogy a szülőkkel való kommunikáció hatása valóban szignifikánsan 
eltér-e az egyes korcsoportokban, szintén további vizsgálatot igényel.  

Fontos megjegyezni, hogy jelen vizsgálatban arra fókuszáltunk, hogy van-e a fiatalok 
környezetében olyan szülőfigura, akihez fordulhatnak, ha valami foglalkoztatja őket, és 
akivel megfelelően szoros és támogató kapcsolatban állnak ahhoz, hogy problémáikat 
megosszák vele. Nem tettünk különbséget aszerint, hogy csak az egyik, vagy mindkét 
szülővel támogató-e a kapcsolat, illetve a támogató szülő nemének hatását sem vizsgáltuk. 
Szakirodalmi adatok utalnak arra, hogy az alkalmazkodás bizonyos területei szempontjából 
„elegendő”, ha legalább egy szülő részéről pozitív, támogató kapcsolatot él meg a fiatal. 
Graziano, Bonino és Cattelino (2009) vizsgálatában például hasonló mértékű iskolai és 
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társas énhatékonyság-érzésről számoltak be a csak egyik, illetve a mindkét szülő részéről 
támogató, pozitív kapcsolatot megélő 14-18 éves fiatalok. Fletcher, Steinberg és Sellers 
(1999) középiskolás tanulókkal végzett vizsgálatukban szintén nem találtak különbségek 
az egy vagy két autoritatív szülővel rendelkező fiatalok között az iskolai és a 
pszichoszociális kompetencia, illetve a deviáns viselkedés mértékében. Mindkét vizsgálat 
eredményei arra utalnak azonban, hogy a csak egy támogató szülői kapcsolatról beszámoló 
fiatalok több internalizáló tünetet (depresszív hangulat, pszichoszomatikus panaszok) 
mutatnak, mint a mindkét szülő részéről támogatást megtapasztaló társaik. A szülőkkel 
való kommunikáció általános alkalmazkodásra gyakorolt hatásának további vizsgálatában 
fontos szempont lehet a támogató szülők „számának” elemzése is.  

 Az iskolai környezet meghatározó szerepe a tanulók fizikai, emocionális és társas 
jóllétében, illetve az alkalmazkodás más aspektusaiban, szintén jól dokumentált 
összefüggés (Garnefski és Diekstra, 1996; Lerner és Galambos, 1998; Roeser és mtsai, 
1996, Várnai és mtsai, 2007). Jelen elemzés eredményei összhangban állnak ezzel: az 
osztálytársak részéről megtapasztalt támogatás és az alacsony iskolai terhelés az 
alkalmazkodás kedvezőbb szintjével állt kapcsolatban, a teljes mintában és a két 
rizikócsoportban egyaránt. A támogató, elfogadó osztálylégkör más vizsgálatok 
eredményei alapján is szubjektív jóllét kedvezőbb mutatóival jár együtt (Ravens-Sieberer, 
és mtsai, 2004). 

Az interakciók vizsgálatának eredményei emellett azt mutatják, hogy az iskolai 
terhelés hatása erősebb a két rizikócsoportban, mint kedvezőbb családi háttér esetén. 
Hasonló eredményt kaptunk az osztálytársak részéről megtapasztalt támogatással 
kapcsolatban is, aminek a hatása szintén erősebb rosszabb anyagi helyzet mellett, mint a 
kedvezőbb hátterű csoportban. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy kedvezőtlen családi 
háttér esetén megnő az iskolai élmények jelentősége a fiatalok alkalmazkodása 
szempontjából. Andersen, Holstein és Due (2007) kimutatták, hogy az alacsony szocio-
ökonómiai háttérrel rendelkező iskolás lányok több iskolával kapcsolatos rizikófaktort 
tapasztalnak meg.  Ide kapcsolhatóak azok a kutatási eredmények is, amelyek azt mutatják, 
hogy a pozitív (pl. autoritatív) iskolai környezet bizonyos körülmények között képes 
kompenzálni a kedvezőtlen családi háttér negatív hatásait (Hetherington, 1993; Werner és 
Smith, 1992). Az iskolai terhelés hatására vonatkozó eredményből az is következik 
viszont, hogy az otthoni és az iskolai stressz összeadódhat, és kedvezőtlenebb adaptációt 
eredményezhet (lásd pl. Örkényi és Koszonits, 2004).   

 Az iskolai változók hatása általánosnak mondható, mindhárom korcsoportban, a 
teljes mintában és a két rizikócsoportban is hasonló irányú kapcsolatban álltak a jó 
alkalmazkodással.  

A kortársakkal való kapcsolat döntő szerepet játszik serdülőkorban, a barátok 
részéről megtapasztalt elfogadás és szeretet alapvető az egészséges fejlődés szempontjából 
ebben az életszakaszban is (Berndt, 1992; Gifford-Smith és Brownell, 2003). Fontos 
azonban azt is figyelembe venni, hogy a kortárs kapcsolatok és az alkalmazkodás közötti 
kapcsolat meglehetősen összetett (Cohen, 1979; NicGabhainn és Francois, 2002; 
Settertobulte, 2002). Az eredményeink más vizsgálatokhoz hasonlóan (NicGabhainn és 
Francois, 2002) azt mutatják, hogy a barátokkal töltött túl sok idő a jó alkalmazkodás 
alacsonyabb esélyével jár együtt. Elképzelhető, hogy azok a fiatalok, akik szabadidejük 
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jelentős részét barátaikkal töltik, egyben alacsonyabb szülői kontrollt és monitorozást 
tapasztalnak meg, így annak is nagyobb az esélye, hogy a kortársakkal való időtöltés 
strukturálatlan körülmények között, felnőtt felügyelet nélkül és/vagy deviáns társak 
körében zajlik (Mahoney és Stattin, 2000; Sussman és mtsai, 2007). A barátok 
szerhasználata pedig a fiatalok szerhasználatának egyik legerősebb prediktora (Hawkins, 
Catalano és Miller, 1992). Empirikus adatok azt mutatják, hogy a serdülők kortársaik 
jelenlétében magasabb rizikóvállalást mutatnak (Gardner, Steinberg, 2005), így a 
kortársakkal töltött túl sok idő fokozhatja a rizikómagatartások (pl. szerhasználat) 
előfordulásának esélyét. Ráadásul a kortársak jelenléte aktiválja az agy jutalom-
értékelésben szerepet játszó központját, így a kortársak által mutatott minták megerősítést 
nyernek (Spear, 2000). 

 
Az interakciós vizsgálatok arra utalnak, hogy a barátokkal töltött idő mennyiségének 

alkalmazkodásra gyakorolt hatása eltérő összefüggést mutathat a fiatalok családi hátterétől 
függően.  A nem intakt családban élő fiatalok esetében a barátokkal töltött túl sok idő 
erősebb negatív kapcsolatban állt a jó alkalmazkodással, mint a két édesszülővel élő 
tanulók körében. Elképzelhető, hogy ennek hátterében a szülői kontrollban tapasztalható 
családtípus szerinti eltérések állhatnak. Empirikus adatok utalnak ugyanis arra, hogy a nem 
intakt családokban alacsonyabb lehet a szülői monitorozás és kontroll mértéke 
(Hetherington és mtsai, 1982; Hetherington, 2003; Lipman és mtsai, 2002). A család 
átalakulásának (pl. válás vagy újraházasodás) hatásait vizsgáló tanulmányok pedig 
kimutatták, hogy ha a család átstrukturálódása a családtól való érzelmi eltávolodással és 
deviáns társakhoz való erősebb kapcsolódással jár, akkor a serdülők nagyobb mutatnak 
különböző alkalmazkodási problémákat (Hetherington és Elmore, 2003; Neher és Short, 
1998). 

Ha a barátokkal töltött idő hatását a család anyagi helyzete szerint vizsgáljuk, akkor 
azt tapasztaljuk, hogy a jobb anyagi helyzetben lévő fiatalok esetében erősebb tényező 
hatása az alkalmazkodásra, mint a rosszabb anyagi körülmények között élők körében. 
Elképzelhető, hogy a barátokkal töltött idő más jelentéssel bír a két csoportban, pl. eltérő 
tevékenységeket takarhat, de ennek a kérdésnek a megválaszolása további vizsgálatokat 
kíván.  

Elemzésünkben a kortársakkal való kommunikáció hatása csupán a 15 évesek 
korcsoportjában, és csak a teljes mintát vizsgálva volt szignifikáns. Érdekes módon, azok, 
akik barátaikkal könnyen tudnak beszélni fontos dolgaikról, kisebb eséllyel kerültek az 
általunk definiált jól alkalmazkodók csoportjába, a barátokkal töltött idő mennyiségének 
kontrollálása után. Feltehető, hogy a barátaikkal könnyen kommunikáló fiatalok körében 
erősebbek a kortárshatások. Ennek az összefüggésnek az ellenőrzése további vizsgálatot 
igényel.  

Az általunk vizsgált pszichoszociális tényezők alkalmazkodással való kapcsolata 
általánosnak mondható. Erre utal, hogy hasonló irányú összefüggéseket találtunk minden 
országban és mindkét rizikó csoportban, ami alátámasztja az általános humán 
alkalmazkodási rendszer elképzelést, vagyis azt, hogy pl. a szülőkkel való kapcsolat és a 
pozitív iskolai környezet általános adaptációs forrásnak tekinthetők (Masten, 2001; Masten 
és Coatsworth, 1998; Masten és Powell, 2003).  
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3.3.3.4 Korlátok 
 
A jó alkalmazkodás meghatározása nem könnyű, a reziliencia kutatás keretében is állandó 
vita tárgyát képezi (Heller és mtsai, 1999; Luthar és Zelazo, 2003). Néhány szerző kiemeli 
annak fontosságát, hogy az alkalmazkodás és kompetencia meghatározásánál érdemes 
életkor-specifikus jellemzőket figyelembe venni, hiszen a fejlődési feladatok fontossága és 
megjelenési formája is változik a különböző fejlődési szakaszokban (Masten és 
Coatsworth, 1998; Obradovic, van Dulmen, Yates, Carlson, Egeland, 2006). Arthur és 
munkatársai (2007) például eltérő módon definiálják a szerhasználattal kapcsolatos pozitív 
viselkedést hatodik osztályos tanulók, illetve idősebb tanulók körében: az utóbbiak 
esetében a szerekkel való kísérletezést még elfogadhatónak tartják. Ennek alapján 
elképzelhető, hogy részben a vizsgálatban alkalmazott kritériumok szigorúságával 
magyarázható a jól alkalmazkodók különösen alacsony aránya a 15 évesek 
korcsoportjában. 

A szigorú kritérium haszna mellett szólnak empirikus adatok, amelyek arra utalnak, 
hogy a serdülőként jól alkalmazkodó fiatalok – tehát, akik sem viselkedésbeli, sem 
mentális problémákat nem mutatnak, – nagyobb eséllyel kerülnek a jól alkalmazkodók 
csoportjába az élet későbbi szakaszaiban is (Aquilino és Supple, 2001; Werner és Smith, 
1992). Ez alapján feltehető, hogy az általunk azonosított jól alkalmazkodó csoport tagjai a 
későbbi életkilátások szempontjából kedvezőbb helyzetben vannak rosszabb működési 
mintázatot mutató társaikhoz képest. Az is igaz azonban, hogy a serdülőként problémás 
fiatalok egy része felnőtt korára képes a serdülőkori problémákat meghaladni, és jól 
alkalmazkodó felnőtté válni (Werner és Smith, 2001).  

Az alkalmazkodást egy dichotóm változó segítségével operacionalizáltuk. Ebből 
következik, hogy mind a jól alkalmazkodók, mind a problémákat mutatók csoportja elég 
heterogén. Az előbbi csoportban egyaránt találhatunk olyan fiatalokat, akik „kiváló” 
teljesítményt mutatnak az indikátorokon, és olyanokat is, akik enyhe problémákat 
mutatnak. Hasonlóképpen, a problémákat mutatók csoportjába soroltuk azokat, akik csak 
egy, vagy akik az összes indikátoron problémásnak számítottak. Differenciáltabb 
csoportotok kialakítása, és vizsgálata tovább árnyalhatja az alkalmazkodás és a magyarázó 
változók kapcsolatáról alkotott képet.  

A rizikó státuszt jelen vizsgálatban a családszerkezet és az anyagi helyzet 
segítségével konceptualizáltuk. Mindkét rizikótényező viszonylag általánosnak és 
elterjedtnek mondható, amely sok serdülőkorú fiatal életére hatással lehet. A vizsgált 
rizikócsoportok azonban szintén heterogének. Jelen elemzésben például, a nem teljes 
családban élő fiatalok egyszülős, vagy újrastrukturált családokban élnek. Amennyiben 
valamelyik szülő hiányzik, nem tudjuk annak okát (pl. a szülők elváltak vagy soha nem is 
éltek együtt, valamelyik szülő meghalt, stb.). Nincs adatunk a családi változások 
időpontjáról és számáról sem, holott a családszerkezet ezen meghatározói hatással lehetnek 
a fiatalok alkalmazkodására (Amato és Keith, 1991). Az alacsony jövedelmű csoport 
szintén heterogénnek mondható, nem csak a mélyszegénységben élő családokat fedi le, 
hanem kedvezőbb anyagi körülmények között élő családokat is. Mindezek ellenére az 
eredmények amellett szólnak, hogy az általunk vizsgált két rizikótényező valóban az 
általános jó alkalmazkodás kisebb esélyével jár együtt.  
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Fontos megjegyezni, hogy habár lényeges összefüggéseket detektáltunk a jó 
alkalmazkodás és bizonyos pszichoszociális tényezők között, más prediktorok szintén 
jelentősek lehetnek. Számos vizsgálat igazolta bizonyos személyiségtényezők (pl. az 
optimizmus, az énhatékonyság-érzés és a jó önszabályozási készségek, stb.) relevanciáját a 
reziliencia és a jó alkalmazkodás szempontjából (lásd pl. Masten és Coatsworth, 1998; 
illetve Masten és Powell, 2003 összefoglalóját).  Jövőbeli elemzésekben érdemes a fenti 
faktorokat is figyelembe venni.  

Az eredmények általánosíthatósága szempontjából figyelembe kell venni, hogy a 
HBSC vizsgálat iskolás gyerekek reprezentatív mintáival dolgozik, ebből következik, hogy 
nem szerepelnek a vizsgálatban az iskolából kimaradó fiatalok, akik a kutatási kérdések 
szempontjából különösen jelentős csoportot alkotnak.  

Korlátot jelent továbbá, hogy az alkalmazkodásra vonatkozó változók és a 
magyarázóváltozók is a fiatalok önbeszámolóiból erednek. Az eredmények érvényessége 
mellett szól azonban, hogy azok jól egybecsengenek más vizsgálatok eredményeivel, 
amelyekben eltérő forrásból (pl. szülőktől, kortársaktól vagy tanároktól) származó adatok 
segítésével is hasonló összefüggéseket tártak fel.  

Végezetül, a vizsgálat korlátjaként kell megemlítenünk, hogy a HBSC kutatás 
keresztmetszeti elrendezése nem teszi lehetővé az ok-okozati összefüggések feltárását. 

 
 

3.4. Második vizsgálat: a „jó” alkalmazkodás vizsgálata magyar HBSC 
adatokon 

 
Az alkalmazkodás-index továbbfejlesztése, illetve az alkalmazkodás mintázatának és 
prediktorainak vizsgálata magyar HBSC adatokon  

3.4.1. Célkitűzések 
 
A második vizsgálatban a 2005/2006 évi magyar HBSC felmérés adatait felhasználva 
klaszterelemzés segítségével empirikusan ellenőrizzük a kedvező alkalmazkodás-profil 
meglétét, illetve megvizsgáljuk annak különböző pszichoszociális tényezőkkel mutatott 
kapcsolatát. 

A magyar felmérés során a fiatalok pszichoszociális működésének több olyan 
aspektusát (depresszív hangulat, deviáns magatartás) is vizsgáljuk, amelyek a nemzetközi 
felmérésben nem szerepelnek, viszont a téma szempontjából nagy relevanciával bírnak. A 
magyar HBSC felmérés adatai arra is lehetőséget adnak, hogy egy személyiségjellemző, a 
szociális önértékelés alkalmazkodásban játszott szerepét vizsgáljuk. A magyar HBSC 
felmérésben ezenkívül a nemzetközi vizsgálathoz képest egy további korcsoport, a 17 
évesek (11. évfolyamos tanulók) is szerepelnek, így lehetőség adódik a korcsoportok 
közötti különbségek szélesebb skálán történő elemzésére is.   
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A fentiek alapján a második vizsgálat célja, hogy 
 

1. magyar, reprezentatív mintán – az indikátorok körét kibővítve és életkor-
specifikussá téve – vizsgálja a kedvező alkalmazkodási mintázat előfordulását és 
prediktorait;  

2. klaszterelemzés segítségével megerősítse az alkalmazkodás különböző területein 
egyszerre kedvező profillal jellemezhető csoport meglétét;   

3. ellenőrizze, hogy a családszerkezet és az anyagi helyzet alkalmazkodással való 
kapcsolata hasonlóan alakul-e a magyar mintán a nemzetközi mintához képest;  

4. megvizsgálja, hogy milyen kapcsolatban állnak a tanulók személyes jellemzői 
(nem, életkor, szociális önértékelés), illetve a társas környezet és kapcsolatrendszer 
(család, iskola és kortárscsoport) jellemzői a jó alkalmazkodással; 

5. megvizsgálja, hogy a két rizikócsoportban hasonló kapcsolat áll-e fent a 
pszichoszociális prediktorok és az alkalmazkodás között; mint a teljes mintában 
(rizikó x prediktor interakciók vizsgálata).  

6. megvizsgálja, hogy a prediktorok és az alkalmazkodás közötti kapcsolat hasonlóan 
alakul-e a két nem és az egyes évfolyamok körében. 

 

3.4.2. Módszerek 
 

3.4.2.1 Minta 
 
Az elemzést a 2005/2006 évi, magyar HBSC felmérés21 országosan reprezentatív adatain 
végeztük. A minta kiválasztásának alapját a magyar közoktatás 2004/2005-ös tanévre 
vonatkozó statisztikai adatai szolgáltatták. A minta kiválasztása többlépcsős, rétegzett 
mintavételi eljárással történt az országos reprezentativitás biztosítása érdekében.  A 
rétegzés az alábbi szempontok alapján történt: iskolafenntartó típusa (önkormányzat, egyéb 
fenntartó); földrajzi elhelyezkedés (minden megye és Budapest); településtípus (fővárosi 
kerületek, megyei jogú városok, egyéb városok, nagyközségek, községek); középiskolák 
képzési típusa (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola / szakmunkásképző).  

A mintaválasztás egységei a mintába bekerülő iskolákból véletlenszerűen kiválasztott 
osztályok voltak, a célzott korcsoportokat lefedő 5., 7., 9. és 11. évfolyamokról. Az 
eredetileg kiválasztott 143 iskolából 23 intézmény nem vállalta a felmérésben való 
részvételt, helyettük olyan pótiskolákat választottunk a közoktatási statisztika alapján, akik 
a rétegzési szempontok szerint hasonló paraméterekkel rendelkeztek (Németh és Zakariás, 
2007).  

A kérdőívet 137 iskola 264 osztályának 5565 tanulója töltötte ki. A felkért tanulók 
közül 721-en hiányoztak a felmérés napján, 175 esetben a szülő, 40 esetben pedig a tanuló 
utasította vissza a részvételt. Ennek megfelelően a részvételi arány 85,6%.  Az adattisztítás 
során 115 kérdőívet töröltünk az adatbázisból.  Nem kerültek be a végső mintába azok a 

21 A 2005/2006. évi felmérés kutatásvezetője: Dr. Németh Ágnes. A kutatócsoport tagjai: dr. Aszmann Anna, 
Kökönyei Gyöngyi, Örkényi Ágota, dr. Páll Gabriella, Várnai Dóra és Zakariás Ildikó. 
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kérdőívek, amelyekben hiányzott a nemre vagy az életkorra vonatkozó adat, vagy a 
kérdések több mint 50%-a esetében a válasz. Szintén kihagytuk azokat a kérdőíveket, 
amelyekben nem megbízható, egyértelműen komolytalanok válaszokat találtunk, illetve ha 
a válaszadó 18 évnél idősebb volt. A végső elemszám 5450 fő. A minta nemek és 
évfolyamok szerinti megoszlását, illetve az egyes évfolyamok átlagéletkorát az 3.4/1. 
táblázat mutatja. 

 
3.4/1. táblázat: A 2006. évi magyar HBSC felmérés nemi megoszlása és évfolyamonkénti 

átlagéletkora 

Évfolyam 
Fiúk Lányok Összesen Életkor (év) 

N (fő) % N (fő) % N (fő) % Átlag Szórás 
5. 679 53,03 601 46,95 1280 23,49 11,66 0,58 
7. 700 54,14 593 45,86 1293 23,72 13,65 0,55 
9. 756 49,51 771 50,49 1527 28,02 15,71 0,64 
11. 680 50,37 670 49,63 1350 24,77 17,59 0,55 
Összesen 2815 51,65 2635 48,35 5450 100 - - 

(forrás: Németh és Zakariás, 2007) 
+ 

3.4.2.2 Eljárás 
 
A felmérés módszerei, és az adatfelvétel módja megfelel a nemzetközi HBSC vizsgálat 
protokolljában megadott szempontoknak (lásd a HBSC kutatás általános bemutatását, 3.2. 
fejezet). A felmérést megelőzően első lépésben az iskolák beleegyezését kértük a 
vizsgálatban való részvételre. Majd a kiválasztott osztályok tanulóit és szüleiket írásban 
tájékoztattuk a felméréséről. A vizsgálatban, a részvételi arány maximalizálása érdekében a 
szülők esetében a passzív beleegyezés módszerét alkalmaztuk, vagyis azoktól a szülőktől 
kértünk írásos visszajelzést, akik nem vállalták gyermekük felmérésben való részvételét. 
Ezzel a módszerrel csökkenthető annak az esélye is, hogy a minta a jobban alkalmazkodó 
és kedvezőbb családi hátterű gyermekek nagyobb részvétele irányába torzuljon (Esbensen, 
Miller, Taylor, He, Freng, 1999). A felmérésben való részvétel a tanulók számára önkéntes 
volt. 

A részvételt vállaló tanulók anonim, önkitöltős kérdőívet töltöttek ki iskolai keretek 
között, csoportos formában, egy 45 perces tanóra alatt. Az adatfelvételt az iskoláktól 
független, kiképzett kérdezőbiztosok bonyolították le.  

A HBSC vizsgálat az Egészségügyi Tudományos Tanács etikai engedélyével történt. 

3.4.2.3 Mérőeszközök 
 
A következő részben a 2005/2006. évi HBSC felmérés kérdőívének azokat a kérdéseit 
mutatjuk be, amelyeket jelen elemzésben használtunk. Ezek egy része megegyezik az első 
vizsgálatban használt eszközökkel, így ezek részletes bemutatása az előző fejezetben 
található meg. A HBSC felmérés teljes kérdőívének bemutatása megtalálható a kutatási 
jelentésben (Németh, 2007).  
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3.4.2.3.1 Demográfiai jellemzők 
 
Az elemzésben a nemet és az évfolyamot (5., 7., 9. és 11. évfolyam) használtuk 
demográfiai kontrollváltozóként. A tanulók átlag életkora az egyes évfolyamokon így 
alakul: 5. évfolyamon 11,7 év (±0,58); 7. évfolyamon 13,65 (±0,55); 9. évfolyamon 15,67 
(±0,61) és a 11. évfolyamon 17,57 (±0,54).  
 
Családszerkezet 
 
A családszerkezet meghatározására ugyanazt a kérdést használtuk, mint az első vizsgálat 
során (részletes bemutatását lásd 68. oldalon, illetve 6.1.1.1. számú mellékletben). A 
bejelölt válaszok alapján a következő családtípusokat különítettük el: 
  

a. Intakt család (N=3837; 70,4%): mindkét biológiai szülővel együtt él;  
b. Egyszülős család (N=959; 176%): ha csak az egyik biológiai szülőt jelölte meg, 

és mellette nem jelölt nevelőszülőt; 
c. Újrastrukturálódott család (N=440; 8,1%): ha csak az egyik biológiai szülőt 

jelölte, és mellette jelölt nevelőszülőt is; 
d. Egyéb csalástípus (169; 3,1%): ha egyik biológiai szülőt sem jelölte be / ha 

gyermekotthont jelölt / ha két azonos nemű szülőt jelöltek. 
 
A hiányzó és értékelhetetlen válaszok száma 45 (0,9%). 
 

Az elemzésből kihagytuk az egyéb családtípus kategóriát, mivel kis elemszámú és 
heterogén csoportról van szó, így sem önálló csoportként való vizsgálatát, sem más 
csoporttal való összevonását nem tartottuk megalapozottnak.  

 Az elemzésben az egyszülős és az újrastrukturálódott családtípust összevontuk, 
„nem intakt” családtípus néven.  
 
Családi jómódúság 
 
A család anyagi helyzetét, mint a szocio-ökonómiai státusz egyik összetevőjét az első 
vizsgálathoz hasonlóan a Családi Jómódúság Skála segítségével mértük (Family Affluence 
Scale, továbbiakban FAS, Currie és mtsai, 2001). A skála részletes bemutatását lásd fent 
(69. oldalon, illetve 6.1.1.2. számú mellékletben). Jelen elemzésben a skálán adott 
összpontszám alapján a tanulókat alacsony (FAS1: 0-3 pont), közepes (FAS2: 4-6 pont) és 
magas (FAS3: 7-9 pont) jómódúságú kategóriákba soroltuk a szerzők ajánlása alapján 
(Currie és mtsai, 2008). Az elemzésben a rossz anyagi helyzet, mint rizikótényező hatását 
vizsgáltuk, e célból a kategóriák összevonásával egy dichotóm változót hoztunk létre a 
következő értékekkel: 1/ alacsony jómódúság (0-3 pont), illetve 2/ közepes vagy magas 
jómódúság (4-9 pont).  

Az elemzésben a rizikócsoport kifejezést a „nem intakt”, illetve az „alacsony 
jómódúsággal jellemezhető” (FAS1) családban élők csoportjaira használjuk.  
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A szocio-demográfiai változók nemek és évfolyamok szerinti megoszlása a 
mellékletben található (6.3.1.1. és 6.3.1.2. táblázat).  
 

3.4.2.3.2 A jó alkalmazkodás indikátorai 
 

Az elemzésbe bevont alkalmazkodás indikátorok körét az első vizsgálathoz képest egyrészt 
a deviáns magatartásra és a verekedésre, másrészt a 9-11. évfolyamosok csoportjában a 
depresszív hangulatra és a marihuána használatra vonatkozó változókkal bővítettük.  Mivel 
az 5-7. és a 9-11. évfolyamos tanulók esetében részben eltérő indikátorokat és néhány 
esetben eltérő kritériumokat alkalmaztunk, így külön indexet hoztunk létre a két korcsoport 
számára.  

A legtöbb esetben a szakirodalomban használt küszöb-pontszámok, illetve definíciók 
alapján határoztuk meg a kedvező alkalmazkodás kritériumait (3.4/2. táblázat). Kivételt 
jelent a Deviancia skála, amivel kapcsolatban a középiskolás korcsoportokra vonatkozóan 
nem áll rendelkezésre klinikai küszöbpontszám. A szakirodalomban is alkalmazott 
gyakorlat alapján a megoszlás alapján különítettük el a kedvező vs. problémás viselkedést 
(Arthur és mtsai, 2007; Farrington, Loeber, 2000), ennek megfelelően azt vettük problémás 
szintű devianciának, ha valaki a legfelső percentilisbe esett a skálán elért pontszáma 
alapján, vagyis 7-16 pontot ért el.  Ennek megfelelően a kedvező alkalmazkodás 
kritériumának azt tekintettük ezen az indikátoron, ha valaki 0-6 pontot ért el a skálán.  

A dohányzásra és a részegség előfordulására vonatkozó tételek esetében eltérő 
kritériumot alkalmaztunk az általános iskolás és a középiskolás korcsoport esetében. Az 
általános iskolásoknál, az első vizsgálatoz hasonlóan azt vettük kedvezőnek, ha nem fordul 
elő a szerhasználat. Az idősebbek esetében a kísérletezést (pl. alkalmankénti használatot, 
illetve előfordulást), más szerzőkhöz hasonlóan (pl. Arthur és mtsai, 2007) még nem 
tekintettük az alkalmazkodás szempontjából kedvezőtlennek. 

 
Észlelt iskolai teljesítmény 
 
Az iskolai teljesítményt az első vizsgálatban használt kérdés segítségével mértük (Samdal, 
Dür, Freeman, 2004, részletes bemutatását lásd a 71. oldalon, illetve a 6.1.2.1. számú 
mellékletben). A jó alkalmazkodás kritériumának az első vizsgálathoz hasonlóan azt 
vettük, ha a fiatal legalább átlagos teljesítményűnek számít.  
 
Élettel való elégedettség 

 
Az élettel való elégedettséget a 11-fokú Cantril létra (Cantril, 1965) segítségével mértük 
(részletes bemutatását lásd a 73. oldalon, illetve 6.1.2.3. számú mellékletben). A 6 vagy 
afölötti értéket a szakirodalom alapján pozitív élettel való elégedettségként határozzuk meg 
(Ravens-Sieberer és mtsai, 2009; Torsheim, Välimaa, Danielson, 2004). 
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Szubjektív egészségpanaszok 
 
A szubjektív egészségpanaszok gyakoriságát a pszichés és szomatikus tünetek 
előfordulására kérdező HBSC tünetlista (Torshheim, Väklimaa, Danielson, 2004) 
segítségével mértük (részletes bemutatását lásd a 72. oldalon, illetve 6.1.2.4. számú 
mellékletben). A kedvező vs. problémás alkalmazkodás elkülönítésére a HBSC 
vizsgálatban használt standard értéket (legalább két, legalább heti gyakoriságú tünet 
előfordulása) használtuk (Torsheim és mtsai, 2004). 

 
Depresszív hangulat 
 
A depressziós hangulat mérésére a Gyermek Depresszió Kérdőív (CDI, Kovacs, 1985; 
magyarul ld. Rózsa és mtsai, 1999) rövidített változata szolgált (lásd 6.1.2.11. számú 
melléklet). A kérdőív nyolc tétele a szomorúságot, az anhedóniát, a saját maga iránt érzett 
gyűlöletet, a sírást, a döntésképtelenséget, az öngyilkossági gondolatot, a másokkal való 
jó/rossz viszonyt, és a szeretetlenséget méri.  

A kérdőív az egyik legelterjedtebb önkitöltős kérdőív a depresszív tünetek mérésére 
gyermekek és serdülők körében (Frick, Barry és Kamphaus, 2010). Több vizsgálat 
tanulsága szerint megfelelő teszt-reteszt reliabilitást mutat, és belső konzisztenciája, 
konvergens és diszkriminatív validitása is kielégítő (Frick és mtsai, 2010, Holmbeck és 
mtsai, 2008). Jelen mintán a belső konzisztenciát mutató Cronbach-alfa értéke megfelelő 
(0,77). A kérdőív rövidített változatában kritikus pontként a 4 pontot jelöljük meg (Rózsa 
Sándor, személyes közlés), ami depresszív hangulatot jelez. Jelen vizsgálatban ezt a 
küszöbpontszámot alkalmaztuk, a problémás vs. jó alkalmazkodás elkülönítésére.   

 
Dohányzás 

 
Az aktuális dohányzás gyakoriságát ugyanazzal a kérdéssel mértünk, mint az első 
vizsgálatban (Godeau, Rahav, Hublet, 2004; részletes bemutatását lásd a 72. oldalon, 
illetve a 6.1.2.5. számú mellékletben). 

Az első vizsgálat tanulságai alapján a megfelelő alkalmazkodás kritériumának 
meghatározásánál életkor-specifikus szempontokat is figyelembe vettünk. A 15-18 évesek 
körében a dohányzással való kísérletezést, annak magas prevalenciájára való tekintettel, 
még nem tekintettük alkalmazkodási probléma jelének. Ennek megfelelően az általános 
iskolásoknál az alkalmazkodás szempontjából azt tekintettük megfelelőnek, ha nem 
dohányzik, a középiskolás évfolyamoknál pedig azt, ha nem dohányzik rendszeresen. 

 
Részegség 
 
A részegség előfordulásának gyakoriságát az első elemzésben is használt HBSC kérdés 
segítségével mértük (Schmid és NicGabhainn, 2004, lásd a 72. oldalon, illetve a 6.1.2.5. 
számú mellékletben). A szakirodalmi adatok alapján, az első vizsgálathoz hasonlóan az 
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általános iskolás évfolyamokon a megfelelő alkalmazkodás kritériumának azt vettük, ha 
nem volt még részeg a fiatal (vagyis, ha a „nem, soha” választ jelölte meg).  

A részegség az excesszív alkoholhasználat indikátora (Schmid és NisGabhainn, 
2004; Windle, 2003), a HBSC kutatásban az egynél többszöri előfordulását a rizikós 
alkoholhasználat jelének tekintik (Schmid és NicGabhainn, 2004). Mások amellett 
érvelnek, hogy a problémás magatartás meghatározásának kritériumait az évfolyamokhoz 
kell igazítani úgy, hogy azok az adott viselkedés előfordulási gyakoriságának fejlődésbeli 
különbségeit is figyelembe vegyék (Arthur és mtsai, 2007). Ennek alapján adott 
évfolyamon a rizikós viselkedésben érintett tanulók aránya általában 25-40% közé esik 
(Arthur és mtsai, 2007). Jelen mintában, amennyiben a HBSC kritériumot alkalmaznánk, 
vagyis ha az egynél többször előforduló részegséget tekintenénk a problémás viselkedés 
kritériumának, a középiskolások 60%-a a problémás csoportba kerülne. A fentiekre 
tekintettel, a középiskolás évfolyamoknál a részegség 2-3-szori előfordulását még nem 
tekintettük problémás viselkedésnek, hanem a négy vagy több alkalommal történő 
előfordulást határoztuk meg, mint a kedvező vs. problémás viselkedés közötti határértéket.   
 
Marihuána használat 
 
A marihuána használatot egy kérdés segítségével mértük a 9. és 11. évfolyamos tanulók 
körében. A kérdés arra vonatkozott, hogy fogyasztott-e már a fiatal életében marihuánát 
(lásd 6.1.2.7. számú melléklet). A fogyasztás gyakoriságát hét válaszlehetőség segítségével 
jelölhették be a tanulók, amik a „soha” kategóriától a „40-szer vagy többször” kategóriáig 
terjedtek.  

Szakirodalmi adatok arra utalnak, hogy a marihuánával való kísérletezés, tehát a ritka 
használat is emocionális és viselkedésbeli problémákkal járhat (pl. depresszió, 
bűnelkövetés, más illegális szerek használata, Fergusson, Horwood, Swain-Campbell, 
2002). A szer korai, 17-18 éves kor előtti használata pedig a későbbi szerhasználati 
problémák nagyobb esélyével jár (Lynskey és mtsai, 2003; Lynskey, Vink, Boomsma, 
2006). A fenti adatok alapján az általunk vizsgált 15 és 17 éves fiatalok esetében a kedvező 
alkalmazkodás kritériumának vettük, ha egyszer sem használt életében marihuánát.  

 
Kortárs bántalmazásban való érintettség 
 
A bántalmazásban való érintettséget az első vizsgálathoz hasonlóan két tétel segítségével 
mértük (Craig és Harel, 2004; Olweus, 1993, 1999, részletes leírását lásd 73. oldalon, 
illetve 6.1.2.8. számú mellékletben).  

A szakirodalom alapján a bántalmazásban való mérsékelt érintettségnek tekinthető, 
ha valaki 1-2 alkalomnál többször vesz részt bántalmazásban (ide sorolható a havonta 2-3-
szor előforduló bántalmazás), és gyakori bántalmazásról beszélhetünk akkor, ha ez 
legalább hetente előfordul (Nansel és mtsai, 2001). Ez alapján a jó alkalmazkodás 
kritériumának tekintettük azt, ha a fiatalok sem mérsékelt, sem gyakori módon nem voltak 
érintettek bántalmazásban (tehát legfeljebb egyszer-kétszer fordult ez elő velük). 
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Verekedés 
 
Az agresszió egyik megnyilvánulási formájaként egy kérdés segítségével vizsgáltuk azt, 
hogy mennyire jellemző a tanulókra a verekedés előfordulása (Craig és Harel, 2004, 
6.1.2.9. számú mellékletben). Öt válaszlehetőség segítségével jelölhették meg a tanulók, 
milyen gyakran verekedtek az elmúlt 12 hónapban. 

Az alkalmankénti és a gyakori verekedés is kapcsolatban áll az egészségügyi ellátást 
igénylő balesetek előfordulásával, és különböző emocionális tünetek gyakoribb 
előfordulásával (Walsh és mtsai, 2013). A verekedésben érintett gyerekek emellett kevésbé 
elégedettek az életükkel, rosszabb családi és kortárs kapcsolatokról számolnak be (Laufer, 
Harel, 2003), és az iskolával kapcsolatos percepciójuk is kedvezőtlenebb Orpinas, Basen-
Engquist, Grunbaum, Parcel, 1995). 

 A HBSC kutatásban a három vagy több alkalommal előforduló verekedést tekintik 
szokásszerű viselkedésnek, illetve gyakori verekedésnek (Molcho, 2012; Walsh és mtsai, 
2013) így jelen elemzésben mi is ezt a küszöbpontszámot alkalmaztuk a problémás vs. nem 
problémás viselkedés elkülönítésére.  
 
 Deviancia 
 
A deviáns viselkedést a CBCL (Child Behavior Checklist, Achenbach, 1991, magyarul 
Gádoros, 1996) Deviancia alskálájával mértük (6.1.2.10. számú melléklet). Az alskála 6 
tétele a magatartásnak azokat a jegyeit összesíti, melyek elsősorban a gyermekektől 
elvárható magatartási normák megszegésére vonatkoznak. A tételeket 3-fokú skála 
segítségével kell megítélni (nem jellemző / kissé jellemző / nagyon jellemző). A lehetséges 
pontszám 0-16 (Cronbach-alfa: 0,66). A skálát széles körben használják, megfelelő 
pszichometriai jellemzőkkel bír (Achenbach, 1991; Gádoros, 1996, Holmbeck és mtsai, 
2008).  A magyar adatok alapján a 10-14 éves korosztályban a 6 vagy magasabb pontszám 
klinikai problémát jelez (Gádoros, 1996), így az 5-7. évfolyamos tanulók esetében ezt a 
pontszámot alkalmaztuk küszöbpontszámként.  

Az alkalmazkodás indikátorok nemek és évfolyamok szerinti megoszlása a 
mellékletben megtalálható (6.3.1.2/1. és 6.3.1.2/2. táblázat).  
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3.4/2. táblázat: A jó alkalmazkodás meghatározásánál használt kérdések és 

válaszkategóriák 

Indikátorok 
A jó alkalmazkodás kritériumai 

5-7. évfolyam 9-11. évfolyam 
Élettel való elégedettség 
(Cantril-létra) 

6-10 pont 6-10 pont 

Szubjektív egészségpanaszok 
maximum egy gyakori (legalább 

hetente) észlelt tünet 
maximum egy gyakori (legalább 

hetente) észlelt tünet 
Depresszív hangulat (CDI) – 0-3 pont 
Iskolai teljesítmény átlagos / jó / nagyon jó átlagos / jó / nagyon jó 

Dohányzás 
5-7. évfolyam: nem dohányzik 

 
9-11. évfolyam: nem dohányzik, 

vagy ritkábban mint hetente 

Részegség 
5-7. évfolyam: soha nem fordult elő 

 
9-11. évfolyam: legfeljebb 

háromszor fordult elő 
Marihuána használat – nem használt még 
Deviáns viselkedés (CBCL 
Deviancia skála)* 

5-7. évfolyam: 0-5 pont  9-11. évfolyam: 0-6 pont  

Kortárs bántalmazás / bullying  
(az érintettségre vonatkozó két 
kérdés összevonva) 

Az elmúlt hónapokban egyszer sem, 
vagy 

legfeljebb 1-2-szer fordult elő 

Az elmúlt hónapokban egyszer sem, 
vagy 

legfeljebb 1-2-szer fordult elő 
Verekedés Legfeljebb 1-2-szer fordult elő Legfeljebb 1-2-szer fordult elő 
* Az 5-7. évfolyamos tanulók esetében küszöbpontszámot alkalmaztunk, a 9-11. évfolyamos tanulók 
esetében az alsó 9 percentilisbe tartozókat soroltuk a kedvező csoportba. 
 
 

3.4.2.3.3 Pszichoszociális prediktorok 
 
Szociális önértékelés 
 
A szociális önértékelés mérésére Harter (1988) önértékelés kérdőívének (Self Perception 
Profile for Adolescents, SPPA) Szociális önértékelés (szociális elfogadottság) alskáláját 
használtuk (lásd 6.1.3.7. számú melléklet). A skála tételei arra vonatkoznak, hogy a 
személy mennyire tartja önmagát a társas környezetében elfogadottnak, illetve hogy 
mennyire könnyen teremt másokkal kapcsolatot (Kökönyei, 2007). A tételeket 4-fokú skála 
segítségével ítélik meg a válaszadók. A skála lehetséges pontszáma 5-20 pont ( Cronbach-
alfa: 0,68) . 

A kérdőívet, így a skálát is széles körben használják a 8-14 év közötti fiatalok 
énképének vizsgálatára. Validitása és reliabilitása megfelelő (Harter, 1988; Wichstrom, 
1995).  
 
Észlelt szülői szeretet 
 
Az anyai és apai szeretet / törődés mérésére a Szülői Bánásmód Kérdőív (Parental Bonding 
Instrument, Parker, Tulping, Brown, 1979, magyarul H-PBI, Tóth, Gervai, 1999) rövidített 
változatát használtuk (magyarul lásd Örkényi, 2007). A skála 4 tétele a szeretetteljes, 
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meleg, empatikus szülői viselkedéstől a hideg, elutasító, közömbös viselkedésig mér 
(6.1.3.3. számú melléklet). A két szülővel kapcsolatban külön kell megítélnie a fiatalnak 
egy 3-fokú skála segítségével, hogy mennyire tartja jellemzőnek az állításokat. A HBSC 
vizsgálatban negyedik válaszlehetőség is szerepel: nincs ilyen személy, vagy nem 
találkozom vele. Az eredeti kérdőív megfelelő pszichometriai jellemzőkkel bír (Tóth, 
Gervai, 1999). 

A skála lehetőséges pontszáma 4-12 pont közé esik. A skálák belső konzisztenciája 
megfelelő (anyai szeretet skála esetében a Cronbach-alfa érték: 0,76; az apai szeretet 
skálához tartozó Cronbach-alfa érték: 0,75).  

Az elemzésben az otthon elérhető törődés mértékének hatását vizsgáltuk, attól 
függetlenül, hogy melyik szülőtől kapja azt meg a fiatal. Ennek megfelelően az anyai és 
apai szeretet skálák összevonva hoztuk létre a szülői szeretet skálát. Abban az esetben, ha 
csak az egyik szülőre vonatkozó skála állt rendelkezésre, akkor ennek a pontszámát 
használtuk, ha mindkét szülőre vonatkozó skála szerepelt, akkor a magasabb átlagút vettük 
figyelembe.  
 
Észlelt szülői monitorozás 
 
Az 5-5 tételből álló anyai és apai monitorozás/ kontroll skála azt méri, hogy a szülők 
mennyit tudnak gyermekük életéről (arról például, hogy kik a barátai, mire költi a pénzét, 
hol van, és mit csinál szabadidejében; Brown, 1993; Örkényi, 2007).  Az egyes tételeket 3-
fokú skála segítségével ítélik meg a gyerek (6.1.3.2. számú melléklet). A HBSC 
vizsgálatban ennél a skálánál is szerepel negyedik válaszlehetőség: nincs ilyen személy, 
vagy nem találkozom vele. A skálák lehetséges pontszáma 5-15 pont közé esik. Az anyai 
monitorozás skála Cronbach-alfa értéke 0,78, az apai monitorozás skála Cronbach-alfa 
értéke 0,79. 

Az elemzésben azt vizsgáltuk, hogy mennyire jellemző, hogy a szülők monitorozzák 
gyermekük életének fontos eseményeit a szülő személyétől függetlenül. Ennek érdekében a 
két szülőre vonatkozó skálák összevonásával létrehoztunk egy szülői monitorozás skálát, 
hasonló eljárást alkalmazva, mint a szülői szeretet skála esetében 
 
Iskolához való kötődés 
 
Az iskolához való pozitív érzelmi viszonyulást egy kérdés segítségével mértük: „Mennyire 
szereted az iskolát?” (Samdal, Dür, Freeman, 2004; Várnai és Örkényi, 2007, lásd 6.1.3.8. 
sz. melléklet). A kérdésre adható négy válaszlehetőség összevonásával egy dichotóm 
változót hoztunk létre, melynek értékei (HBSC): 1/ egyáltalán nem / nagyon nem szereti az 
iskolát; 2/ egy kicsit / nagyon szereti az iskolát.  
 
Iskolai terhelés / stressz 
 
Az iskola stressz vagy terhelés mértékét szintén egy tétel segítségével mértük, amely arra 
vonatkozott, hogy mennyire érzi a tanuló nyomasztónak az iskolai feladatait (Samdal, Dür, 
Freeman, 2004; Várnai, Örkényi, 2007, lásd 6.1.3.9. számú melléklet). A kérdéshez tartozó 
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válaszkategóriák összevonásával az alábbi kétértékű változót hoztuk létre, amely a 
tanulókat az észlelt stressz mentén két csoportba sorolja (HBSC): 1/ eléggé / nagyon 
nyomasztják az iskolai feladatok; 2/ egyáltalán nem / egy kicsit nyomasztják az iskolai 
feladatok. 

 
Osztálytársak részéről észlelt támogatás skála 
 
A skálát három tétel alkotja, amely az osztálytársak percepciójára vonatkozik (mennyire 
érzi elfogadónak, segítőkésznek őket, és mennyire vannak szívesen együtt; Samdal, Dür, 
Freeman, 2004, Várnai és Örkényi, 2007). A tanulók 5-fokú skála segítségével ítélik meg, 
mennyire értenek egyet az állításokkal (teljesen egyetértek / egyetértek / részben 
egyetértek, részben nem / nem értek egyet / egyáltalán nem értek egyet) kell megítélni 
(6.1.3.10. számú melléklet). A skála lehetséges pontszáma: 5-15 pont. A Cronbach-alfa 
értéke 0,71. 

 
Tanári támogatás 
 
A skálát a tanárok percepciójára vonatkozó négy kérdés összevonásával hoztuk létre, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy mennyire érzi a tanuló tanárait segítőkésznek, 
igazságosnak, odafigyelőnek, bátorítónak; Samdal, Dür, Freeman, 2004; Várnai és 
Örkényi, 2007).  A tételekkel való egyetértést 5-fokú skála segítségével ítélik meg a 
válaszadók (teljesen egyetértek / egyetértek / részben egyetértek, részben nem / nem értek 
egyet / egyáltalán nem értek egyet (6.1.3.11. számú melléklet). A lehetséges pontszám 4-20 
pont. A Cronbach-alfa értéke 0,78.  
 
Probléma-megbeszélés a legjobb baráttal 
 
Az első vizsgálathoz hasonlóan jelen elemzésben is vizsgáltuk, hogy vajon a támogató 
baráti kapcsolat megléte védőfaktornak (vagyis a pozitív alkalmazkodás prediktorának) 
tekinthető-e. Ennek mérésére a HBSC felmérés egy tételét használtuk, amely arra 
vonatkozik, hogy mennyire tudja a fiatal megbeszélni a számára fontos dolgokat legjobb 
barátjával (Settertobulte, Gaspar de Matos, 2004; a kérdést lásd a 6.1.3.4. számú 
mellékletben). A kommunikáció könnyű vagy nehéz voltát 4-fokú skála segítségével 
ítélhetik meg a válaszadók, illetve ötödik válaszlehetőségként azt is jelölhették, ha nincs 
legjobb barátjuk. A válaszokat a megoszlása alapján az alábbi három kategóriába vontuk 
össze: 1/ nagyon könnyen tud kommunikálni; 2/ könnyen tud kommunikálni; és 3/ 
nehezen, nagyon nehezen kommunikál, vagy nincs legjobb barátja. Ez utóbbi kategória 
tehát azokat a válaszlehetőségeket tartalmazza, amelyek a támogató kapcsolat hiányára 
utalnak.  
 
Barátokkal töltött idő  
 
Két kérdés vonatkozott a barátokkal töltött időre: ezek a barátokkal töltött délutánok, 
illetve esték heti számára kérdeznek rá (Settertobulte, Gaspar de Matos, 2004, lásd a 
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6.1.3.5. számú mellékletet). Az együtt töltött délutánokra vonatkozó kérdés 6 
válaszlehetőséget tartalmaz (0-5 napot), az estékre vonatkozó kérdés pedig nyolc 
válaszlehetőséget (0-7 estét tölt velük). Korábbi vizsgálatokban azt találták, hogy a 
barátokkal négy vagy több délutánt vagy estét töltő fiatalok körében magasabb arányban 
fordulnak elő pl. a rizikómagatartások (Márványkövi és mtsai, 2013; NicGabhainn, 2002). 
Ennek megfelelően a két kérdés összevonásával létrehoztunk egy kétértékű változót: 1. 
legalább négy délutánt és/vagy estét tölt barátaival, 2. legfeljebb 3 délutánt és/vagy estét 
tölt barátaival. 
 

A prediktor változók nemek és évfolyamok szerinti átlagai és szórása, illetve a 
megoszlásai a mellékletben találhatóak (6.3.1.3/1.-6.3.1.3/4. táblázatok). 
 

Az elemzésben megvizsgáljuk, hogy a szociális önértékelés, a tanári, illetve az 
osztálytársak támogatása kétpólusú prediktornak tekinthető-e, vagyis magas, illetve 
alacsony szintjük pozitív, illetve negatív prediktora-e az alkalmazkodásnak. Ennek 
érdekében a skálákat mindkét almintában a megoszlás alapján tercilisekre bontottuk, és a 
modellekben így szerepeltettük (lásd 3.4/3. táblázat).  A szülői szeretet és monitorozás 
skálák erősen ferde eloszlásúak, a tanulók nagy része (az 5-7. évfolyamon 62,4% és 
51,6%; a 9-11. évfolyamon 46,5% és 47,1%) a maximum pontszámot érte el a kérdőíven. 
Ezeknél a skáláknál azt vizsgáltuk, hogy az átlagoshoz képest alacsonyabb mértékű 
szeretet/törődés, illetve monitorozás negatív prediktora-e az alkalmazkodásnak.  

 
3.4/3. táblázat: A skálákból képzett kategóriákhoz tartozó pontszámok a két almintában 

 

Skálák 
A kategóriákhoz 

tartozó 
pontszámok 

Szociális önértékelés*  
alacsony  5-15 
közepes 16-17 
magas 18-20 
Szülői szeretet**  
alacsony 0-9 
magas 10-12 
Szülői monitorozás**  
alacsony 0-11 
magas 12-15  
Tanári támogatás*  
alacsony 4-12 
közepes 13-15 
magas 16-20 

Osztálytársak támogatása*  
alacsony 3-10 
közepes 11-12 
magas 13-15 

Jelmagyarázat: * tercilisek alapján; ** átlag-1 szórás alapján 
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3.4.2.4 Alkalmazott statisztikai módszerek 
 
Az alkalmazkodás indikátorok és az összesített alkalmazkodás mutató megoszlásának 
nemi, évfolyamok, illetve rizikó-státusz szerinti különbségeit khi-négyzet próbák 
segítségével vizsgáltuk. A prediktorok nemi különbségeit khi-négyzet próbák, illetve 
független mintás t-próbák segítségével elemeztük.  

Az alkalmazkodás indikátorok mintázódását klaszterelemzések segítségével 
vizsgáltuk. A klaszterelemzések célja, hogy bizonyos változók – jelen esetben az 
alkalmazkodás indikátorok – mentén viszonylag homogén csoportokat hozzunk létre, 
amelyek egymástól viszont a lehető leginkább különböznek (Székelyi és Barna, 2002). 

 A különböző klaszterelemzési eljárások közül az elemzésben használt változók 
típusa (folytonos, illetve ordinális változók) miatt az SPSS 21.0 program kétlépcsős (two-
step cluster) klaszteranalízis eljárását alkalmaztuk. A kétlépcsős klaszterelemzés első 
lépésben elő-klasztereket (pre-cluster) azonosít, majd második lépésben az elő-klasztereket 
egyedi esetként kezelve hierarchikus klaszterezést végez. Az első lépésben elvégzett elő-
klaszterezés célja, hogy az esetek valamennyi lehetséges párosa közötti távolságot 
tartalmazó mátrix méretét csökkentse. Második lépésben az elő klaszterezésből származó 
alklaszterek szerepelnek inputként, ezeket csoportosítja a program standard agglomeratív 
hierarchikus klaszterezési algoritmust követve (SPSS, 2001). A program a klaszterek 
számát automatikusan határozza meg. Az eljárás kategorikus változók esetén log-
likelihood alapján méri a távolságot (logaritmikus hasonlóságon alapuló távolság-
meghatározás), folytonos változók esetében pedig az euklideszi távolságot használja 
(SPSS, 2001). Az automatikus klaszterszám megállapítás során az SPSS által alkalmazott 
algoritmus úgy határozza meg a klaszterek számát, hogy a Bayes-féle információs 
kritérium (BIC) a legalacsonyabb legyen, és a távolságmérés aránya (ratio of distance 
measure) pedig a legnagyobb (SPSS. 2001).  

Mivel eltérő kritériumokat alkalmaztunk az 5-7., illetve a 9-11. évfolyamos tanulók 
esetében, ezért a klaszterelemzést a két csoportban külön-külön végeztük. Az 5-7. 
évfolyamosok esetében 9 indikátort használtunk csoportosító változóként. Kategorikus 
változóként a következő változók szerepeltek eredeti válaszkategóriákkal: iskolai 
teljesítmény megítélése, részegség gyakorisága, dohányzás gyakorisága, 
kortársbántalmazásban való érintettség elkövetőként, illetve áldozatként, verekedés 
gyakorisága. Folytonos változóként szerepelt az élettel való elégedettség, a tünetskála és a 
deviancia skála. A 9-11. évfolyamosok mintáján 11 indikátort használtunk. Kategorikus 
változóként szerepeltek eredeti válaszlehetőségekkel az alábbi változók: iskolai 
teljesítmény megítélése, részegség gyakorisága, dohányzás gyakorisága, marihuána 
használat, kortársbántalmazásban való érintettség elkövetőként, illetve áldozatként, 
verekedés gyakorisága. Az élettel való elégedettség, a tünetskála (gyakori tüneteket száma) 
és a deviancia skála mellett a CDI is folytonos változóként szerepelt az elemzésben.  

Az elemzés során a tanulók alkalmazkodás szerinti klaszterekbe sorolásához az SPSS 
21.0 program alapbeállításait (log-likelihood, illetve Euklideszi távolság-meghatározás, 
Bayes-féle információs kritérium beállítás, illetve automatikus klaszterszám-meghatározás) 
használtam.  
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A kedvező alkalmazkodás (mint dichotóm függő változó) és a prediktorok közötti 
kapcsolatokat logisztikus regresszió elemzések segítségével vizsgáltuk. Az első modellben 
(M1) a nem és az évfolyam mellett a két szocio-demográfiai változó (családszerkezet és 
családi jómódúság), illetve valamennyi pszichoszociális prediktor (vagyis a szociális 
önértékelés, a szülőkkel való kommunikáció, a szülői szeretet, a szülői monitorozás, az 
iskolához való kötődés, az iskolai stressz, a legjobb baráttal való kommunikáció és a 
barátokkal töltött idő) is szerepelt. Ebben a modellben a skálákat folytonos változóként 
vizsgáltuk.  

Második lépésként azt elemeztük, hogy a szociális önértékelés, a tanári és az 
osztálytársak részéről megtapasztalt támogatás kétpólusú prediktornak (Luthar, 2006) 
tekinthető-e. Ennek érdekében a skálákat tercilisek alapján három (alacsony, közepes és 
magas) kategóriára bontottuk, és a modellben (M2) ilyen formában szerepeltettük. Hasonló 
logikát követve a szülői szeretet és a szülői monitorozás esetében azt vizsgáltuk, hogy az 
alacsony szeretet és az alacsony monitorozás rizikófaktornak tekinthető-e (vagyis a jó 
alkalmazkodás kisebb esélyével járnak-e). Ez a modell (M2) tehát annyiban különbözik az 
M1 modelltől, hogy a szociális önértékelést, a szülői szeretetet, a szülői monitorozást, 
illetve a tanári és az osztálytársak részéről megtapasztalt támogatást kategoriális 
változóként tartalmazza.  

Harmadik lépésben azt vizsgáltuk, hogy a szociális önértékelés, illetve a három 
szülő-gyermek kapcsolatra vonatkozó változó általános promotív faktornak tekinthető-e, 
vagyis hogy hatásuk hasonlóan alakul-e a rizikó vs. nem rizikó csoportokban (tehát a nem 
intakt vs. intakt családban élők, illetve a rosszabb vs. jobb anyagi helyzetben lévők 
körében). Ennek érdekében prediktoronként és rizikótényezőnként külön modelleket 
futtatunk. Az M3 modellekben a négy változó családszerkezettel való interakcióját 
vizsgáltuk prediktoronként külön modellekben. Ezeket a modelleket nemre, évfolyamra, 
családi jómódúságra, és az összes vizsgált pszichoszociális változóra kontrolláltuk. Az M4 
modellekben a négy változó családi jómódúsággal való interakcióit vizsgáltuk, szintén 
prediktoronként külön modellekben. Ezekben a modellekben kontrollváltozóként szerepelt 
a nem, az évfolyam, a családszerkezet, és valamennyi pszichoszociális változó. Összesen 4 
(prediktor) x 2 (rizikótényező) modellt futattunk.  

 Végezetül a szociális önértékelés, és a három családi környezetre vonatkozó változó 
hatásainak nem (M5 modellek) és évfolyam (M6 modellek) szerinti eltéréseit vizsgáltuk 
interakciók segítségével, szintén prediktoronként külön modellekben, valamennyi vizsgált 
változó hatását kontrollálva.  

 Valamennyi elemzésekben 5%-ban határoztuk meg a szignifikancia szintet. 
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3.4.3. Eredmények 
 

3.4.3.1 Az alkalmazkodás mintázata: klaszterelemzés 
 
Az SPSS 21.0 program kétlépcsős klaszter-elemzési módszere mindkét almintában két 
klasztert különített el egymástól (3.4/4. táblázat), melyeket „problémás” (1. csoport), 
illetve „jól alkalmazkodó” (2. csoport) csoportnak neveztem el.   

Az 5-7. évfolyamos tanulók 38,8%-a, a középiskolás korcsoport 35,5%-a került a jól 
alkalmazkodó csoportba.  

 
3.4/4. táblázat: A klaszterek száma és mérete a két almintában* 

Klaszterek 
5-7. évfolyamos tanulók 

mintája 
9-11. évfolyamos tanulók 

mintája 
N % N % 

1. „Problémás” klaszter 1403 61,2 1520 64,5 
2. „Jól alkalmazkodó” klaszter 889 38,8 838 35,5 
Besorolt esetek összesen 2292 85,0 2358 85,7 
Nem besorolt esetek 406 15,0 394 14,3 
Teljes minta 2698 100 2752 100 
* súlyozatlan adatok 
 
A klaszterek azonosításához a klaszterezés alapjául szolgáló változók megoszlásának 

mintázata nyújt segítséget. Ennek alapján az általános iskolások esetében a jól 
alkalmazkodók klaszterére magasabb élettel való elégedettség, alacsonyabb deviancia áltag 
jellemző, mint a másik klaszterre. Emellett a tünetskálán is alacsonyabb átlagot mutatnak 
(3.4/5. táblázat). A jól alkalmazkodó klaszterbe tartózók között senkire nem jellemző, 
hogy áltag alatti lenne a tanulmányi eredménye (3.4/6. táblázat). A klaszter tagjai nem 
dohányoznak, és nem voltak még részegek. Nem vettek részt mások bántalmazásában, és 
őket is legfeljebb 1-2-szer bántalmazták.  Túlnyomó többségük nem verekedett a kérdezést 
megelőző 12 hónapban, 9%-ukkal egyszer, 1,2%-ukkal pedig 2-3-szor fordult ez elő, 
szemben a másik klaszter tagjaival, akiknek több mint egyötöde négyszer vagy többször is 
verekedett. 
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3.4/5. táblázat: A skálák átlaga és szórás a klaszterek szerint (5-7. évfolyam)* 

Skálák 

1.  „Problémás 
klaszter” 
N=1403 

2. „Jól alkalmazkodó” 
klaszter 
N=889 d-érték 

átlag [szórás] átlag [szórás] 

Élettel való 
elégedettség 

7,24 [1,95] 7,94 [1,64] 
d=-9,285 
df=2120 
p<0,000 

Tünetskála 17,64 [6,60] 14,62 [5,58] 
d=11,746 
df=2109 
p<0,000 

CBCL Deviancia 3,26 [2,13] 1,41 [1,32] 
d=25,635 
df=2289 
p<0,000 

* súlyozatlan adatok 
 

A középiskolás korcsoportnál a jól alkalmazkodók klaszterére szintén szignifikánsan 
magasabb élettel való elégedettség jellemző, illetve alacsonyabb átlag a tünetskálán, a 
deviancia skálán és a CDI-n (3.4/7. táblázat). A kedvező klaszterben magasabb arányban 
(97,5%) fordulnak elő a legalább átlagos iskolai teljesítményre vonatkozó válaszok, mint a 
másik klaszterben (3.4/8. táblázat). A jól alkalmazkodók klaszterébe sorolt fiatalok – egy 
tanuló kivételével – nem dohányoznak rendszeresen, alkalmanként (vagyis heti 
gyakoriságnál ritkábban) is csupán 2,5%-uk dohányzik. Túlnyomó többségük (88,4%-uk) 
nem volt még részeg, vagy legfeljebb háromszor fordult ez elő velük (11%). A jó 
klaszterbe sorolt fiatalok döntő többsége (99,5%-a) nem használt még életében marihuánát.  

A klaszter tagjainak 90,8%-a nem vett részt mások bántalmazásában, 6,9%-ukkal ez 
egyszer-kétszer előfordult. Csupán 2,7%-uk vett részt ennél nagyobb gyakorisággal mások 
bántalmazásában. A bántalmazást elszenvedők aránya azonban nem különbözik 
szignifikánsan a két klaszterben. Mindkét klaszterben a legtöbb fiatalra az jellemző, hogy 
legfeljebb 1-2-szer fordult elő velük, hogy bántalmazták őket az iskolában. 

A jól alkalmazkodó klaszterben magasabb arányban jellemző, hogy a kérdezést 
megelőző 12 hónapban nem verekedtek (89,5%), mint a kedvezőtlenebb mintázatot mutató 
klaszterben (60,8%). Csupán a klaszter tagok 2%-a számolt be gyakori (legalább 
háromszor előforduló) verekedésről, szemben a másik klaszter tagjaival, ahol ez az arány 
13,2%.  
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3.4/6. táblázat: Az alkalmazkodás indikátorok megoszlása a két klaszterben(5-7. 
évfolyam) * 

Változók 
1. „Problémás 

klaszter” 

2. „Jól 
alkalmazkodó” 

klaszter 
Fischer-féle 

egzakt próba** 
% % 

Iskolai teljesítmény    
Legjobbak közé sorolják 9,0 21,4 

p<0,000 
Jók közé 36,1 44,8 
Átlagos 44,4 33,9 
Rosszabb 10,2 0,0 

Összesen 100 100 
Dohányzás    
Nem dohányzom 87,7 100,0 

p<0,000 
Ritkábban mint hetente 5,8 0,0 
Hetente 2,4 0,0 
Naponta 4,0 0,0 

Összesen 100 100 
Részegség    
soha 71,6 100,0 

p<0,000 

egyszer 17,0 0,0 
2-3-szor 7,7 0,0 
4-10-szer 1,6 0,0 
több mint 10-szer 2,1 0,0 

Összesen 100 100 
Milyen gyakran 
bántalmazták 

   

egyszer sem 62,9 84,6 

p<0,000 

1-2-szer 24,3 15,4 
2-3-szor 3,9 0,0 
kb. hetente 3,8 0,0 
hetente többször is 5,1 0,0 

Összesen 100 100 
Milyen gyakran 
bántalmazott másokat 

   

egyszer sem 57,0 100,0 

 
p<0,000 

1-2-szer 36,5 0,0 
2-3-szor 2,6 0,0 
kb. hetente 1,6 0,0 
hetente többször is 2,3 0,0 

Összesen 100 100 
Verekedés    
egyszer sem 21,3 89,8 

p<0,000 

egyszer 25,5 9,0 
kétszer 21,0 0,4 
háromszor 10,5 0,8 
négyszer vagy többször 21,7 0,0 

Összesen 100 100 
* súlyozatlan adatok 
** Mivel minden változó esetében van olyan cella a kereszttáblában, aminek az értéke nulla, khi-négyzet próba 
helyett Fischer-féle egzakt próbát alkalmaztunk a különbségek vizsgálatára. 
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3.4/7. táblázat: A skálák átlaga és szórás a klaszterek szerint (9-11. évfolyam)* 

Skálák 

1. „Problémás” 
klaszter 
N=1520 

2. „Jól 
alkalmazkodó” 

klaszter 
N=838 

d-érték 

átlag [szórás] átlag [szórás] 

Élettel való elégedettség 6,29 [1,89] 7,05 [1,72] 
d=9,840 
df=1867 
p<0,000 

Tünetskála (8 tünet) 22,86 [7,15 19,34 [6,30] 
d=-12,390 
df=1913 
p<0,000 

CBCL Deviancia 3,75 [2,02] 1,78 [1,26] 
d=-29,171 
df=2319 
p<0,000 

CDI  2,60 [2,57] 1,96 [2,11] 
d=-6,537 
df=2020 
p<0,000 

* súlyozatlan adatok 
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3.4/8. táblázat: Az alkalmazkodás indikátorok megoszlása a két klaszterben (9-11. 
évfolyam, súlyozatlan adatok) 

Változók 

1. „Problémás” 
klaszter 
N=1520 

2. „Jól 
alkalmazkodó” 

klaszter 
N=838 

khi-négyzet 

% % 
Iskolai teljesítmény    
Legjobbak közé sorolják 5,2 13,5 

χ2=284,418 
df=3 

p<0,000 

Jók közé 19,1 44,6 
Átlagos 63,6 39,4 
Rosszabb 12,0 2,5 

Összesen 100 100 
Dohányzás    
Nem dohányzom 44,8 97,4 

Fischer-féle 
egzakt teszt: 

p<0,000 

Ritkábban mint hetente 8,6 2,5 
Hetente 7,8 0,1 
Naponta 38,8 0,0 

Összesen 100 100 
Részegség    
soha 6,4 88,4 

Fisher-féle 
egzakt teszt: 

p<0,000 

egyszer 21,8 7,2 
2-3-szor 30,0 3,8 
4-10-szer 16,5 0,6 
több mint 10-szer 25,2 0,0 

Összesen 100 100 
Milyen gyakran bántalmazták    
egyszer sem 81,6 84,5 

χ2=5,370 
df=4 
n.s. 

1-2-szer 14,1 11,8 
2-3-szor 1,3 1,2 
kb. hetente 1,5 1,8 
hetente többször is 1,4 0,7 

Összesen 100 100 
Milyen gyakran bántalmazott másokat    
egyszer sem 68,9 90,8 

χ2=150,018 
df=4 

p<0,000 

1-2-szer 24,5 6,9 
2-3-szor 1,9 0,8 
kb. hetente 1,7 1,2 
hetente többször is 3,0 0,2 

Összesen 100 100 
Verekedés    
egyszer sem 60,8 89,5 

χ2=221,627 
df=4 

p<0,000 

egyszer 16,8 5,8 
kétszer 9,3 2,6 
háromszor 4,9 1,3 
négyszer vagy többször 8,3 0,7 

Összesen 100 100 
Marihuána használat életében    
soha 68,4 99,5 

Fischer-féle 
egzakt teszt 

p<0,000 

1-2-szer 16,3 0,4 
3-5-ször 4,9 0,0 
6-9-szer 2,7 0,1 
10-19-szer 3,0 0,0 
20-39-szer 1,7 0,0 
40-szer vagy többször 3,0 0,0 

Összesen 100 100 
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Az általános iskolás almintában a két különböző módszert alkalmazva az esetek 75,9%-a 
került ugyanabba a csoportba, a középiskolás almintában ez az arány 76,1 (3.4/9. táblázat). 
 

3.4/9. táblázat: A klaszterelemzés és a küszöbpontszámok alapján létrehozott 
alkalmazkodás mutató alapján történő besorolás közötti kapcsolat 

Besorolás az 
Alkalmazkodás mutató 
alapján 

Klaszterek (total %) 
Általános iskolás alminta Középiskolás alminta 
1. klaszter 2. klaszter 1. klaszter 2. klaszter 

Problémát mutatók 47,9 13,3 58,0 6,5 
Jól alkalmazkodók 10,8 28,0 17,4 18,1 

Megjegyzés: 1. klaszter = „Problémás” klaszter. 2. klaszter = „Jól alkalmazkodók”. A két 
módszerrel azonos csoportba kerülők arányai kivastagítva szerepelnek.  

 
Mivel az Alkalmazkodás mutató segítségével történő besorolással homogénebb 
csoportokat kapunk, így a további elemzésekben ezt a csoportosítást használjuk.  

3.4.3.2 A jól alkalmazkodó tanulók aránya – az alkalmazkodás mutató alapján 

3.4.3.2.1 A teljes mintában 
A teljes minta 27,2%-a mutatott valamennyi vizsgált indikátoron jó alkalmazkodást, és ez 
az arány hasonló a két nem esetében (fiúknál 26,1%, lányoknál 28,2%). A nemi 
különbségeket évfolyamonként vizsgálva az 5. évfolyamosok körében szignifikáns eltérés 
tapasztalható (3.4/10. táblázat). 

 Jelentős eltérés tapasztalható az évfolyamok között a jól alkalmazkodók arányában 
a teljes mintát vizsgálva, és ez az eltérés a két nem esetében is fennáll (3.4/10. táblázat). 
Az idősebb évfolyamokon alacsonyabb a jól alkalmazkodók aránya, mint a fiatalabb 
évfolyamokon. 

 
3.4/10. táblázat: Az összes alkalmazkodás indikátoron a problémamentes csoportba került 

fiatalok aránya (%) nemek és évfolyamok szerint 

Évfolyamok 

„Jól alkalmazkodók” aránya (%) 
Khi-négyzet próba 
(nemi különbségek) Teljes minta Fiúk Lányok 

N % N % N % 

5. évfolyam 477 37,7 217 32,6 260 43,4 
χ2=15,727; df=1 

p<0,000 

7. évfolyam 421 32,6 231 33,0 190 32,1 
χ2=0,118; df=1 

n.s. 

9. évfolyam 343 22,7 165 22,2 178 23,1 
χ2=0,167; df=1 

n.s. 

11. évfolyam 230 17,0 116 17,1 114 17,0 
χ2=0,000; df=1 

n.s. 

Összesen 1471 27,2 729 26,1 742 28,2 
χ2=2,81; df=1; 

p>0,05 
Khi-négyzet próba 
(évfolyamok közötti 
különbségek) 

χ2=175,96 df=3 
p<0,000 

χ2=124,02 df=3 
p<0,000 

χ2=66,58 df=3 
p<0,000 
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A jól alkalmazkodók aránya családszerkezet és a családi jómódúság szerint is 
szignifikánsan eltér. A nem intakt családban élők 19,9%-a került a megadott kritériumok 
alapján a jól alkalmazkodók csoportjába, míg ez az arány az intakt családban élők 
csoportjában 30,4% (χ2=56,56; df=1; p<0,000). Az alacsony jómódúság csoportban a 
tanulók 18,5%-a felelt meg a jó alkalmazkodás valamennyi kritériumának, a legalább 
közepes jómódúság csoportban ez az arány 31,4% (χ2=99,86; df=1; p<0,000). 
 

3.4.3.2.2 A jól alkalmazkodók aránya a két rizikócsoportban 
 
 
A jól alkalmazkodók aránya szignifikánsan eltér családszerkezet és családi jómódúság 
szerint (χ2=99,86; ,df=1; p<0,000 a családi jómódúság szerint; illetve χ2=56,56; df=1; 
p<0,000 a családszerkezet esetében). A rizikócsoportokban közel 10%-kal alacsonyabb az 
arány, mint a kedvezőbb családi háttér esetén (3.4/1. ábra).  
 
3.4/1.ábra: A jól alkalmazkodók aránya (%) családszerkezet és családi jómódúság szerint 
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Megjegyzés: FAS1 = alacsony családi jómódúság; FAS2,3 = közepes vagy magas családi 
jómódúság 

 

3.4.3.3 A jó alkalmazkodás magyarázó változói 
 
A logisztikus regresszió elemzés eredményei (3.4/11. táblázat) alapján mindkét vizsgált 
szocio-demográfiai változó szignifikáns kapcsolatban áll a jó alkalmazkodással. A nem 
intakt családban élő fiataloknak az intakt családban élő társaikhoz képest 28%-kal kisebb 
az esélye arra, hogy a jól alkalmazkodók csoportjába kerüljenek. Hasonlóképpen, az 
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alacsony jómódúság csoportba tartozónak 36%-kal kisebb esélye van a jó 
alkalmazkodásra, mint a kedvezőbb anyagi helyzetű társaiknak (M1 modell).  
 A szociális önértékelés szintén szignifikáns kapcsolatban áll a jó alkalmazkodással: 
a skála egy pontszám való növekedése mellett 4%-kal nő a jó alkalmazkodás esélye.  
 Valamennyi vizsgált családi változó a jó alkalmazkodás szignifikáns magyarázó 
változójának bizonyult. Minden egy pontszámnyi növekedés a szülői szeretet skálán 14%-
kal növeli a jó alkalmazkodás esélyét. Hasonló összefüggés található a szülői monitorozás 
esetében is: egy pontszámmal való növekedés a skálán 21%-kal növeli a jó alkalmazkodás 
esélyét.  Ha van olyan szülő a fiatal körül, akivel könnyen vagy nagyon könnyen tud 
beszélni problémáiról, akkor több mint másfélszer nagyobb esélye van a jó 
alkalmazkodásra, mintha nem áll rendelkezésére ilyen szülőfigura (M1 modell).  
 Jelentős az iskolai kontrollváltozók hatása is. Az iskolát szerető tanulóknak 68%-
kal nagyobb az esélye a jó alkalmazkodásra, mint az iskolát nem szerető társaiknak. Az 
iskolai feladatokat inkább nyomasztónak megélő fiatalok viszont 40%-kal kisebb eséllyel 
kerültek a jól alkalmazkodó csoportba, mint a feladatokat csak kicsit vagy egyáltalán nem 
nyomasztónak tartó társaik. A tanárok és az osztálytársak részéről megtapasztalt támogatás 
pozitív kapcsolatban áll a jó alkalmazkodással: egy pontszámnövekedés az előbbi skálán 
3%-kal, az utóbbi skálán 8%-kal növeli a jó alkalmazkodás esélyét.  
 A kortárs kapcsolatok két vizsgált jellemzője is jelentős prediktornak bizonyult. A 
barátaival legalább heti 4 délutánt vagy estét töltő fiataloknak 34%-kal kisebb esélye van 
arra, hogy a jól alkalmazkodók csoportjába kerüljenek, mint azoknak, akik kevesebb időt 
töltenek barátaikkal. A legjobb barátjukkal nagyon könnyen kommunikáló fiataloknak 
16%-kal kisebb esélye van a jó alkalmazkodásra, mint azoknak, akik „csak” könnyen 
kommunikálnak legjobb barátjukkal. A legjobb baráttal nehezen kommunikálók esélye a jó 
alkalmazkodásra nem különbözött szignifikánsan a könnyen kommunikáló társaikétól.  
 Az 5. évfolyamos tanulókhoz képest a 9. évfolyam tanulói körében 35%-kal, a 11. 
évfolyamos tanulók csoportjában pedig 44%-kal kisebb a jó alkalmazkodás esélye. A nem 
hatása nem szignifikáns. A modell által magyarázott variancia 19%. 
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3.4/11. táblázat: A jó alkalmazkodás (függő változó) prediktorai. Logisztikus regresszió 
elemzések eredményei (N=4313, a teljes minta 79,15-a) 

Prediktorok 

FÜGGŐ VÁLTOZÓ:  
JÓ ALKALMAZKODÁS 

M1 modell M2 modell 
OR 95%CI OR 95%CI 

Nem: lány (ref.: fiú) 1,05 0,90-1,21 1,10 0,95-1,27 
Évfolyam: (ref.: 5. évf.)     
7. évfolyam 0,94 0,77-1,15 0,91 0,75-1,11 
9. évfolyam 0,65*** 0,53-0,80 0,63*** 0,52-0,77 
11. évfolyam 0,56*** 0,45-0,70 0,55*** 0,44-0,68 
Családszerkezet: nem intakt család (ref.: intakt 
család) 

0,72*** 0,61-0,85 0,71*** 0,60-0,84 

Jómódúság: FAS1 (ref.: FAS2,3) 0,64*** 0,54-0,75 0,61*** 0,52-0,72 
Szociális önértékelés skála 1,04* 1,01-1,07   
Szociális önértékelés (ref.: középső tercilis)     
alsó tercilis - - 0,73*** 0,61-0,88 
felső tercilis - - 0,98 0,82-1,17 
Szülői szeretet skála 1,14*** 1,06-1,24   
Szülői szeretet (ref.: magas)     
alacsony - - 0,59*** 0,43-0,80 
Szülői monitorozás skála 1,21*** 1,15-1,29   
Szülői monitorozás (ref.: magas)     
alacsony - - 0,53*** 0,40-0,71 
Szülőkkel való kommunikáció  
(ref.: nincs olyan, akivel könnyű) 

    

van olyan, akivel könnyű 1,64* 1,10-2,45 1,93*** 1,30-2,86 
Iskolához való kötődés  
(ref.: egyáltalán nem szereti / nem szereti) 

    

kicsit szereti / nagyon szereti 1,68*** 1,40-2,01 1,76*** 1,47-2,10 
Iskolai stressz  
(ref.: kicsit, egyáltalán nem nyomasztó) 

    

nagyon, eléggé nyomasztó 0,60*** 0,50-0,72 0,59*** 0,49-0,70 
Tanári támogatás skála (skálaként) 1,03** 1,01-1,06   
Tanári támogatás (ref.: középső tercilis)     
alsó tercilis - - 0,81* 0,68-0,96 
felső tercilis - - 1,12 0,94-1,35 
Osztálytársak támogatása skála  1,08*** 1,04-1,12   
Osztálytársak támogatása 
(ref.: középső tercilis) 

    

alsó tercilis - - 0,73*** 0,61-0,87 
felső tercilis - - 1,04 0,87-1,24 
Barátokkal töltött idő (ref.: max.3 délutánt / 
estét tölt velük) 

    

4 vagy több délutánt / estét tölt velük 0,66*** 0,57-0,77 0,64*** 0,55-0,74 
Legjobb baráttal való kommunikáció (ref.: 
könnyű) 

    

nagyon könnyű 0,84* 0,72-0,97 0,83* 0,71-0,97 
nehéz / nagyon nehéz / nincs ilyen 0,93 0,69-1,25 0,89 0,67-1,20 
R2 0,19  0,18  
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Jelmagyarázat: M1 modell: skálák folytonos változóként szerepelnek. M2 modell: a skálák 
kategóriákra bontva szerepelnek. OR=esélyhányados. 95%CI=95% megbízhatósági intervallum. FAS1: 
a Családi jómódúság skála alsó tercilise (alacsony családi jómódúság). FAS2,3: középső és felső tercilis 
a Családi jómódúság skálán (legalább közepes jómódúság). * p<0,05. ** p<0,01. *** p<0,001. 
 

A kategoriális változókkal végzett elemzés (3.4/11. táblázat, M2 modell) eredményei 
azt mutatják, hogy kisebb a jó alkalmazkodás esélye azok körében, akik az átlagosnál 
alacsonyabb pontszámot értek el a szülői szeretet, illetve szülői monitorozás skálákon. 

A szociális önértékelés, a tanárok, illetve az osztálytársak észlelt támogatásának 
alacsony szintje (alsó tercilis) esetén 27%, 19%, illetve 27%-kal kisebb a jó alkalmazkodás 
esélye a középső tercilishez képest. A felső tercilisbe tartozók esélye viszont egyik változó 
esetében sem nagyobb jelentősen, mint a középső tercilisbe tartozóké.  

 

3.4.3.3.1 Rizikó-specifikus hatások vizsgálata 
 
A következő elemzésekben azt vizsgáltuk, hogy vajon a szociális önértékelés és a családi 
változók hatása eltérő-e a két rizikócsoportban (nem intakt családban élők, illetve a rossz 
anyagi helyzetben lévők körében). Ennek a kérdésnek a vizsgálatához első lépésben több 
logisztikus regresszió elemzést végeztünk (M3 modellek), amelyek a nem, az évfolyam és 
a két rizikótényező mellett a prediktorváltozó x rizikótényező interakciós tagot is 
tartalmazták.  

Az interakciók vizsgálata alapján a szociális önértékelés és a szülői szeretet hatása 
eltérést mutat a családi jómódúság alapján létrehozott két csoportokban. A többi 
prediktorváltozó esetében, illetve a családszerkezettel való interakciókat vizsgálva nem 
tapasztaltunk szignifikáns eltérést a prediktorváltozók hatásaiban (3.4/12. táblázat). 

 
3.4/12. táblázat: A prediktorváltozó x rizikótényező közötti interakciók (Wald teszt 

eredményei) 

Prediktorok változók 
Függő változó: jó 

alkalmazkodás 
M3 modellek 

Családszerkezettel való interakciók  
Szociális önértékelés x családszerkezet Wald=0,002; df=1; p>0,05 
Szülői szeretet skála x családszerkezet Wald=0,01; df=1; p>0,05 
Szülői monitorozás skála x családszerkezet Wald=0,23; df=1;p>0,05 
Szülőkkel való kommunikáció x családszerkezet Wald=3,44; df=1; p>0,05 
 M4 modellek 
Családi jómódúsággal (FAS) való interakciók  
Szociális önértékelés x FAS Wald=7,40; df=1; p<0,01 
Szülői szeretet skála x FAS Wald=4,01; df=1; p<0,05 
Szülői monitorozás skála x FAS Wald=0,251, df=1; p>0,05 
Szülőkkel való kommunikáció x FAS Wald=0,04; df=1, p>0,05 

Megjegyzés: M3 modell: nemre, évfolyamra, családi jómódúságra és valamennyi pszichoszociális 
változóra (lásd M1 modellt) kontrollálva. M4 modell: nemre, évfolyamra, családszerkezetre és 
valamennyi pszichoszociális változóra (lásd M1 modellt) kontrollálva. Szignifikáns interakciók 
vastagon kiemelve. 
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A szociális önértékelés és a szülői szeretet családi jómódúsággal való interakciójának 

további vizsgálatára a prediktorváltozók és a jó alkalmazkodás közötti kapcsolatokat külön 
elemeztük az alacsony és a közepes/magas jómódúsággal jellemezhető csoportokban. Az 
eredmények alapján a szociális önértékelés és a szülői szeretet hatása csak a FAS1 
csoportban szignifikáns (3.4/13. táblázat).  
 

3.4/13. táblázat: A jó alkalmazkodás (függő változó) prediktorai a családi jómódúság 
szerinti két csoportban külön vizsgálva  

Prediktorok 
FAS1 csoport 

(N=1389) 
FAS2 csoport 

(N=2924) 
OR 95%CI OR 95%CI 

Nem: lány (ref.: fiú) 1,18 0,87-1,60 1,00 0,84-1,19 
Évfolyam: (ref.: 5. évf.)     
7. évfolyam 0,97 0,64-1,48 0,94 0,75-1,19 
9. évfolyam 0,56** 0,37-0,84 0,65*** 0,51-0,82 
11. évfolyam 0,42*** 0,27-0,66 0,59*** 0,46-0,77 
Családszerkezet: nem intakt család (ref.: intakt 
család) 

0,59** 0,42-0,83 0,75** 0,61-0,92 

Szociális önértékelés skála 1,09** 1,03-1,16 1,01 0,98-1,05 
Szülői szeretet skála 1,25** 1,08-1,45 1,09 0,99-1,20 
Szülői monitorozás skála 1,17** 1,05-1,30 1,24*** 1,16-1,32 
Szülőkkel való kommunikáció  
(ref.: nincs olyan, akivel könnyű) 

    

van olyan, akivel könnyű 1,27 0,60-2,69 1,94** 1,18-3,20 
Iskolához való kötődés  
(ref.: egyáltalán nem szereti / nem szereti) 

    

kicsit szereti / nagyon szereti 1,64** 1,15-2,32 1,78*** 1,44-2,20 
Iskolai stressz  
(ref.: kicsit, egyáltalán nem nyomasztó) 

    

nagyon, eléggé nyomasztó 0,58** 0,40-0,86 0,60*** 0,48-0,74 
Tanári támogatás skála (skálaként) 1,05 1,00-1,11 1,02 1,00-1,05 
Osztálytársak támogatása skála  1,07 1,00-1,15 1,08*** 1,03-1,12 
Barátokkal töltött idő (ref.: max.3 délutánt / 
estét tölt velük) 

    

4 vagy több délutánt / estét tölt velük 0,64** 0,47-0,87 0,66*** 0,55-0,79 
Legjobb baráttal való kommunikáció (ref.: 
könnyű) 

    

nagyon könnyű 0,87 0,64-1,18 0,83* 0,70-0,99 
nehéz / nagyon nehéz / nincs ilyen 0,79 0,44-1,41 0,99 0,69-1,42 
R2 0,22 0,17 

Jelmagyarázat: OR=esélyhányados. 95%CI=95% megbízhatósági intervallum. FAS1: alacsony 
családi jómódúság. FAS2,3: közepes és magas családi jómódúság. * p<0,05. ** p<0,01. *** 
p<0,001. Az interakcióban szignifikáns változók kivastagítva szerepelnek.  
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3.4.3.3.2 Nemi és évfolyamok szerinti interakciók vizsgálta 
 
A nem és az évfolyam szerinti interakciók egyik prediktor esetében sem bizonyultak 
szignifikánsnak (3.4/14. táblázat).  
 

3.4/14. táblázat: A prediktor x rizikótényező közötti interakciók (Wald teszt eredményei) 

Prediktorok 
Függő változó:  

jó alkalmazkodás 
M7 modellek 

Nemmel való interakciók  
Szociális önértékelés x nem Wald=2,87; df=1, p>0,05 
Szülői szeretet skála x nem Wald=2,31, df=1; p>0,05 
Szülői monitorozás skála x nem Wald=2,74; df=1, p>0,05 
Szülőkkel való kommunikáció x nem Wald=0,43, df=1; p>0,05 
 M8 modellek 
Évfolyammal való interakciók  
Szociális önértékelés x évfolyam Wald=4,14; df=3; p>0,05 
Szülői szeretet skála x évfolyam Wald=1,21; df=3; p>0,05 
Szülői monitorozás skála x évfolyam Wald=5,37; df=3; p>0,05 
Szülőkkel való kommunikáció x évfolyam Wald=4,11; df=3; p>0,05 

Megjegyzés: M7 modellek: külön modellek prediktoronként, évfolyamra, családszerkezetre és családi 
jómódúságra kontrollálva. M8 modellek: külön modellek prediktoronként, nemre, családszerkezetre és 
családi jómódúságra kontrollálva.  

 
 Ez alapján a szociális önértékelés, a szülői szeretet skála, a szülői monitorozás skála és a 
szülőkkel való kommunikáció hatása nem tér el a két nem és a négy évfolyam körében. 
 

3.4.4. Megbeszélés 
 

A második vizsgálatban két módszerrel definiáltuk a problémamentes, jó alkalmazkodást. 
Egyrészt, klaszterelemzés segítségével vizsgáltuk a jó alkalmazkodási mintázat 
előfordulását, másrészt – az első vizsgálathoz hasonlóan – epidemiológiai megközelítést is 
alkalmaztunk a problémát mutató vs. nem mutató fiatalok csoportosítására.  

A kétlépcsős klaszterelemzés autoklaszterezési algoritmusát használva mindkét 
korcsoportban elkülönült egy inkább kedvező és egy inkább problémás adaptációval 
jellemezhető csoport. Ez részben egybecseng más vizsgálatok eredményeivel, amelyek 
különböző életkori csoportokat és alkalmazkodási területeket vizsgálva szintén mindig 
azonosítottak egy jó adaptációt mutató csoportot (Kamphaus és mtsai, 1997; Kim és mtsai, 
2009; Roeser, Eccles, Sameroff, 1998; Sullivan, Child, Conell, 2012). Eltér azonban 
ezektől a vizsgálatoktól abban, hogy csupán két klasztert találtunk. Elképzelhető, hogy a 
klaszterezéshez használt változók megoszlása nem tette lehetővé további csoportok 
azonosítását. Az indikátorok többsége csak kevés válaszkategóriát tartalmaz, és azokon a 
válaszok viszonylag homogének, így nehéz egymástól jól elkülönülő csoportokat 
azonosítani. A módszer korlátja továbbá, hogy az csak az általunk megadott változókat 
használja a klaszterképzés során. Az indikátorok mintázódását emiatt szeretnénk a jövőben 
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olyan módszerek (pl. látens osztályelemzés, latent class analysis, Vermunt és Magidson, 
2002) segítségével vizsgálni, ami kezelni tudja ezeket a problémákat.  

A két klaszter indikátorokon mutatott profilja, különösen az általános iskolás 
almintában, megegyezik az epidemiológiai megközelítésben alkalmazott kritériumok 
mentén történt besorolással. A kétféle eljárással ugyanabba a csoportba került tanulók 
aránya közel 75% a két almintában. Az eltérések hátterében az állhat, hogy a 
klaszterelemzésben folytonos változóként szerepelt a tünetskála, az élettel való 
elégedettség, illetve a középiskolások csoportjában a depresszió skála is.  

A magyar adatokon, epidemiológiai megközelítéssel végzett elemzés eredményei is 
arra utalnak, hogy a funkcionalitás több területére kiterjedő jó alkalmazkodás egyáltalán 
nem általános a serdülők körében: a jó anyagi helyzetű, teljes családban élő tanulóknak is 
csupán egyharmadára jellemző, hogy nem mutat sem viselkedéses, sem érzelmi tüneteket 
(legalábbis az általunk vizsgált spektrumban), és emellett még a tanulmányi eredménye is 
elfogadható. A kétváltozós összehasonlítás alapján a lányok körében magasabb arányban 
jellemző a jó alkalmazkodás előfordulása. A két csoport átlagéletkora azonban nem tér el 
egymástól. 

A szakirodalmi adatoknak megfelelően, és az első vizsgálat eredményeihez 
hasonlóan a rossz anyagi helyzet (McLoyd, 1998; White, 1982) és a nem teljes családban 
való nevelkedés (pl. Amato, Keith, 1991; Garnefski, Diekstra, 1997) jelen elemzés szerint 
is az általános alkalmazkodás kisebb esélyével jár.  

Az általános alkalmazkodás szempontjából a pszichoszociális környezet számos 
jellemzője, szintén más vizsgálatok eredményeihez hasonlóan jelentős 
magyarázóváltozónak bizonyult. Minél tájékozottabbak a szülők a tanulókat érintő fontos 
dolgokban, annál nagyobb az esély arra, hogy a fiatal a jól alkalmazkodó csoportba 
kerüljön. A szülői monitorozás alkalmazkodásban játszott szerepét szintén több 
vizsgálatban kimutatták már (lásd pl. Racz, McMahon, 2011 összefoglalóját). 

A szülői szeretet a rosszabb anyagi helyzetben lévők csoportjában szintén 
szignifikáns kapcsolatot mutatott a jó alkalmazkodással. A szülőkhöz való pozitív érzelmi 
viszonyulás és a megfelelően alkalmazott kontroll a szakirodalom szerint is kedvező a 
serdülők alkalmazkodása szempontjából (Beyers, Goossens, 1999; Heaven, Newbury, 
Mak, 2004; Jacobson, Crockett, 2000; Shucksmith, Hendry és Gelndinning, 1995; 
Wilkinson, Walford, 2001). A prediktor x rizikótényező interakciók vizsgálata azt mutatta 
azonban, hogy elemzésünkben a szülői szeretet csak a veszélyeztetett mintában, vagyis a 
rosszabb anyagi helyzetben lévők csoportjában áll kapcsolatban az alkalmazkodással.  

Az iskolai környezet jellemzői, más kutatások eredményeivel összhangban (lásd az 
első vizsgálat megbeszélés részét) szignifikáns kapcsolatot mutattak a jó alkalmazkodással. 
Az eredmények alapján, ha a tanulók szeretik az iskolát, és a feladataikat nem érzik 
túlságosan megterhelőnek, akkor nagyobb eséllyel lesz jellemző rájuk a pozitív adaptáció.  

A barátokkal való kapcsolatra vonatkozó eredményeink megegyeznek az első 
vizsgálat és más vizsgálatok eredményeivel. A barátokkal túl sok időt töltő magyar 
fiataloknak is kisebb esélye van a jó alkalmazkodásra, mint a barátokkal kevesebb időt 
töltő társaiknak (pl. Márványkövi és mtsai, 2013; NicGabhainn és Francios, 2002). 
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A szociális önértékelésre csak a kevésbé jómódú diákok esetében állt kapcsolatban 
az alkalmazkodással, és pozitív összefüggést mutatott vele. Más vizsgálatokban a társas 
elfogadottság a rizikómagatartásokkal mutatott összefüggést (Taussig, 2002). Az 
eredményből következik, hogy a szegényebb tanulók körében, nagyon fontos szerepe van a 
szociális elfogadottságnak, ami valószínűleg nemcsak a környezet attitűdjét tükrözi, hanem 
olyan egyéni készségek meglétére is utal, amelyek a társas környezetben való eligazodást, 
beilleszkedést segítik. A jó társas készségek a stresszel való megküzdésben is fontos 
szerepet játszanak (Oláh, 2005). 

Egy krónikus szegénységben élő gyerekekkel végzett vizsgálat eredményei szerint a 
jó társas-érzelmi készségek (pl. érzelmi fogékonyság, empátia, társas problémamegoldó 
képességek) jobb iskolai és társas alkalmazkodást jósoltak (Wyman, 2003).  Ebből 
következik, hogy a társas készségek korai fejlesztése, különösen a hátrányos anyagi 
helyzetű családok gyermekeinél, hozzájárulhat a későbbi sikeres alkalmazkodáshoz és az 
egészséges fejlődéshez. 

A szülői monitorozás skála terciliseivel végzett elemzés arra utal, hogy a 
monitorozás alacsony szintje tekinthető rizikótényezőnek az általános jó alkalmazkodás 
szempontjából. Ezzel szemben a magas szülői monitorozást megtapasztaló fiataloknak nem 
volt nagyobb esélye a jó alkalmazkodásra, mint a közepes mértékű monitorozásról 
beszámolóknak. Hasonló eredményt kaptunk az iskolai és osztálytársak észlelt támogatását 
mérő skálák esetében: a közepes mértékű támogatáshoz képest a támogatás nem megfelelő 
mértéke esetén nagyobb esély van arra, hogy valamilyen problémát mutassanak a fiatalok. 

 

3.4.4.1 Korlátok 
 
Az első vizsgálat korlátai részben érintik a második elemzésünket is. Ebben a vizsgálatban 
is keresztmetszeti adatokkal dolgoztunk. A jó alkalmazkodás meghatározására pedig 
részben hasonló módszereket és kritériumokat használtunk, így azok korlátai jelen 
vizsgálatban is érvényesek.  
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3.5. Harmadik vizsgálat: gyermekotthonban élő fiatalok alkalmazkodása 
 

A kedvező pszichoszociális alkalmazkodás prediktorainak vizsgálata 
gyermekotthonban élő fiatalok körében 

 
 
A harmadik vizsgálatban a reziliencia megközelítést (Masten, 2001; Luthar, 2006) 
alkalmazva egy veszélyeztetett csoport, vagyis 15-18 év közötti, állami gondozásban 
nevelkedő fiatalok körében elemezzük a jó alkalmazkodás lehetőségeit.  
 
Ehhez kapcsolódóan a vizsgálat célja, hogy  

1. a HBSC felmérés kérdéseinek segítségével, az első két vizsgálatban alkalmazott 
módszereket követve ebben a speciális mintában is azonosítsunk egy általános jó 
alkalmazkodási profillal jellemezhető csoportot.  

2. megvizsgáljuk, hogy az első két vizsgálatban, illetve a szakirodalomban azonosított 
védőfaktorok (szülőkkel, barátokkal való pozitív kapcsolat, pozitív iskolai 
környezet, magas önértékelés és a jó önszabályozás) milyen kapcsolatban állnak a 
jó alkalmazkodással ebben a mintában.   
 

Korábbi vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy ez a csoport különösen 
veszélyeztetettnek tekinthető számos probléma szempontjából (Halfon és mtsai, 1995; 
Johnson-Reid és Barth, 2000; Jones és Morris, 2012, Pilowsky és Wu, 2006; Zima és 
mtsai, 2000). Ennek alapján, a második vizsgálatban alkalmazott indikátorokat és 
kritériumokat használva azt feltételezzük, hogy a gyermekotthonban élő serdülőkorúak 
körében alacsonyabb arányban találunk olyan fiatalokat, akik az alkalmazkodás összesített 
mutatója mentén a kedvezőbb profilú csoportba kerülnek, mint a hasonló korú normatív 
mintában (vagyis a második vizsgálat 9. és 11. évfolyamos tanulóinak körében).  
 A témában készült reziliencia vizsgálatok több olyan tényezőt azonosítottak, amik a 
jó alkalmazkodás esélyét növelhetik ebben a veszélyeztetett csoportban is. A pozitív társas 
kapcsolatok (pl. az osztálytársak részéről megtapasztalt támogatás, illetve a barátokkal és a 
női gondozóval való pozitív kapcsolat) és a magas önértékelés több vizsgálat tanulságai 
alapján is jobb alkalmazkodás mutatókkal jár együtt állami gondoskodásban élő fiatalok 
körében (Legault és mtsai, 2006; Taussig, 2002). Ez alapján azt feltételeztük, hogy a 
magas önértékelés mellett az iskolában elérhető társas támogatás mértéke, és a szülőkkel, 
nevelőtanárokkal és a barátokkal való kommunikáció minősége összefüggést mutat az 
általános jó alkalmazkodással a gyermekotthonban nevelkedő fiatalok körében.  
 Nem találtunk olyan vizsgálatot, ami az önkontroll alkalmazkodásban játszott 
szerepét vizsgálta volna gyermekotthonban élő fiatalok körében, holott ennek relevanciája 
más veszélyeztetett csoportokkal végzett vizsgálatok eredményei alapján (Buckner és 
mtsai, 2009; Cicchetti és Rogosch, 1997; Flores, Cicchetti és Rogosch, 2005) kézenfekvő. 
Az önkontroll megküzdésben játszott szerepe (Buckner és mtsai, 2009; Oláh, 2005) alapján 
is az várható, hogy az önkontroll pozitív kapcsolatban áll a jó alkalmazkodással 
gyermekotthonban nevelkedő fiatalok esetében is.  
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3.5.1. Módszerek 

3.5.1.1 Mintaválasztás és eljárás 
 
A következő elemzésben egy állami gondoskodásban élő fiatalokkal végzett felmérés 
adatain elemezzük a fenti kérdéseket. A vizsgálat gyermekotthonban élő fiatalok 
egészségével, egészségmagatartásával foglalkozott, és túlnyomó részt a 2002/2003 évi 
országos HBSC felmérés módszertanát követte. A felmérést az ÁNTSZ végezte 2003-ban. 
A vizsgálat célcsoportját a 15-18 éves, állami gondoskodásban, intézeti keretek között – 
gyermekotthonban, illetve lakásotthonban – nevelkedő fiatalok alkották. A vizsgálatban 
nem vettek részt javító-nevelő, vagy egészségügyi gyermekotthon jellegű, sérült 
gyermekek ellátását végző intézetek. 

A vizsgálatot az ÁNTSZ megyei irodáinak egészségvédelmi munkatársai végezték, 
akiket a HBSC magyar kutatócsoportjának tagjai készítettek fel erre a feladatra a 2002. évi 
HBSC vizsgálat során alkalmazott módszerek szerint. Az ÁNTSZ megyei intézetének 
munkatársai keresték fel az érintett intézményeket, és informálták őket a kutatásról. 
Összesen 50 intézettel vették fel a kapcsolatot Budapesten, illetve egy kivétellel22 

valamennyi megyében, és 48 intézet vállalta a felmérésben való részvételt. Budapesten és 
10 megyében valamennyi adott életkorú fiatalról gondoskodó intézménnyel felvették a 
kapcsolatot, a fennmaradó nyolc megyében az ÁNTSZ megyei szervezeteinek munkatársai 
választottak ki olyan intézményeket, amelyek egyrészt megfeleltek a kritériumoknak (adott 
életkorú fiatalokról gondoskodik, és nem javító-nevelő, vagy speciális nevelési igényű 
gyermekeket ellátó intézmény), másrészt elérhetőek és együttműködőek voltak. A kétféle 
kiválasztással elért fiatalok adatait összehasonlítva nem találtunk szignifikáns eltérést sem 
a fiatalok szocio-demográfiai jellemzőiben (nem, életkor, etnikai hovatartozás, ellátási 
forma), sem az elemzésben használt indikátor és prediktor változók megoszlását tekintve. 
Ennek megfelelően egy mintaként kezeltük az adatokat a további elemzésekben.  

Az adatfelvételt az ÁNTSZ megyei szervezeteinek kiképzett munkatársai 
bonyolították le a 2002/2003. évi HBSC kutatási protokollt követve (bővebben lásd: Currie 
és mtsai, 2001; Aszmann, 2003). A fiatalok anonim, önkitöltős kérdőívet töltöttek ki 
csoportos formában. A részvétel önkéntes volt. A felmérés az Egészségügyi Tudományos 
Tanácsa Etikai Bizottsága által engedélyezett 2002/2003. évi HBSC felmérés kérdőívét és 
módszertanát alkalmazta.   

Az 1008 megkérdezett fiatal közül 939 töltötte ki a kérdőívet értékelhető formában 
(69 esetben a kérdések több mint 50%-nál hiányzott a válasz, ezeket a kérdőíveket 
kihagytuk az elemzésből). Az eredeti kritériumtól eltérő életkorú gyerekeket szintén 
kihagytuk az elemzésből23. Annak érdekében, hogy a minta az ellátási forma alapján 
homogén legyen, kihagytuk az elemzésből azokat, akik nem intézeti körülmények között 

22 Jász-Nagykun-Szolnok megyében nem volt az adatfelvétel idején a kritériumoknak megfelelő intézmény.  
23 36-an 14,5 évesnél fiatalabb voltak, 53-an pedig 18,5 évesnél idősebbek. 
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élnek (n=47)24, illetve akiknél az erre vonatkozó válasz hiányzott (n=2). Ennek 
megfelelően a végső elemszám 801. A fiúk aránya 53,6%.  A fiatalok életkora 14,5-18,42 
év közé esik, az átlag életkor 16,47 (szórás:0,99) év.  

A minta közel fele (51,7%) gyermekotthonban él, 48,3% pedig lakásotthonban. A 
válaszadók túlnyomó többsége (62,1%) magyarnak tartotta magát, 36,5% vallotta magát 
cigánynak25, 1,4% (12 fő) pedig más etnikumot26 jelölt meg (szerbet, románt, németet, 
szlovákot). Az elemzésben ezt a csoportot kihagytuk, mert kicsi elemszámú, és az 
elemzésben szereplő változók tekintetében mindkét másik csoporttól eltér. Az etnikai 
hovatartozásra vonatkozó kérdésnél27 hét esetben (0,9%) hiányzott a válasz. 

 

3.5.1.2 Mérőeszközök 
 

A vizsgálat során anonim, önkitöltős kérdőívet alkalmaztunk. A kérdőív a magyar 
2001/2002 évi HBSC kutatás kérdéseit tartalmazta az alábbi témakörökre vonatkozóan: 
demográfiai jellemzők, családi és kortárs kapcsolatok, iskolai környezet, szubjektív 
egészségi állapot, egészségmagatartás, rizikómagatartás, szubjektív jóllét. Ezenfelül 
további kérdések is szerepeltek az intézeti gondoskodással kapcsolatban (ellátási forma, 
nevelőtanárokkal való kapcsolat, gyermeki jogok érvényesülése az intézetben).  

3.5.1.2.1 Demográfiai jellemzők 
 
A nem és az életkor (születési év és hónap alapján számolva) mellett az etnikai 
hovatartozásra is rákérdeztünk a kérdőívben (lásd fent).  

 

3.5.1.2.2 Az alkalmazkodás mutatói 
 
Ebben az elemzésben is az első két vizsgálatban használt módszereket, illetve személy-
fókuszú megközelítést (Bergman, von Eye, Magnusson, 2006; Masten, 2004) alkalmaztunk. 
A jó alkalmazkodás meghatározásánál a magyar 15 és 17 éves fiatalok csoportjára 
kidolgozott alkalmazkodás mutatóból indultunk ki (lásd második vizsgálat, 70. oldal).  A 

24 47-en jelölték meg a „máshol élek” kategóriát, ebből 12-en nevezték meg a helyet: hatan nevelőszülőknél 
élnek, hárman szüleikkel, egy személy egyéb rokont jelölt meg, egy személy speciális szakiskolában lakik, 
egy fő pedig besorolhatatlan választ adott.  
25 Azokat a fiatalokat, akik a kérdőíven a cigány etnikumot bejelölték, vagy a nyílt végű válaszban beírták, 
cigány etnikumúnak tekintettük abban az esetben is, ha mellette más nemzetiséget (pl. a magyart) is 
megjelöltek. 
26 Öten a szerbet, hárman a románt, egy-egy fő a szlovákot, illetve a svábot jelölte meg, ketten pedig a „más 
nemzetiség” választ adták.  
27 A következő kérdést tettük fel: „Mindannyian magyar állampolgárok vagyunk, de azon belül különböző 
nemzetiségi csoportokhoz tartozunk. Az alábbiakban nemzetiségeket sorolunk ABC sorrendben. Milyen 
nemzetiségűnek tartod magad? Többet is választhatsz!” A fiatalok az alábbi válaszkategóriákat jelölhették 
meg: cigány (roma), horvát, német/sváb, magyar, román, szerb, szlovák, más, éspedig:__. 
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mutató kialakításánál azonban a hiányzó válaszok magas aránya (21,3%) miatt kihagytuk a 
szubjektív egészségpanaszokat tartalmazó tünetskálát.  
 
Észlelt iskolai kompetencia 
 
Az iskolai teljesítményt az első két vizsgálatban használt kérdés segítségével mértük 
(Samdal, Dür, Freeman, 2004, részletes bemutatását lásd 71. oldal, illetve a 6.1.2.2. számú 
mellékletben). A jó alkalmazkodás kritériumának az első vizsgálathoz hasonlóan azt 
vettük, ha a fiatal legalább átlagos teljesítményűnek számít.  
 
Élettel való elégedettség 

 
Az élettel való elégedettséget a 11-fokú Cantril létra (Cantril, 1965) segítségével mértük. 
(A mérőeszköz részletes bemutatását lásd 73.oldalon, illetve a 6.1.2.3. számú 
mellékletben). Jelen elemzésben is a szakirodalmi ajánlásoknak megfelelően a 6 vagy 
afölötti értéket tekintettük a pozitív élettel való elégedettség kritériumának (Ravens-
Sieberer és mtsai, 2009; Torsheim, Välimaa, Danielson, 2004). 
 
Depresszív hangulat 
 
A depresszív hangulat mérésére a Gyermek Depresszió Kérdőív (CDI, Kovacs, 1985; 
magyarul ld. Rózsa és mtsai, 1999) rövidített változata szolgált (lásd 6.1.2.11. számú 
melléklet). A mérőeszköz részletes bemutatása a második vizsgálat leírásánál (104. o.).  

A belső konzisztenciát mutató Cronbach-alfa értéke a vizsgált mintán megfelelő 
(0,77). Jelen elemzésben, az előző elemzéshez hasonlóan a depresszív hangulatot jelző 
küszöbpontszám (4 vagy több pont) alapján különítettük el a jó vs. problémás 
alkalmazkodást (Rózsa Sándor, személyes közlés). 

 
Dohányzás 

 
Az aktuális dohányzás gyakoriságát ugyanazzal a kérdéssel mértünk, mint az első két 
vizsgálatban (Godeau, Rahav, Hublet, 2004; részletes bemutatását lásd 72. oldalon, illetve 
a 6.1.2.5. számú mellékletben). 

A második vizsgálatban a középiskolás korcsoportra alkalmazott kritériumot 
használtuk. Ennek megfelelően a 15-18 évesek körében a dohányzással való kísérletezést, 
annak magas prevalenciájára való tekintettel, más vizsgálatokhoz hasonlóan (pl. Arthur és 
mtsai, 2007) még nem tekintettük alkalmazkodási probléma jelének. 
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Részegség 
 
A részegség előfordulásának gyakoriságát az első két elemzésben is használt HBSC kérdés 
segítségével mértük (Schmid és NicGabhainn, 2004, lásd 72. oldalon, illetve a 6.1.2.6. 
számú mellékletben). A második vizsgálathoz hasonlóan a 15-18 éves korcsoportban a 
részegség alkalmankénti (legfeljebb 3-szori) előfordulását még nem tekintettük problémás 
alkalmazkodás jelének. A négy vagy több alkalommal való előfordulásnál húztuk meg 
határt a problémás vs. elfogadható viselkedés között.  

 
Marihuána használat 
 
A marihuána használatot, a második vizsgálatban is használt egy kérdés segítségével 
mértük. A kérdés arra vonatkozott, hogy fogyasztott-e már a fiatal életében marihuánát 
(részletes bemutatását lásd második vizsgálatban, 105. oldalon, a kérdés pedig a 6.1.2.7. 
számú mellékletben található).  
 A második vizsgálathoz hasonlóan a 15-18 éves fiatalok esetében a kedvező 
alkalmazkodás kritériumának vettük, ha egyszer sem használt életében marihuánát.  
 
Kortárs bántalmazásban való érintettség 
 

A bántalmazásban való érintettséget az első két vizsgálathoz hasonlóan két tétel 
segítségével mértük (Craig és Harel, 2004; Olweus, 1993, 1999, részletes leírását lásd a 73. 
oldalon, illetve 6.1.2.8. számú mellékletben).  

A szakirodalom alapján a bántalmazásban való mérsékelt érintettségnek tekinthető, 
ha valaki 1-2 alkalomnál többször vesz részt bántalmazásban (ide sorolható a havonta 2-3-
szor előforduló bántalmazás), és gyakori bántalmazásról beszélhetünk akkor, ha ez 
legalább hetente előfordul (Nansel és mtsai, 2001). Ez alapján a jó alkalmazkodás 
kritériumának tekintettük azt, ha a fiatalok sem mérsékelt, sem gyakori módon nem voltak 
érintettek bántalmazásban (tehát legfeljebb egyszer-kétszer fordult ez elő velük). 
 
Verekedés 
 
Az agresszió egyik megnyilvánulási formájaként a második vizsgálatban használt kérdés 
segítségével vizsgáltuk azt, hogy mennyire jellemző a tanulókra a verekedés előfordulása 
(Craig és Harel, 2004, részletes leírását lásd a második vizsgálat 106. oldalon, illetve a 
kérdést a 6.1.2.9. számú mellékletben).  

 A HBSC kutatásban a három vagy több alkalommal előforduló verekedést tekintik 
szokásszerű viselkedésnek, illetve gyakori verekedésnek (Molcho, 2012; Walsh és mtsai, 
2013) így jelen elemzésben mi is ezt a küszöbpontszámot alkalmaztuk a problémás vs. nem 
problémás viselkedés elkülönítésére.  
 
 
 
 

131 
 



Deviáns viselkedés 
 
A deviáns viselkedést a CBCL (Child Behavior Checklist, Achenbach, 1991, magyarul 
Gádoros, 1996) Deviancia alskálájával mértük (részletes bemutatását lásd a 106. oldalon, 
illetve a kérdőív megtalálható a 6.1.2.10. számú mellékletben). Az alskála 6 tétele a 
magatartásnak azokat a jegyeit összesíti, melyek elsősorban a gyermekektől elvárható 
magatartási normák megszegésére vonatkoznak. A lehetséges pontszám 0-16. A Cronbach-
alfa értéke jelen mintában elfogadható (0,68).  

Mivel a 15-18 éves korosztályra vonatkozóan nem áll rendelkezésre klinikai 
küszöbpontszám, ezért ebben az elemzésben is a második vizsgálatban megállapított 
pontszámot (7 vagy több pont) használtuk kritériumként a problémás szintű deviancia 
meghatározásához. Ez az érték az országos reprezentatív mintán a deviancia skála legfelső 
tercilisébe eső fiatalokat jelezte.  

Az alkalmazkodás indikátorait és a jó alkalmazkodás kritériumait a 3.5/1. táblázat 
mutatja.  

 
3.5/1. táblázat: A jó alkalmazkodás kritériumai 

Az 
alkalmazkodás 
területei 

Indikátorok Mérőeszközök 
Jó alkalmazkodást 

jelző válaszkategóriák 
/ küszöbpontszámok 

Emocionális 
problémák 
hiánya 

Depresszív tünetek 
Gyermek Depresszió Kérdőív 

rövidített változat (Kovacs, 1985) 
0-3 pont 

Viselkedésbeli 
problémák 
hiánya 

Deviáns 
viselkedés 

 

Gyermekviselkedési Kérdőív 
(CBCL Achenbach, 1991), 

Deviancia alskála 
0-6 pont 

Szerhasználat 

Dohányzás gyakorisága (HBSC, 
Currie at al, 2001) 

soha / ritkábban mint 
hetente 

Részegség előfordulása (HBSC, 
Currie at al, 2001) 

soha / egyszer / 2-3-
szor 

Marihuána használat előfordulása 
(HBSC, Currie at al., 2001) 

soha / 1-2-szer 

Agresszió 
Kortárs bántalmazásban való 

érintettség (HBSC, ) 
1-2-szer max 

Verekedés (HBSC) 1-2szer 

Iskolai 
kompetencia 

Iskolai 
teljesítmény 

Észlelt iskolai teljesítmény (HBSC, 
Currie at al, 2001; Samdal et al, 

2004) 

átlagos / jó / nagyon jó 
tanuló 

Szubjektív jóllét 
Élettel való 
elégedettség 

Cantril létra (Cantril, 1965) 6-10 pont 

 
Az összesített alkalmazkodás mutató létrehozásához összesítettük a pozitív indikátorok 
számát. Az előző két vizsgálathoz hasonlóan, azokat soroltuk a jól alkalmazkodók 
csoportjába, akik valamennyi indikátoron kedvező alkalmazkodást mutattak. A hiányzó 
válaszok miatt a teljes minta 77,1%-át (655 főt) tudtuk besorolni.  
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3.5.1.2.3  Pszichoszociális magyarázóváltozók 
 
A vizsgálatban az előző két vizsgálattól részben eltérő prediktorok hatásait elemezzük. Az 
önkontroll, az önértékelés és az iskolai támogatás skálák esetében – az előző vizsgálathoz 
hasonlóan azt is megvizsgáljuk, hogy azok vajon két-pólusú prediktornak (Luthar, 2006) 
tekinthetők-e. 
 
Önkontroll 
 
Az önkontrollt a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív (Oláh, 2005) 16 tételes 
rövidített változatával mértük. A rövidített változatot Kökönyei, Szabó, Aszmann (2003) 
hozta létre. A tételekkel végzett főkomponens elemzés 2 skálát különített el: a 
megközelítő-végrehajtó skálát (9 tétel, Cronbach-alfa: 0,80); illetve az Önkontroll skálát (7 
tétel, Cronbach-alfa: 0,77). Az önkontroll skálát alkotó tételek az érzelmek, impulzusok 
kontrollját, a kitartást és a szinkronképességet mérik. A tételeket 4-fokú skála segítségével 
kell megítélni. Lehetőséges pontszám: 7-28 pont.  

Az elemzésekben a skálát két formában használjuk, egyrészt folytonos változóként, 
másrészt tercilisekre bontva: 1/ alacsony önkontroll (0-16 pont), 2/ közepes önkontroll (17-
20 pont) és magas önkontroll (21-28 pont).  

 
Önértékelés 
 
Az általános önértékelés mérésére Rosenberg (1965) önértékelés skálája szolgált. A 10 
itemes skála az általános önbecsülést az önelfogadásra és az önmagunk értékességére 
vonatkozó itemek segítségével méri (Cronbach-alfa: 0,74).  

A skála a globális önértékelés egyik legelterjedtebb mérőeszköze gyermekek és 
serdülők körében (Butler és Gasson, 2005). Számos országban, különböző populációkban 
használják (felnőttek körében is, Schmitt és Allik, 2005), és nagyon jó reliabilitással és 
validitással rendelkezik (Corcoran és Fischer, 1987; Schmitt és Allik, 2005; illetve lásd 
még Baumeister és mtsai, 2003).  

 A tételeket 4-fokú skálán kell megítélni. Lehetséges pontszámok: 10-40 pont. Az 
elemzésekben folytonos és tercilisekre bontott kategoriális változóként is szerepel. A 
tercilisek ponthatárai a következőképpen alakulnak: 1/ alacsony önértékelés (alsó tercilis: 
10-25 pont), 2/ közepes önértékelés (középső tercilis: 26-28 pont) és 3/ magas önértékelés 
(felső tercilis: 29-40 pont).  
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Szülőkkel való kommunikáció 
 
A szülőkkel való kommunikáció minőségét az első vizsgálatban is használt kérdések 
segítségével mértük (Pedersen, Granado Alcón, Rodriguez, Smith, 2004, részletes 
bemutatását lásd a 74. oldalon, illetve a 6.1.3.1. számú mellékletben). 

A szülőkre és nevelőszülőkre28 vonatkozó 4 tétel alapján egy összevont változót 
hoztunk létre, ami azt mutatja meg, hogy van-e olyan szülőfigura a gyermek életében, 
akivel könnyen tud beszélni. A változó az alábbi három kategóriát tartalmazza: 1/ van 
olyan szülő, akivel könnyen tud beszélni (ha bármelyik szülőnél a könnyen vagy nagyon 
könnyen válaszlehetőséget jelölte meg a fiatal); 2/ nincs olyan szülő, akivel könnyen 
kommunikál (ha egyik szülőnél sem jelölte be a könnyen vagy nagyon könnyen 
válaszlehetőségeket, de legalább egy szülő esetében nem azt a választ adta, hogy „nincs 
ilyen személy”); 3/ nincs szülő figura (ha mind a 4 tételnél az ötödik válaszlehetőséget 
jelölte be).  

 
Legjobb baráttal való kommunikáció 
 
 A legjobb baráttal való kommunikáció minőségét ugyanazzal a kérdéssel mértük, mint a 
második vizsgálatban (Settertobulte, Gaspar de Matos, 2004; részletes leírását lásd a 109. 
oldalon, illetve a 6.1.3.4. számú mellékletben). 

 A válaszkategóriák összevonásával az előző vizsgálathoz hasonlóan egy kétértékű 
változót hoztunk létre: 1/ könnyen vagy nagyon könnyen tud kommunikálni legjobb 
barátjával; illetve 2/ nehezen / nagyon nehezen tud kommunikálni vagy nincs is legjobb 
barátja vagy nem találkozik vele29.  

 
Nevelőtanárral való kommunikáció 
 
A nevelőtanárokkal való kapcsolat indikátoraként kérdeztünk rá arra, hogy a fiatalok 
mennyire könnyen beszélik meg problémáikat nevelőtanáraikkal (6.1.3.12. számú 
melléklet).  A kérdést a szülőkkel és a barátokkal való kommunikációhoz hasonló 
formában tettük fel, és azonos válaszlehetőségeket alkalmaztunk.  A válaszkategóriákat 
összevonva kétértékű változót képeztünk: 1/ könnyen vagy nagyon könnyen beszél 
nevelőtanárával; illetve 2/ nehezen, nagyon nehezen beszél vagy nincs ilyen személy30. 

 
 

28 Ez a tétel a szülők új  partnerére vonatkozik, ahogyan az a kérdés meghatározásából is kiderül, és nem 
hivatásos nevelőszülőkre vonatkozik. 
29 Nagyon kevesen jelölték be azt, hogy nincs ilyen személy, vagy nem találkoznak vele (N=41 fő; 5%). Ez a 
válasz is a pozitív baráti kapcsolat hiányát vagy elérhetetlenségét jelöli, így egy csoportba soroltuk azzal, 
amikor nehéz kommunikálni a legjobb baráttal.  
30 Összesen 65 fő (8%) jelölte be azt a válaszlehetőséget, hogy „nincs ilyen személy vagy nem találkozik 
vele”. Ezt a csoportot összevontuk a 2. kategóriával azt feltételezve, hogy a nevelőtanár az ő esetükben sem 
jelent pozitív társas kapcsolatot.  
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Társas támogatás az iskolában 
 
Az iskolában megtapasztalható társas támogatás mérésére a HBSC kutatásban kifejlesztett 
tanári és osztálytársi támogatás skála (Samdal, Dür, Freeman, 2004) alapján létrehozott 4 
tételes kérdőív szolgált (6.1.3.13. számú melléklet). A kérdőív tételei arra vonatkoznak, 
hogy mennyire érzi a fiatal tanárait és osztálytársait segítőkésznek és elfogadónak. A 
tételekkel való egyetértést 5-fokú skálán ítélték meg a fiatalok.  A tételek főkomponens 
elemzése alapján azok egy dimenziót alkotnak (lásd 6.1.3.13. számú melléklet), ez alapján 
a 4 tétel összeadásával egy iskolai támogatás skálát hoztunk létre.  

A skála lehetséges pontszáma 4-20 pont közé esik, a Cronbach-alfa értéke 0,68. Az 
elemzésben a skálát tercilisekre bontottuk: 1/ alacsony iskolai támogatás (alsó tercilis: 4-15 
pont), 2/ közepes iskolai támogatás (középső tercilis: 16-17 pont) és magas iskolai 
támogatás (felső tercilis: 18-20 pont).  

 
 

3.5.2. Alkalmazott statisztikai eljárások 
 
A nemi és életkori különbségek vizsgálatára kétváltozós eljárásokat alkalmaztunk (khi-
négyzet próba, illetve független mintás t-próba). A jól alkalmazkodó és problémás 
csoportot a demográfiai és a pszichoszociális jellemzők mentén első lépésben szintén 
kétváltozós eljárások segítségével hasonlítottuk össze (khi-négyzet próbák, illetve 
független mintás t-próbák segítségével). 

Ezt követően, az összefüggéseket logisztikus regresszió elemzés segítségével 
vizsgáltuk függő változónk, az alkalmazkodás mutató, dichotóm jellege miatt 
(0=problémás alkalmazkodás, 1=kedvező alkalmazkodás). A logisztikus regressziós 
modellbe kontroll változóként szerepeltek a demográfiai háttérváltozók (nem, életkor, 
etnikai hovatartozás), illetve a gondozás típusa (gyermekotthon vs. lakásotthon). 
Magyarázóváltozóként szerepeltek a modellben a társas környeztet jellemzői (szülőkkel, 
legjobb baráttal és nevelőtanárral való kommunikáció, iskolai támogatás) és két 
személyiségdimenzió, az önkontrol és az önértékelés. Az első modellben (M1) a skálák 
folytonos változóként szerepelnek, a második modellben (M2) pedig tercilisekre bontva.  
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3.5.3. Eredmények 
 

3.5.3.1 A jó alkalmazkodás prevalenciája 
 
A teljes mintában a tanulók 10,5%-a (69 fő) felelt meg valamennyi indikátoron a jó 
alkalmazkodás kritériumainak. Fiúk és lányok körében hasonló arányban volt ez jellemző 
(fiúk: 11,3%; lányok: 9,7%; χ2=0,44; ,df=1; p>0,05). A két csoport (jól alkalmazkodók vs. 
sérülékeny csoport) átlagéletkora nem tér el egymástól jelentősen (jól alkalmazkodók 
esetében 16,23±0,98; sérülékeny csoport esetében 16,46±0,98; t=1,88; df=653; p>0,05). 
 
 

3.5.3.2 A jó alkalmazkodás magyarázóváltozói 
 
A demográfiai kontrollváltozók közül az életkor hatása bizonyult szignifikánsnak: minél 
idősebbek a fiatalok, annál kisebb az esélyük arra, hogy a reziliens csoportba kerüljenek 
(3.5/2. táblázat). A nem, az etnikai hovatartozás és a gondozási forma hatása ebben a 
modellben nem szignifikáns.  

Mindkét vizsgált intrapszichés tényező a jó alkalmazkodás szignifikáns magyarázó 
változójának bizonyult. Minél magasabb a fiatalok önértékelése, illetve minél nagyobb 
önkontroll jellemzi őket, annál nagyobb az esélyük arra, hogy a reziliens csoportba 
kerüljenek. Egy pontszám növekedés az önértékelés, illetve az önkontroll skálán, 20%; 
illetve 13%-kal növeli a jó alkalmazkodás esélyét.  

A terciliseket vizsgálva azt tapasztalható, hogy mind az önkontroll, mind az 
önértékelés esetében a közepes mértékhez képest az alacsony kategóriába tartozó fiatalok 
esélye jelentősen (az önkontroll esetében 77%-kal, az önértékelés esetében pedig 81%-kal) 
kisebb a jó alkalmazkodásra, mint a középső tercilisbe tartozó fiataloknak. A magas 
önértékelésű csoport tagjainak esélye a jó alkalmazkodásra több mint 2,5-szer nagyobb, 
mint a közepes önértékelésről beszámoló csoport tagjainak. Az önkontrol esetében ez a 
kapcsolat nem igazolódott: a magas önkontroll csoport tagjainak esélye a közepes szintű 
önkontrollal jellemezhető fiatalokhoz képest nem különbözik jelentősen.  

A társas tényezők közül a szülőkkel való kommunikáció és az iskolai támogatás 
hatása volt szignifikáns. A szüleikkel könnyen kommunikáló fiataloknak több mint 50%-
kal kisebb az esélye a jó alkalmazkodásra azokhoz képest, akiknek nincsenek szülei, vagy 
nem találkoznak velük. Az iskolában megtapasztalt társas támogatásra vonatkozó 
eredmény szerint pedig egy pontszám növekedés az észlelt iskolai támogatás skálán, 21%-
kal növeli a jó alkalmazkodás esélyét. A iskolai támogatás hatása a második modellben is 
szignifikáns: a közepes mértékű iskolai támogatásról beszámoló tanulókhoz viszonyítva az 
alacsony iskolai támogatással rendelkező fiataloknak 74%-kal kisebb esélye van arra, hogy 
a jól alkalmazkodó csoportba kerüljön.  
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3.5/2. táblázat: A jó alkalmazkodás magyarázóváltozói. A logisztikus regresszió elemzés 
eredményei (N=485; teljes minta 57,1%-a, a besorolt fiatalok 74,1%-a) 

Prediktorok 
M1 modell  

(folytonos változókkal) 
M2 modell  

(tercilisekkel) 

Prediktorok OR 95%CI OR 95%CI 
Életkor 0,70 0,51-0,98 0,68 0,49-0,95 
Nem (ref: fiú)     

Lány  1,43 0,75-2,73 1,67 0,87-3,21 
Etnikai hovatartozás (ref.: cigány)     

magyar 1,43 0,68-2,98 1,48 0,70-3,10 
Ellátás típusa (ref.: gyermekotthon)     

Lakásotthon 1,49 0,78-2,83 1,51 0,79-2,88 
Önértékelés (folytonos) 1,20 1,11-1,30 - - 
Önértékelés (tercilisek)(ref.: közepes)     

alacsony - - 0,19 0,06-0,61 
magas - - 2,76 1,33-5,74 

Ön-kontroll (folytonos) 1,13 1,03-1,24 - - 
Ön-kontroll (tercilisek) (ref.: közepes)     

alacsony - - 0,23 0,08-0,65 
magas - - 0,97 0,47-1,99 

Iskolai támogatás (folytonos) 1,21 1,05-1,40 - - 
Iskolai támogatás 
 (tercilisek) (ref.: közepes) 

    

alacsony - - 0,26 0,10-0,66 
magas - - 1,13 0,55-2,35 

Szülőkkel való kommunikáció  
(ref.: nincs, vagy nem találkozik velük) 

    

Van, akivel nagyon könnyű / könnyű  0,47 0,23-0,97 0,46 0,22-0,96 
Egyik szülővel sem könnyű 0,61 0,24-1,53 0,59 0,24-1,50 

     
Legjobb baráttal való kommunikáció 
(ref.: nehéz, vagy nincs) 

    

Könnyű / nagyon könnyű   0,65 0,24-1,77 0,79 0,29-2,14 
Nevelőtanárral való kommunikáció (ref.: 
nehéz vagy nincs) 

    

Könnyen / nagyon könnyen  1,43 0,75-2,73 1,53 0,71-3,30 
     

Nagelkerke R2 0,29  0,32  
* p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001 

 
 

3.5.4. Megbeszélés 
 
Harmadik vizsgálatunkban a kedvező pszichoszociális alkalmazkodási mintázat 
előfordulását és korrelátumait vizsgáltuk állami gondozott fiatalok körében. Ennek során, 
kis változtatással, az előző vizsgálatban, normatív mintán kidolgozott kritériumok 
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segítségével azonosítottuk azokat a fiatalokat, akikre általában véve kedvező 
alkalmazkodás volt jellemző.  

Az eredmények alapján elmondható, hogy a pszichoszociális működés több területét 
figyelembe véve a fiatalok alacsony hányadára (közel minden tízedik fiatalra) jellemző az 
általános jó funkcionalitás ebben a veszélyeztetett csoportban. Természetesen, a reziliens 
fiatalok aránya nagyban függ a jó alkalmazkodás meghatározásának kritériumaitól. Több 
szerző szerint erősen veszélyeztetett vagy traumatizált csoportokban például a patológia 
vagy a viselkedésbeli és érzelmi problémák hiánya is már kedvező kimenetelnek tekinthető 
(Luthar, 2006; Masten és Powell, 2003). Jelen elemzésben a problémák hiánya mellett a 
szubjektív jóllét meglétét és az iskolai boldogulást is figyelembe vettük az alkalmazkodás 
szintjének megállapításánál.  

A reziliencia pszichoszociális magyarázó változóira vonatkozó hipotéziseink részben 
beigazolódtak. A pozitív önértékelés és a magas önkontroll más, normatív mintákon, 
illetve veszélyeztetett csoportokkal végzett vizsgálatok eredményei szerint is kapcsolatban 
áll a jó pszichoszociális működéssel (lásd pl. Masten és Coatswort, 1998; Masten, 2001 és 
Luthar, 2006 összefoglalóit). An önbecsülés protektív szerepét állami gondozott fiatalok 
körében más vizsgálatok eredményei is alátámasztják (Legault és mtsai 2006; Taussig, 
2002). 

Az önkontrollal kapcsolatban érdemes kiemelni például Buckner és munkatársai 
(2003) vizsgálatát, ahol az önszabályozás nagyon szegény gyerekek körében a reziliencia 
robusztus (mindkét nemnél, és valamennyi vizsgált korcsoportban egyformán ható) 
prediktorának bizonyult. Az önkontroll szerepe különösen fontos bántalmazott gyerekek 
esetében, akiknél a túlkontrolláltság állt kapcsolatban a jó alkalmazkodással (deviancia 
hiányával, Cicchetti és Rogosch, 1997; Flores, Cicchetti és Rogosch, 2005). Az a 
hipotézisünk, hogy a magas önkontroll az átlagoshoz képest a reziliencia nagyobb 
esélyével jár együtt, azonban nem igazolódott, elemzésünkben a magas önkontroll a 
közepes mértékűhöz képest már nem jelentett további előnyt. Az eredményből az 
következik, hogy az önkontroll „átlagos” szintje szükséges ahhoz, hogy a 
gyermekotthonban élő fiatalok jó funkcionalitást mutassanak az élet különböző területein, 
és ennek hiánya vezethet alkalmazkodási problémákhoz.  

 Az önértékelés ellenben kétpólusú magyarázóváltozónak bizonyult: az eredmények 
alapján alacsony szintje rizikófaktornak, magas szintje pedig védőfaktornak tekinthető.  

További kutatás célja lehet annak feltárása, hogy milyen folyamatokon keresztül 
fejtik ki védőhatásukat ezek a személyiségjellemzők. Az önkontrollal, vagy tágabb 
értelemben az önszabályozással kapcsolatban feltehető, hogy az a stresszel való 
megküzdésben játszott szerepe révén járulhat hozzá a jó alkalmazkodáshoz (Buckner és 
mtsai, 2009; Oláh, 2005). Buckner és munkatársai (2009) vizsgálatában például a jó 
önszabályozás nemcsak jobb alkalmazkodásmutatókkal járt együtt, hanem adaptívabb 
megküzdési válaszokkal is.  

A szülőkkel való kommunikációra vonatkozó eredményük ellentmond azoknak a 
más rizikócsoportokban, illetve normatív mintákon végzett vizsgálatok eredményeinek, 
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melyek szerint a szülőkkel való pozitív kapcsolat az egyik legfontosabb védőfaktornak 
tekinthető (lásd pl. Eriksson és mtsai, 2011, illetve O’Doherty Wright és mtsai, 2013 
összefoglalóit). Más vizsgálatokban az állami gondoskodásban élő gyerekek kevesebb 
problémát és kedvezőbb kötődést mutattak akkor, ha a szüleik rendszeresen látogatták őket 
(McWey és Mullis, 2004). Elképzelhető, hogy a szülőkkel való kapcsolat hiánya pozitív 
hatású lehet azoknak a serdülőknek az esetében, akiket egy erősen diszfunkcionális 
(deviáns vagy bántalmazó) családból kerültek ki. Ennek a feltevésnek az ellenőrzése 
további vizsgálatokat igényel.  

Eredményeink alapján a legjobb baráttal, illetve a nevelőtanárral való pozitív 
kapcsolat (a kommunikáció könnyűségével mérve) nem áll szignifikáns kapcsolatban a jó 
alkalmazkodással. Ez az eredmény ellentmond Legault és munkatársai (2006) és Taussig 
(2002) eredményeinek, amelyek a kortársakkal való jó kapcsolatot protektív szerepét 
mutatták. Bántalmazott gyerekekkel végzet vizsgálatokban azonban azt találták, hogy 
kedvezőbb alkalmazkodás inkább személyes faktoroktól függött, és nem mutatott 
összefüggést a társas támogatással (Cicchetti és Rogosch, 1997). A társas kapcsolatok 
alkalmazkodásban játszott szerepének tisztázása gyermekotthonban nevelkedő fiatalok 
körében további vizsgálatot igényel, amelyben a gondozástörténetről (pl. bekerülés oka, 
intézményváltások) és a baráti és gondozókhoz fűződő kapcsolatokról is további 
információk állnak rendelkezésre. 

Az iskolában megtapasztalt társas támogatás mértéke kapcsolatot mutatott a jó 
alkalmazkodással, és a kategoriális változóval végzett elemzés arra utal, hogy az iskolai 
támogatás hiánya társul a jó alkalmazkodás kisebb esélyéhez. Az iskolai élményeknek más 
vizsgálatok eredményei alapján is fokozott jelentősége van veszélyeztetett fiatalok 
csoportjában (Hetherington, 1993; Werner és Smith, 1992). Az elfogadó és támogató 
iskolai közösség gyermekotthonban élő fiatalok esetében különösen fontos lehet, hiszen 
több vizsgálat adatai arra utalnak, hogy az intézetben nevelkedő gyerekek és serdülők, 
különösen, akik rossz otthoni bánásmódot tapasztaltak általában rosszabb társas 
készségekkel rendelkeznek, és ebből következően nehezebben találnak elfogadásra a 
kortárs közösségekben is (Price és Brew, 1998).  

Az idősebb tanulók kisebb esélye a jó alkalmazkodásra egybecseng a második 
vizsgálat eredményével.  

Az eredményekből következik, hogy az önkontroll fejlesztése, az önbecsülést növelő 
élmények garantálása, és az iskolai beilleszkedését és elfogadását célzó programok 
hatékonyak lehetnek a gyermekotthonban nevelkedő fiatalok kedvezőbb 
alkalmazkodásának elősegítésében.  

 

3.5.4.1 Korlátok 
 
A vizsgálat keresztmetszeti elrendezése miatt nem alkalmas ok-okozati kapcsolatok 
megállapítására. Néhány eredmény kapcsán, például fordított irányú kapcsolat is 
elképzelhető. Az iskolai támogatás más vizsgálatok alapján protektív tényező a 
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serdülőkorúak szubjektív jólléte szempontjából (Danielsen és mtsai, 2009; Due és mtsai, 
2003; Várnai és Örkényi, 2007). Az is elképzelhető azonban, hogy a jobban alkalmazkodó 
(tehát pl. jelen esetben legalább átlagosan tanuló, életével elégedett, szereket rendszeresen 
nem használó, nem agresszív) fiatalokat inkább elfogadják a tanárok és az osztálytársak. 
Ezen összefüggések tesztelése további vizsgálatokat kíván.  

 Az eredmények általánosítása kapcsán szem előtt kell tartani, hogy a vizsgált minta 
nem reprezentatív, így a kapott eredmények csak óvatosan alkalmazhatóak általában az 
intézményes keretek között nevelkedő állami gondozott fiatalokra.  

Fontos azt is megjegyezni, hogy habár a mintában szerepelő fiatalok mind intézeti 
keretek között élnek, nagy különbségek lehetnek az intézetbe kerülés előtti és utáni 
élményeikben. Fergus és Zimmerman (2005) összefoglaló tanulmányukban amellett 
érvelnek, hogy az ugyanazon rizikótényezőt megtapasztaló fiatalok élményei is erősen 
eltérőek lehetnek, de különbségek adódhatnak a rizikótényezőhöz kapcsolódó nehézségek 
terén is. Buckner és munkatársai (2003) például szegénységben élő serdülőket vizsgálva 
azt találták, hogy a sérülékeny csoportba sorolt fiatalok több negatív életeseményt és 
abúzust éltek át, mint hasonló szegénységben élő, de reziliensnek számító társaik. Jelen 
elemzésben nem álltak rendelkezésre pl. az intézetbe kerülés okaira, illetve az eredeti 
családban átélt élményekre vonatkozó adatok. A rizikóstátuszhoz kapcsolódó konkrét 
élmények vizsgálata, kontrollálása jövőbeli vizsgálatokban fontos szemponttal járulhat 
hozzá a téma kutatásához.   

 
 

140 
 



3.6. Negyedik vizsgálat: RYDM-EA kérdőív validálása 
 
A reziliens alkalmazkodást segítő környezeti tényezőket mérő kérdőív 
pszichometriai vizsgálata 
 

3.6.1. A vizsgálat célkitűzései 
 
A negyedik vizsgálat31 a Reziliencia és Fiatalok Fejlődési Modul (a továbbiakban RYDM) 
Külső Források skáláinak magyar adaptálására irányult. A hazai adaptálás a modul egyik 
szerzőjének, Bonnie Benardnak, illetve a kérdőív felett rendelkező intézmény (WestEd, 
Kalifornia) kutatásokért felelős vezetőjének Greg Austinnak a hivatalos engedélyével 
kezdődött meg.  

Ez a kérdőív, elméleti modellre és empirikus adatokra támaszkodva a pozitív fejlődés 
forrásait méri fel a környezetben és a személyiségen belül iskoláskorú gyerekek körében. 
A kérdőív iskolai felmérések számára, illetve epidemiológiai célokra készült, vagyis a 
kifejlesztés során fontos szempont volt, hogy a kiválasztott dimenziókat lehetőleg kevés 
tétel segítségével, de megbízhatóan mérje (Constantine, Benard, Diaz, 1999).  

A kérdőívnek két változata van, egy általános iskolások részére és egy 
középiskolások számára kifejlesztett változat. Ez utóbbi több skálát tartalmaz, és 
pszichometriai mutatói is jobbak, mint az általános iskolás változat mutatói, ezenkívül már 
7. osztálytól használják (Hanson és Kim, 2007). Mindezek alapján a hazai adaptálás céljára 
a középiskolás változatot választottuk, és azt 6-8. osztályos tanulók körében próbáltuk ki.  

Az elemzésben első lépésként a skálák faktorstruktúrájának érvényességét 
ellenőriztük, majd a faktorstruktúra tisztázását követően a skála reliabilitását vizsgáltuk. A 
kérdőív validitását a szülői szeretetet és törődést (PBI, Szülői Bánásmód Kérdőív, Parker és 
mtsai, 1979), illetve az otthoni és az iskolai flow és antiflow élményeket mérő skálák 
(Oláh, 2005) segítségével vizsgáltuk. A külső források alkalmazkodással való kapcsolatát 
az iskolai teljesítmény szubjektív megítélésére, különböző szubjektív egészségpanaszok 
gyakoriságára, továbbá a magányosságra vonatkozó kérdések segítségével elemeztük.  

Az RYDM-EA hátteréül szolgáló modell (Benard, 1991) szerint a külső környezeti 
források a helyzetekkel való megbirkózást segítő (reziliens) személyiségvonások32 
formálásán keresztül kapcsolatban állnak a fiatalok egészségével, jóllétével és fejlődésük 
más pozitív eredményeivel. Ez alapján azt feltételeztük, hogy a kérdőív által mért külső 
források kapcsolatot mutatnak a tanulók alkalmazkodásának három mutatójával, a 
szubjektív egészségpanaszok előfordulásával, az észlelt iskolai teljesítménnyel és a 

31 A vizsgálat az „Erőt adó családok: az egészséges személyiségfejlődés forrásai iskoláskorú gyerekek 
családjában” című, A/0124/2004. számú OKTK pályázat keretében készült. 
32 Az RYDM kérdőív két modulból áll: a külső forrásokat és a belső forrásokat (reziliens vonásokat) mérő 
modulból. Jelen vizsgálatban elsősorban a környezetben található promotív tényezőkre koncentrálunk, ezért a 
külső források modul validálására került sor. A belső források modul az alábbi skálákat tartalmazza: 
együttműködés és kommunikáció, énhatékonyság, empátia, probléma-megoldás, öntudatosság, célok és 
aspirációk. 
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magányosság előfordulásával: minél több külső forrás áll a fiatalok rendelkezésére, annál 
kevésbé jellemzőek a szubjektív tünetek, illetve annál jobb az iskolai teljesítmény. A 
törődéssel kapcsolatos skálákra vonatkozóan azt vártuk, hogy azok negatív kapcsolatban 
állnak a magányossággal.  

A modell alapján továbbá azt is feltételeztük, hogy a hatékony megküzdést garantáló 
coping-potenciál dimenziókat mérő Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív pozitív 
kapcsolatot mutat az RYDM-EA alskáláival. Az Törődés otthon skála esetén, annak 
definíciójából következően pozitív összefüggést vártunk az észlelt szülői szeretetet mérő 
skálával. 

Vizsgáltuk továbbá a családi és iskolai színtérre vonatkozó skálák és az ezen 
színterekhez kapcsolódó flow és antiflow élmények közötti összefüggéseket is. 
Csíkszentmihályi és munkatársai (1993) a családi környezet két jellemzőjét, vagyis az 
integráció és a differenciáció mértékét tartják kiemelten fontosnak az egészséges fejlődés 
és a flow élmények szempontjából. A magas integráció a családtagok közötti pozitív 
érzelmi kötelékben nyilvánul meg. A differenciáció arra utal, hogy a család arra serkenti 
tagjait (vagy legalábbis lehetővé teszi azt), hogy saját individualitásukat új kihívások és 
lehetőségek keresése és megélése révén formálhassák, megerősíthessék.  A két dimenzió 
meghatározása, véleményünk szerint átfedést mutat az RYDM-EA családi környezetre 
vonatkozó skáláinak definícióival: a Törődés skála a támogató, fogékony kapcsolat 
elérhetőségét méri, a Magas elvárások skála a fiatalba és képességeibe vetett észlelt 
bizalom mértékét, az Értelmes részvétel skála pedig a családi történésekhez való 
jelentőségteljes és értelemteli kapcsolódás lehetőségét (Constantine és mtsai, 1999). Ez 
alapján azt feltételeztük, hogy az otthoni és iskolai színtérre vonatkozó skálák pozitív 
kapcsolatot mutatnak az otthoni, illetve az iskolai flow élményekkel, és negatív 
összefüggést az antiflow élményekkel (vagyis a szorongással és az unalommal). 

 

3.6.2. Módszerek 

3.6.2.1 Minta 
 
A vizsgálat célcsoportját hat budapesti (III. kerületi) általános iskola 6., 7. és 8. osztályos 
tanulói, illetve szüleik alkották. Az iskolákat úgy választottuk ki, hogy különböző szocio-
ökonómiai hátterű tanulók képviselve legyenek a mintában. A kiválasztott iskolákban az 
érintett évfolyamok valamennyi tanulójának a családjával felvettük a kapcsolatot (n=1015). 
A szülők 466 esetben járultak hozzá a vizsgálatban való részvételhez. Ennek alapján a 
beleegyezési arány 46% a teljes mintára nézve, ami aktív beleegyezés alkalmazása esetén 
elfogadható arány (Esbensen és mtsai, 1999).  

A vizsgálat során 451 tanuló töltött ki kérdőívet, ebből 3 esetben a gyerekek üres 
kérdőívet adtak be, 11 esetben pedig a kérdőívnek több mint a fele hiányzott. Ezeket a 
kérdőíveket végül nem rögzítettük, így a végső minta 437 fő.  

A minta nemek és évfolyamok szerinti megoszlását a 3.6/1. táblázat mutatja.  
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3.6/1. táblázat: A minta nemek és évfolyam szerinti megoszlása (%) 

 N fiúk  lányok összesen  χ2 

6. évfolyam 172 48 52 39 
χ2=0,33;  

df=1 
p>0,05 

7. évfolyam 162 50 50 37 
8. évfolyam 103 47 53 24 
összesen 437 48 52 100 

 

 

3.6.2.2 Eljárás  
 
Az adaptálási munka első lépéseként a kérdőívet a disszertáció szerzője, illetve egy angol 
középfokú nyelvvizsgával rendelkező pszichológus lefordította. A két fordítás 
összevetésével kialakított változatot egy, az eredeti kérdőívet nem ismerő, angolul 
felsőfokon beszélő és író pedagógus (angol tanár) visszafordította33.  A visszafordítást az 
eredeti kérdőívvel, a kérdőív felett rendelkező szervezet (WestEd, Kalifornia) kutatója, T. 
Kiku Annon vetette össze.  

A vizsgálat előtt tájékoztattuk a kiválasztott iskolák igazgatóit a felmérésről. A 
részvételt valamennyi intézmény vállalta. Ezt követően az érintett évfolyamok tanulójának 
szüleit is tájékoztattuk írásban és szóban (szülői értekezleteken) a vizsgálat céljairól, 
menetéről, és írásos beleegyezésüket kértük gyermekük részvételéhez 

A vizsgálat iskolai keretek között zajlott, egy tanóra alatt töltötték ki a gyerekek a 12 
oldalas kérdőívet. A kérdőívet az iskolák pszichológusai, illetve a kutatásban közreműködő 
pszichológus vette fel34. A kitöltés előtt röviden ismertették a gyerekekkel a vizsgálat 
célját, és a kitöltéssel kapcsolatos tudnivalókat. Tudatták a gyerekekkel, hogy részvételük 
önkéntes. A kitöltés alatt nem volt jelen más pedagógus. A kitöltött kérdőívet a gyerekek 
lezárt borítékban adták le. 

 

3.6.2.3 Mérőeszközök 
 
Reziliencia és Fiatalok Fejlődési Modul – Külső Források (RYDM-EA) 
 
Az RYDM a Kaliforniai Egészséges Gyerekek Kérdőív (California Healthy Kids Survey) 
egyik választható modulja (6.1.3.16. számú melléklet). Olyan külső (környezeti) és belső 
(személyes) erőforrásokat mér fel, amelyek a jó alkalmazkodást segítik, és hozzájárulnak a 
pozitív fejlődéshez. A külső forrásokat mérő rész 33 tételből áll, amelyek négy settingre – 
a családra, az iskolára, a tágabb közösségre és a kortárs kapcsolatokra – vonatkoznak. A 

33 Köszönet illeti Füleki Bettinát az egyik magyar fordítás elkészítéséért, illetve Mohácsi Vandát a 
visszafordításért.  
34 Az adatfelvételben közreműködtek: Fehér Pálma, Nikolics Lilla, Tihanyi Rita, Tolnai Szilvia, Szénási 
Kornélia és Tóth Melinda. 
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tételek az első három setting esetében három skálába rendeződnek: Törődés (Caring 
relationship), Magas elvárások (High Expectations) és Értelmes részvétel (Meaningful 
participation). A negyedik setting, vagyis a kortárs kapcsolatok esetében pedig két skálát 
(Törődés és Magas elvárások) alkotnak (Benard, 1991, Constantine és mtsai, 1999; 
Hanson és Kim, 2007). A kérdőív tehát 11 skálából áll.  

A kérdőív alapjául Benard (1991) elméleti modellje szolgál, amely a reziliencia 
vizsgálatok eredményein, illetve az egészséges humán fejlődésről szóló elképzeléseken 
alapul. A modell olyan tényezőket integrál, amelyek a szakirodalom alapján konzisztensen 
a pozitív kimenetelekkel és az egészséggel, illetve a rizikómagatartásokkal szembeni 
védelemmel hoznak összefüggésbe. A modell a pozitív adaptációt meghatározó tényezők 
két nagy csoportját különíti el: a külső, környezeti forrásokat, és a személyes, belső 
forrásokat (external / internal assets).  

Benard (1991) elképzelése szerint, a külső környezet azon aspektusai válhatnak a 
pozitív fejlődés forrásaivá, amelyek hozzájárulnak az alapvető emberi szükségletek (pl. 
valahova tartozás szükséglete, autonómia és kompetencia iránti szükséglet, lásd Ryan és 
Deci, 2000) kielégítéséhez. A RYDM-EA kérdőív külső forrásokat mérő skálái a környezet 
promotív, alapszükségleteket kielégítő jellemzőit három dimenzió mentén mérik 
(Constantine és mtsai, 1999). A Törődés skálák a támogató, figyelmes, meleg érzelmi 
kapcsolatok meglétére vonatkoznak a fiatalok életének különböző színterein. A Magas 
elvárások skálák  a környezet azon direkt és indirekt üzeneteit mérik fel, amelyek azt 
közvetítik a fiatal felé, hogy bíznak benne és a képességeiben, és abban, hogy sikerrel 
járhat. Az Értelmes részvétel skála tételei arra vonatkoznak, hogy mennyire van lehetősége 
a fiataloknak arra, hogy releváns, vonzó, felelős és értelmes tevékenységekben vegyenek 
részt a legfontosabb életszíntereken (Constantine és mtsai, 1999; Hanson és Kim, 2007).  

A modell elképzelése szerint a törődés megtapasztalása a társas kompetenciák (pl. 
kooperáció és kommunikáció képessége, empátia) erősödését segítik. A környezetben élő 
releváns felnőttek részéről megélt magas elvárások az autonómia és az énérzés fejlődését 
segítik. Az értelem teli részvétel lehetősége a célok követését és a motivációkat, illetve az 
élet értelmessége érzésének erősödését segítik (Constantine és mtsai, 1999). Mindezek a 
belső „reziliens vonások” pedig az egészséges fejlődéshez járulnak hozzá.  

A skálák belső konzisztenciája a korábbi vizsgálatok alapján a legtöbb skála esetében 
jónak mondható. Constantine és munkatársai (1999) vizsgálatában a Cronbach-alfa értékek 
0,55-0,88 közé estek, a medián Cronbach-alfa érték 0,76 volt. A skálák az élettel való 
elégedettséggel és az optimizmussal pozitív korrelációt mutattak (r-értékek 0,43-0,66 közé 
estek).  

 
Szubjektív egészségpanaszok 
 
A szubjektív egészségpanaszok vagy tünetek mérésére az első vizsgálatban is használt 
tünetskálát alkalmaztuk (Torsheim, Väklimaa, Danielson, 2004; magyarul Kökönyei, 2007; 
részletes leírását lásd a 72. oldalon, a kérdőívet pedig a 6.1.2.4. számú mellékletben). A 
skála lehetséges pontszáma 8-40 pont. A Cronbach-alfa értéke jelen mintában jó (0,84). 
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Magányosság 
 
A magányosságot, mint a társas kompetencia hiányát, egy kérdés segítségével mértük 
(Zsiros, 2011; lásd 6.1.2.12. számú mellékletet). A kérdésre négy válaszlehetőség 
segítségével lehet válaszolni, amelyek a magányosság gyakoriságára vonatkoznak.  

 
Észlelt iskolai kompetencia 
 

Az észlelt iskolai kompetencia vizsgálatára a HBSC vizsgálat kérdésének (Samdal, Dür, 
Freeman, 2004) módosított változatát használtuk (lásd a 6.1.2.1. számú mellékletet). Azt 
kérdeztük a gyerekektől, hogy ők hová sorolnák magukat iskolai eredményük alapján. A 
válaszokat úgy kódoltuk át, hogy azok a rosszabbtól a jobb észlelt iskolai kompetencia 
irányába mérjenek. 

 

Élményminőség otthon és az iskolában 
 

Az otthoni és iskolai élményminőséget a Flow Kérdőív (Oláh, 2005) segítségével mértük 
(6.1.3.17. számú melléklet). A Flow Kérdőív különböző helyzetekben vizsgálja a flow-ra, 
unalomra és szorongásra utaló élmények előfordulási gyakoriságát. A kérdőív minden 
helyzetre vonatkozóan 9 tételből áll, melyekből tehát három skála képezhető: Flow, 
Szorongás, Unalom. Mindegyik skála 3 tételből áll, a tételeket 5-fokú skálán kell 
megítélni. Jelen vizsgálatban a kérdőívet 2 alap-élethelyzetre (családira, iskolára) 
vonatkoztatva használtuk. A Cronbach alfa értékek: Flow otthon: 0,72; Szorongás otthon: 
0,63; Unalom otthon: 0,70; Flow az iskolában: 0,70; Szorongás az iskolában: 0,57 és 
Unalom az iskolában: 0,68. 

 

Észlelt Szülői szeretet 
 
A szülői szeretet mérésére a Szülői Bánásmód Kérdőív (PBI, Parker és mtsai, 1979, magyar 
változat: Tóth és Gervai, 1999) rövidített változatának Szeretet/törődés skáláját használtuk 
(részletes leírását lásd a 107. oldalon, illetve a 6.1.3.3. számú mellékletben).  Az Anyai 
szeretet skála Cronbach-alfa értéke: 0,66; az Apai szeretet skála Cronbach-alfa értéke 0,75. 

 

 

3.6.2.4 Alkalmazott statisztikai módszerek 
 
A RYDM Külső Források skálái és a validitás vizsgálatban használt skálák közötti 
kapcsolatokat korrelációs elemzés segítségével teszteltük. Mivel a magányosságot és az 
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észlelt iskolai kompetenciát ordinális változók segítségével mértük, ezért esetükben 
Spearman-féle rangkorrelációs eljárást alkalmaztunk a változók és az RYDM-EA alskálák 
közötti kapcsolat vizsgálatára. A validitás vizsgálat során elvégzett korrelációs elemzések 
nagy számára való tekintettel, ezeknél ez elemzéseknél Bonferroni korrekciót 
alkalmaztunk. 

3.6.2.4.1 Konfirmátoros (megerősítő) faktor-analízis 
 
A kérdőív faktorstruktúrájának érvényességét megerősítő faktoranalízissel teszteltük. Ez az 
eljárás alkalmas arra, hogy egy mérőeszköz feltételezett szerkezetét, vagyis a tételek 
közötti feltételezett kapcsolatokat vizsgálja. Az elemzés során a hipotetikus 
faktorstruktúrát vetjük össze az empirikus adatokkal, és különböző illeszkedés mutatók 
segítségével megállapíthatjuk a köztük lévő hasonlóság mértékét. Jelen elemzésben az 
alábbi illeszkedés mutatókat használtuk:  
• χ2 mutató. Ha nem szignifikáns, akkor az azt jelenti, hogy nincs eltérés az elméleti 

modell és az empirikus adatstruktúra között (Rózsa, 2006).  
• CFI (Comparative Fit Index): az elméleti modell relatív illeszkedését fejezi ki az 

alapmodellhez képest. Elfogadható illeszkedésről akkor beszélhetünk, ha a CFI értéke 
nagyobb, mint 0,90 (Anderson, Gerbing, 1984, Hooper, Couglan, Mullen, 2008), és jó 
illeszkedésről, ha 0,95 feletti az érték.  

• RMSEA (root mean square error approximation): a közelítési hiba négyzetes 
középértéke esetében akkor beszélhetünk jó illeszkedésről, ha az érték 0,05 alatti 
(Hooper, Couglan, Mullen, 2008), 0,08 alatt pedig elfogadható illeszkedést jelez.  

• Tucker-Lewis Index (TLI): ez az index a kovariancia szerkezet elemzésére használható. 
Hu és Bentler (1998) ajánlása alapján a 0,95 közeli értéke utal jó illeszkedésre, és a 
0,90 feletti érték már elfogadható (Hooper, Couglan, Mullen, 2008). 

 
A faktorstruktúra tesztelésénél az RYDM-EA eredeti elméleti felépítéséből indultunk 

ki (Constantine és mtsai, 1999). Azt ellenőriztük, hogy a magyar iskolások adatai mennyire 
illeszkednek az RYDM-EA elméleti felépítéséhez. Constantine és munkatársai (1999) 
elképzelésének megfelelően soroltuk az egyes tételeket a 11 faktorhoz (3.6/2. táblázat). 

 

Az elemzést az Mplus 6.12 (Muthén és Muthén, 1998-2010) program segítségével 
végeztük, WLSMV becslést alkalmazva, amely a változókat ordinálisként kezeli.  
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3.6/2. táblázat: A RYDM-EA felépítése (Constantine és mtsai, 1999), a konfirmátoros 
faktoranalízisünk elméleti modellje 

Faktorok Tételek 
Törődés otthon R26; R28; R30 
Magas elvárások otthon R25; R27; R29 
Értelmes részvétel otthon R31; R32; R33 
Törődés az iskolában R1; R3; R5 
Magas elvárások az iskolában R2; R4; R6 
Értelmes részvétel az iskolában R7; R8; R9 
Törődés a közösségben R10; R12, R15 
Magas elvárások a közösségben R11; R13; R14 
Értelmes részvétel a közösségben R16; R17; R18 
Törődés a barátok részéről R19; R20; R21 
Magas elvárások a barátok közt R22; R23; R24 

 

3.6.3. Eredmények 
 

3.6.3.1 Faktorstruktúra ellenőrzése 
 
Az eredeti modellhez (M1 modell) tartozó illeszkedés mutatók, a khi-négyzet mutató 
kivételével megfelelőek voltak (3.6/3. táblázat). Az egyik tételhez  (R22: „A barátaim 
sokszor bajba kerülnek”) tartozó standardizált faktorsúly alacsony értéke (0,182) viszont 
azt jelezte, hogy ez a tétel nem illeszkedik jól a Magas elvárások – barátok alskálába. A 
tételt kihagyva újrafutattuk a modellt.  

Az első és a második modellben bizonyos látens változók között nagy kovarianciát 
találtunk: az iskolai Magas elvárások és a Törődés az iskolában faktorok között az értéke 
0,98 volt, a közösségi Magas elvárások és Törődés között pedig 0,945. Ennek megfelelően 
úgy módosítottuk a modellt, hogy egy-egy látens faktorba vontuk össze a Magas elvárások 
és a Törődés faktorokat az iskolai és a közösségi színtér esetében. Az összevont faktorokat, 
Hanson és Kim (2007) javaslata alapján Támogatás faktoroknak neveztük el. Az így kapott 
modell (M3) illeszkedés mutatói, a khi-négyzet mutató kivételével megfelelőnek 
bizonyultak (3.6/3 táblázat).  

3.6/3. táblázat: A megerősítő faktorelemzés modellek illeszkedés mutatói35 
 M1 modell M2 modell M3 modell 

khi-négyzet 
χ2=833,17 
(df=440) 
p<0,000 

χ2=753,74 
(df=409) 
p<0,000 

χ2=804,41 
(df=428) 
p<0,000 

RMSEA 0,045 0,044 0,045 
CFI 0,954 0,959 0,955 
TLI 0,944 0,950 0,948 

 

35 A táblázatban használt rövidítéseket és magyarázataik az 146. oldalon találhatóak. 
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Az egyes tételekhez tartozó faktorsúlyok egyetlen tétel esetében sem alacsonyabbak, mint 
0,4 (3.6/4. táblázat).  
 
3.6/4. táblázat: az RYDM-EA faktorstruktúrája és a tételeihez tartozó faktorsúlyok értékei 

Settingek Skálák Tételek 
Faktor-
súlyok 

Iskola  Támogatás (Törődés 
és magas elvárások) 

R1.aki igazán odafigyel rám. 0.775 
R3. aki észreveszi, ha nem vagyok ott. 0.506 
R5. aki meghallgat, amikor valamit el akarok 
mondani. 

0.633 

R2. aki megdicsér, ha jól végzem a feladatom 0.707 
R4.aki mindig a legjobbat várja el tőlem. 0.496 
R6. aki hisz abban, hogy sikeres leszek. 0.708 

Értelmes részvétel R7. érdekes dolgokat csinálok. 0.553 
R8. beleszólhatok az osztály dolgaiba, és abba, 
hogy mik legyenek a szabályok. 

0.601 

R9. számít, amit csinálok. 0.733 
Otthon Gondoskodó kapcsolat R26. akit érdekel, hogy mit csinálok az iskolában. 0.791 

R28. akivel beszélhetek a problémáimról. 0.830 
R30. aki odafigyel rám, ha valamit el akarok 
mondani. 

0.850 

Magas elvárások R25.aki elvárja tőlem, hogy betartsam a 
szabályokat. 

0.489 

R27. aki hisz abban, hogy sikeres leszek. 0.791 
R29. aki mindig a legjobbat várja el tőlem. 0.649 

Értelmes részvétel R31. akivel érdekes dolgokat csinálunk, vagy 
érdekes helyekre megyünk. 

0.773 

R32. számít, amit csinálok. 0.797 
R33. beleszólhatok a családi döntésekbe. 0.448 

Közösség Támogatás (Törődés 
és magas elvárások) 

R10.aki igazán odafigyel rám. 0.839 
R12. aki észreveszi, ha nyugtalanít/felzaklat valami 0.821 
R15. akiben megbízom. 0.810 
R11. aki megdicsér, ha jól végzem a feladatom. 0.848 
R13. aki hisz abban, hogy sikeres leszek. 0.844 
R14. aki mindig a legjobbat várja el tőlem. 0.695 

Értelmes részvétel R16. Tagja vagyok valamilyen klubnak, 
sportkörnek, vagy más csoportnak. 

0.521 

R17. Komolyan foglalkozom zenével, 
művészetekkel, irodalommal, sporttal vagy más 
hobbival. 

0.595 

R18. Csinálok olyan dolgokat, amikkel másoknak 
segítek. 

0.743 

Kortársak Törődés R19.aki igazán odafigyel rám. 0.899 
R20. akivel megbeszélhetem a problémáimat 0.873 
R21. aki segít nekem, ha nehéz időket élek meg. 0.893 

Proszociális barátok36 R23. megpróbálják azt tenni, ami helyes 0.690 
R24. jól tanulnak. 0.781 

36 Hanson és Kim (2007) javaslata alapján a 2 tételt tartalmazó Magas elvárások a kortársak között skálát a 
továbbiakban a Proszociális barátok elnevezéssel használjuk.  
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3.6.3.1.1 A kérdőív alskálái 
 
A kérdőív alskálái között szignifikáns pozitív együtt járások figyelhetőek meg.  A 
kapcsolat erősnek mondható családra és az iskolára vonatkozó skálák esetében (0,7 feletti 
értékek). De a színterek között is több esetben közepes erősségű kapcsolatok (0,4-0,5 
közötti értékek) jellemzőek (3.6/5. táblázat).  

 
3.6/5. táblázat: A látens faktorok közötti kovariancia 

Látens faktorok 
Korrelációs együtthatók1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Törődés otthon         
2. Magas elvárások otthon 0,85        
3. Értelmes részvétel otthon 0,86 0,66       
4. Törődés + magas elvárások az iskolában 0,39 0,54 0,44      
5. Értelmes részvétel az iskolában 0,36 0,46 0,50 0,77     
6. Törődés és magas elvárások a közösségben 0,39 0,46 0,47 0,46 0,36    
7. Értelmes részvétel a közösségben 0,31 0,45 0,44 0,46 0,51 0,43   
8. Törődés - kortársak 0,28 0,29 0,32 0,31 0,34 0,28 0,36  
9. Proszociális barátok 0,45 0,43 0,45 0,46 0,32 0,33 0,46 0,41 
1 p<0,000 minden érték esetében 
 

Ezt követően megvizsgáltuk az alskálák belső konzisztenciáját (3.6/6. táblázat), 
illetve a fiúk és lányok átlagértékeinek különbségeit (3.6/7. táblázat). A Törődés otthon, a 
Támogatás az iskolában és a közösségben, illetve a Törődés – barátok alskálák esetében a 
belső konzisztencia jónak bizonyult, a többi alskála esetén az értékek, tekintettel a skálákat 
alkotó tételek alacsony számára, elfogadhatóak.  

 
3.6/6. táblázat: Az RYDM-EA kérdőív alskáláinak belső konzisztenciája 

Alskálák 
Cronbach-

alfa 
Tételek 
száma 

N 

Törődés otthon 0,78 3 434 
Magas elvárások otthon 0,60 3 433 
Értelmes részvétel otthon 0,65 3 429 
Támogatás az iskolában 0,75 6 427 
Értelmes részvétel az iskolában 0,61 3 435 
Támogatás a közösségben 0,89 6 427 
Értelmes részvétel a közösségben 0,57 3 434 
Törődés – barátok 0,86 3 436 
Proszociális barátok 0,63 2 435 

 
 
A nemi különbségeket vizsgálva a két kortárs settingre vonatkozó skála (Törődés – barátok 
és a Proszociális barátok alskálák) átlagértékeiben mutatkozott szignifikáns különbség: a 
lányok mindkét skálán magasabb pontszámot értek el, mint a fiúk (3.6/7. táblázat).  
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3.6/7. táblázat: Az RYDM-EA kérdőív alskáláinak belső konzisztenciája 

Alskálák 

Teljes 
minta 

Fiúk Lányok 
t/d érték 

Átlag  
(szórás) 

Átlag 
(szórás) 

Átlag 
(szórás) 

Törődés otthon 
10,32 
(1,99) 

10,42 
(1,85) 

10,23 
(2,11) 

t=1,02 
df=432 

Magas elvárások otthon 
9,79 

(1,89) 
9,86 

(1,92) 
9,72 

(1,87) 
t=0,75 
df=431 

Értelmes részvétel otthon 
9,33 

(2,02) 
9,33 

(1,88) 
9,33 

(2,14) 
t=-0,02 
df=427 

Támogatás az iskolában 
16,47 
(3,76) 

16,28 
(3,63) 

16,66 
(3,87 

t=-1,03 
df=425 

Értelmes részvétel az iskolában 
7,09 

(2,02) 
6,90 

(1,82) 
7,27 

(2,19) 
d=-1,92 
df=433 

Támogatás a közösségben 
17,01 
(4,99) 

16,91 
(4,91) 

17,10 
(5,08) 

t=-0,41 
df=425 

Értelmes részvétel a közösségben 
8,36 

(2,33) 
8,37 

(2,35) 
8,35 

(2,31) 
t=0,10 
df=432 

Törődés – barátok 
9,80 

(2,39) 
9,01 

(2,29) 
10,54 
(2,24) 

t=-3,72*** 
df=433 

Proszociális barátok 
5,53 

(1,40) 
5,27 

(1,39) 
5,77 

(1,37) 
t=-7,05*** 

df=434 
*** p<0,000 

 

3.6.3.2 Validitás vizsgálat 
 
Első lépésben az RYDM-EA alskáláinak kapcsolatát vizsgáltuk a tanulók 
alkalmazkodásának három mutatójával, a szubjektív egészségpanaszok előfordulásával, a 
magányosság mértékével, illetve az észlelt iskolai kompetenciával. Ezt követően az 
alskálák és a pszichológiai immunkompetencia közötti kapcsolatot teszteltük. Majd a 
szülői szeretet, illetve az otthoni és iskolai környezethez kapcsolódó élményminőség (flow 
vs. antiflow élmények) alskálákkal mutatott összefüggéseit vizsgáltuk.  

3.6/8. táblázat: Az RYDM-EA alskáláinak kapcsolata a szubjektív egészségpanaszokkal 

Alskálák 
Tünet skála 

N r  
Törődés otthon 418 -0,21*** 
Magas elvárások otthon 418 -0,07 
Értelmes részvétel otthon 414 -0,25*** 
Támogatás az iskolában 410 -0,18*** 
Értelmes részvétel az iskolában 418 -0,20*** 
Támogatás a közösségben 410 -0,03 
Értelmes részvétel a közösségben 418 -0,07 
Törődés – barátok 420 0,03 
Proszociális barátok 419 -0,13** 
Megjegyzés: Bonferroni korrekció után is szignifikáns  
eredmények kivastagítva szerepelnek. 
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Az RYDM-EA alskálái és a szubjektív egészségpanaszok között negatív irányú 
kapcsolatot vártunk. Az eredmények ezt részben megerősítik: a kérdőív alskálái és a 
szubjektív egészségpanaszokat mérő tünetskála között öt alskála (Törődés otthon, Értelmes 
részvétel otthon, Támogatás az iskolában, Értelmes részvétel az iskolában és Proszociális 
barátok skálák) esetben kaptunk gyenge negatív irányú kapcsolatot (3.6/8. táblázat). A 
tünetskála függetlennek bizonyult a többi alskálától.  

A törődésre, illetve a támogató kapcsolatokra vonatkozó négy alskálára (Törődés 
otthon, Támogatás az iskolában, Támogatás a közösségben, Baráti törődés alskálák) 
vonatkozóan azt vártuk, hogy azok negatív összefüggésben állnak a magányosság 
előfordulásával. Az eredmények részben megerősítették a várakozásunkat (3.6/9. táblázat). 
A Törődés otthon és a Támogatás az iskolában alskálák között várt irányú, gyenge 
kapcsolatot találtunk. A Támogatás a közösségben, illetve a barátok részéről észlelt 
törődést mérő alskálák függetlennek bizonyultak a magányosság mértékétől.  

 
3.6/9. táblázat: Az RYDM-EA alskáláinak kapcsolata a magányossággal  

Alskálák 
Magányosság 
N rs 

Törődés otthon 434 0,19*** 
Magas elvárások otthon 433 -0,03 
Értelmes részvétel otthon 429 -0,18*** 
Támogatás az iskolában 424 -0,18*** 
Értelmes részvétel az iskolában 431 -0,20*** 
Támogatás a közösségben 424 -0,04 
Értelmes részvétel a közösségben 434 -0,03 
Törődés – barátok 436 -0,04 
Proszociális barátok 431 -0,11** 

** p<0,01; *** p<0,001.  rs = Spearman-féle rho együttható 
Megjegyzés: Bonferroni korrekció után is szignifikáns  
eredmények kivastagítva szerepelnek. 

 

A többi alskála magányossággal való kapcsolatáról nem fogalmaztunk meg 
hipotézist. Az eredmények azt mutatják, hogy az értelmes részvétel lehetősége otthon és az 
iskolában, illetve a proszociális kortárskapcsolatok gyenge, fordított irányú kapcsolatot 
mutatnak a magányossággal. A Magas elvárások otthon, illetve az Értelmes részvétel a 
közösségben alskálák nem mutattak szignifikáns kapcsolatot a magányossággal.  

Az RYDM-EA alskálái feltételezésünk szerint pozitív kapcsolatban állnak az 
észlelt iskolai kompetenciával). Az eredmények, három alskála (Értelmes részvétel otthon, 
Támogatás a közösségben és Törődés – barátok alskálák) kivételével alátámasztották 
feltevésünket (3.6/10. táblázat). A többi alskála szignifikáns pozitív, de gyenge 
kapcsolatban áll az észlelt iskolai kompetenciával. A legmagasabb értéket (0,20) a két 
iskolai alskála esetében kaptuk.  
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3.6/10. táblázat: Az RYDM-EA alskálák kapcsolata az észlelt iskolai kompetenciával 

RYDM-EA 
Észlelt iskolai 
kompetencia 
N rs 

Törődés otthon 430 0,12* 
Magas elvárások otthon 430 0,15** 
Értelmes részvétel otthon 425 0,08 
Támogatás az iskolában 424 0,20*** 
Értelmes részvétel az iskolában 431 0,20*** 
Támogatás a közösségben 424 0,07 
Értelmes részvétel a közösségben 430 0,19*** 
Törődés – barátok 432 0,08 
Proszociális barátok 431 0,14** 
 * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. rs = Spearman-féle rho együttható 
Megjegyzés: Bonferroni korrekció után is szignifikáns  
eredmények kivastagítva szerepelnek. 

 
Feltételezésünknek megfelelően, az RYDM-EA valamennyi alskálája – egy 

kivétellel (Törődés – barátok alskála) – szignifikáns pozitív kapcsolatban áll a rövidített 
Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív átlagpontszámával (2.6/11). Két alskála, a 
Magas elvárások otthon (r=0,22), illetve a Proszociális barátok (r=0,23) esetében gyenge 
kapcsolatról beszélhetünk, a többi alskála esetben közepes mértékűnek tekinthető a 
kapcsolat (a korrelációs együtthatók értékei 0,26 és 0,38 között mozognak). 
 
3.6/11. táblázat: Az RYDM-EA alskáláinak kapcsolata a Pszichológiai Immunkompetencia 

Kérdőív rövidített változatával 

RYDM-EA 
PIK16 

N r 
Törődés otthon 404 0,26*** 
Magas elvárások otthon 404 0,22*** 
Értelmes részvétel otthon 400 0,38*** 
Támogatás az iskolában 398 0,33*** 
Értelmes részvétel az iskolában 404 0,38*** 
Támogatás a közösségben 398 0,28*** 
Értelmes részvétel a közösségben 404 0,32*** 
Törődés – barátok 405 0,09 
Proszociális barátok 404 0,23*** 

*** p<0,000 
PIK16 = a PIK junior kérdőívből létrehozott 16 tételes 
rövidített változat összpontszáma 
Megjegyzés: Bonferroni korrekció után is szignifikáns 
eredmények kivastagítva szerepelnek. 

 
 Következő lépésben a Törődés otthon alskála kapcsolatát elemeztük az anyai és 

apai szülői szeretetet mérő skálákkal. Várakozásunknak megfelelően a Törődés otthon 
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alskála mind az Anyai, mind az Apai szeretet skálákkal szignifikáns, közepes erősségű 
pozitív kapcsolatot mutatott (3.6/12. táblázat). A kérdőív többi alskálája is pozitívan 
korrelált a szülői szeretetre vonatkozó két skálával. Ennek mértéke az Értelmes részvétel 
otthon skála esetében közepes erősségűnek mondható (r=0,46, illetve r=0,38 az Anyai és az 
Apai szeretet skálával). A többi esetben gyenge kapcsolatról beszélhetünk.  
 
3.6/12. táblázat: Az RYDM-EA alskáláinak kapcsolata az Anyai és Apai szeretet skálákkal 

RYDM-EA 
PBI skálák 

Anyai szeretet Apai szeretet 
N r N r 

Törődés otthon 429 0,57*** 408 0,34*** 
Magas elvárások otthon 429 0,22*** 407 0,19*** 
Értelmes részvétel otthon 424 0,46*** 404 0,38*** 
Támogatás az iskolában 431 0,19*** 402 0,26*** 
Értelmes részvétel az iskolában 431 0,11* 409 0,10* 
Támogatás a közösségben 423 0,22*** 402 0,14** 
Értelmes részvétel a közösségben 429 0,11* 408 0,15** 
Törődés a barátok részéről 431 0,15** 410 0,13** 
Proszociális barátok 430 0,27*** 409 0,22*** 
PBI: Szülői Bánásmód Kérdőív. * p<0,05. ** p<0,01** p<0,001.  
Megjegyzés: Bonferroni korrekció után is szignifikáns eredmények kivastagítva szerepelnek, 

 
Végezetül az RYDM-EA otthoni és iskolai színtérre vonatkozó alskáláinak és az otthoni, 
illetve az iskolához kötődő FLOW élményekre vonatkozó skálák összefüggéseit 
vizsgáltuk. Az eredmények a várakozásnak megfelelően alakultak. Az RYDM-EA otthonra 
vonatkozó alskálái szignifikáns, közepes erősségű kapcsolatban állnak az otthoni flow 
élményekkel, illetve negatív kapcsolatban az otthon megélt szorongás és unalom 
mértékével (3.6/13. táblázat).  

A kérdőív többi alskálája is a vártnak megfelelő irányú, szignifikáns összefüggést 
mutatott a Flow kérdőív otthonra vonatkozó skáláival négy kivétellel. A Támogatás az 
iskolában és a közösségben, illetve a Törődés – barátok alskálák és a Szorongás otthon 
skála közötti korrelációk nem voltak szignifikánsak. Ezenfelül az Értelmes részvétel az 
iskolában alskála is függetlennek bizonyult az otthoni unalom mértékétől. 
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3.6/13. táblázat: Az RYDM-EA alskáláinak kapcsolata a FLOW kérdőív otthonra 

vonatkozó skáláival 

RYDM-EA 
FLOW kérdőív – otthoni skálák 

FLOW  Szorongás  Unalom  
N r N r N r 

Törődés otthon 425 0,49*** 428 -0,34*** 422 -0,44*** 
Magas elvárások otthon 425 0,31*** 426 -0,13** 421 -0,25*** 
Értelmes részvétel otthon 419 0,51*** 423 -0,33*** 416 -0,41*** 
Támogatás az iskolában 418 0,27*** 421 -0,08 415 -0,17** 
Értelmes részvétel az iskolában 425 0,20*** 428 -0,12* 422 -0,13 
Támogatás a közösségben 418 0,28*** 420 -0,06 414 -0,18*** 
Értelmes részvétel a közösségben 424 0,26*** 427 -0,11* 421 -0,18*** 
Törődés – barátok 426 0,12* 429 -0,04 423 -0,16** 
Proszociális barátok 425 0,31*** 428 -0,11* 422 -0,26*** 

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,000. Megjegyzés: Bonferroni korrekcióval, szignifikáns eredmények 
vastagon szerepelnek. 

 
3.6/14. táblázat: Az RYDM-EA alskáláinak kapcsolata a FLOW kérdőív iskolára vonatkozó 

skáláival 

RYDM-EA 
FLOW kérdőív – iskolai skálák 

FLOW Szorongás Unalom  
N r N r N r 

Törődés otthon 429 0,27*** 427 -0,13** 425 -0,28*** 
Magas elvárások otthon 427 0,27*** 426 -0,10* 424 -0,19*** 
Értelmes részvétel otthon 423 0,32*** 422 -0,14** 420 -0,20*** 
Támogatás az iskolában 421 0,44*** 420 -0,20*** 418 -0,27*** 
Értelmes részvétel az iskolában 429 0,42*** 428 -0,24*** 426 -0,25*** 
Támogatás a közösségben 421 0,24*** 420 -0,06 418 -0,10* 
Értelmes részvétel a közösségben 428 0,30*** 427 -0,13** 425 -0,15** 
Törődés a barátok részéről 430 0,14 429 0,01 427 -0,08 
Proszociális barátok 429 0,39*** 428 -0,17*** 426 -0,32*** 
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,000. Megjegyzés: Bonferroni korrekcióval, szignifikáns eredmények 
kivastagítva szerepelnek. 

 
 

3.6.4. Megbeszélés 
 
A negyedik vizsgálatban a Reziliencia és Fiatalok Fejlődési Modul Külső Források 
almoduljának (RYDM-EA) faktorstruktúráját, belső konzisztenciáját és validitását 
vizsgáltuk. A megerősítő faktoranalízis eredményei az eredeti modell faktorstruktúrától 
némileg eltérő szerkezetre utalnak. Adataink alapján javasoljuk az iskolai és a közösségi 
színtér esetén a törődésre és a magas elvárásokra vonatkozó alskálák összevonását. A 
Magas elvárás – barátok alskála esetén pedig az egyik tétel (R22: „Barátaim sokszor 
bajba kerülnek”) kihagyása is indokolt.  
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Ezek az eredmények több ponton illeszkednek Hanson és Kim (2007) vizsgálatának 
eredményeihez. Amerikai, 7. 9. és 11. évfolyamos tanulók (N=12.000) adatait elemezve a 
szerzők azt tapasztalták, hogy a törődés és a magas elvárások alskálák minden színtér 
esetében nagy kovarianciát mutatnak, és emiatt ezek összevonását javasolták Támogatás 
elnevezés alatt. Eredményeik alapján, Hanson és Kim (2007) szintén javasolja a deviáns 
barátokra vonatkozó tétel kihagyását, azzal érvelve, hogy a tétel konceptuálisan sem 
illeszkedik jól a skálát alkotó másik két tételhez (R23, R24, lásd 3.6/4. táblázat). 

Jelen vizsgálatban az alskálák belső konzisztenciája négy skála esetben megfelelő, 
bár a Cronbach-alfa mutató értékei alacsonyabbak, mint az amerikai mintán kapott értékek, 
melyek 0,74 és 0,95 között mozognak (Hanson és Kim, 2007). Az általunk vizsgált 6-8. 
évfolyamos tanulók mintájában kilencből öt alskála esetében 0,7 alatti Cronbach-alfa 
értéket kaptunk.  

 Az alskálák közötti kapcsolatokat vizsgálva sok esetében közepes erősségű, az 
otthonra vonatkozó skálák esetén pedig erős együtt járást tapasztaltunk, ami felveti 
másodrendű – settingek szerinti – faktorok létrehozásának lehetőségét, különösen az 
otthonra és az iskolára vonatkozóan.  

Nemi különbséget egyedül a barátokra vonatkozó alskáláknál tapasztaltunk, amiken 
a lányok magasabb átlagpontszámokat értek el, mint a fiúk. Ez alapján a lányok több 
törődést élnek meg baráti kapcsolataikban, és inkább jellemzőek rájuk, hogy proszociális 
(jól tanuló, szabálykövető) barátaik vannak. A kérdőív által mért kortárs források tehát a 
lányok számára inkább rendelkezésre állnak.  

A kérdőív validitásával kapcsolatos elemzések részben megerősítették 
feltételezéseinket. Az alkalmazkodás vizsgált mutatóival, vagyis a szubjektív 
egészségpanaszok előfordulásával, a magányossággal, illetve az észlelt iskolai 
kompetenciával a hipotézisünknek megfelelő irányú, de gyenge kapcsolatokat találtunk. 
Általánosságban elmondható, hogy a több külső, környezeti forrásról – különösen otthoni 
és iskolai forrásról – beszámoló fiatalokra kevésbé jellemzőek a különböző szubjektív 
tünetek és a magányosság érzése, ezzel szemben iskolai kompetenciájukat jobbnak ítélik. 
Hanson és Kim (2007) vizsgálatukban szintén a feltételezésnek megfelelő, de gyenge 
kapcsolatot talált az RYDM-EA alskálái és a szerhasználat, a depresszió, az iskolához való 
kötődés és az iskolai eredmények között.  

Konzisztensebb, és a kérdőív konvergens validitása mellett szóló eredmények 
adódtak a coping-potenciál dimenziókkal kapcsolatban: minél több külső forrásról számolt 
be egy fiatal, annál jobb megküzdési potenciállal rendelkezik. Ez az eredmény jól 
illeszkedik a kérdőív alapjául szolgáló modellhez, amely a külső források promotív 
szerepét részben abban látja, hogy azok hozzájárulnak az alkalmazkodást segítő 
személyiségvonások („reziliens vonások”) fejlődéséhez (Benard, 1991, Constantine és 
mtsai, 1999). 

A konstruktum validitás mellett szól, hogy az RYDM-EA otthoni skálái pozitív, 
közepes erősségű kapcsolatban állnak a szülői szeretetre vonatkozó két skálával. Az 
otthoni és iskolai élményminőséggel mutatott kapcsolatok, vagyis a flowélményekkel való 
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pozitív és a szorongással, illetve az unalommal való negatív kapcsolat szintén megfelelt 
elvárásunknak, és a kérdőív (különösen annak otthonra és iskolára vonatkozó skáláinak) 
érvényességét támasztják alá.  

Összességében elmondható, hogy az RYDM-EA, azon belül pedig elsősorban az 
otthoni és az iskolai környezetre vonatkozó alskálák az ajánlott módosításokkal megfelelő 
mérőeszköznek tekinthetők. A közösségre és a barátokra vonatkozó alskálák belső 
konzisztenciája alacsonyabb volt, és a validitás vizsgálat során is kevésbé konzisztens 
összefüggéseket mutattak a kritérium változókkal. Elképzelhető, hogy a két színtérre 
vonatkozó tételek az általunk vizsgált fiatalabb évfolyamokon még kevésbé relevánsak, 
mint az idősebb évfolyamokon.  
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4. ÖSSZEGZÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 
 
 
Vizsgálatainkban a serdülőkorú fiatalok működésének és életben való boldogulásának 
pozitív aspektusaira fókuszáltunk.  Eredményeink alapján elmondható, hogy a 
serdülőkorúak körében nem általános az élet több területére kiterjedő jó alkalmazkodás, és 
a fejlődéslélektani sajátosságoknak megfelelően az idősebbek körében egyre kevésbé 
jellemző.  
 Természetesen, a jól alkalmazkodók aránya nagyban függ az alkalmazott 
definíciótól. Első vizsgálatunk egyik erénye éppen az, hogy serdülőkorúak nemzetközi, 
reprezentatív mintáján azonos kritériumokat használva azonosította a jól alkalmazkodó 
fiatalokat. Ennek alapján a kedvező alkalmazkodást mutató fiatalok aránya országonként 
nagy változatosságot mutatott, ami felhívja a figyelmet a kulturális tényezők szerepére a 
serdülők alkalmazkodásával vagy annak meghatározásával kapcsolatban. 

Az adaptáció terén megmutatkozó egyéni különbségek magyarázata céljából több 
olyan pszichoszociális tényező (pl. pozitív szülő-gyermek kapcsolat, kedvező iskolai 
környezet, önértékelés és önszabályozás) hatását is vizsgáltuk, amelyek a rendelkezésre 
álló empirikus bizonyítékok alapján általános promotív faktornak tekinthetők (Eriksson és 
mtsai, 2011; Masten és Coatsworth, 1998). A feltárt összefüggések számos implikációval 
bírnak a serdülőkre irányuló prevenciós és intervenciós törekvések számára. 

Általánosságban elmondható, hogy a pszichoszociális tényezőkkel kapcsolatos 
eredmények megerősítették feltételezésünket, miszerint ezek a faktorok az alkalmazkodás 
összevont mutatójával is kapcsolatban állnak. Ebből következik, hogy a „nagy 
alkalmazkodási rendszerek” (Masten, 2001) erősítését célzó beavatkozások általában véve 
segíthetik a jobb működést, és a fejlődési feladatok teljesítését. A rizikó-specifikus 
hatásokra vonatkozó eredményeink, más vizsgálatokhoz hasonlóan (pl. Hetherington és 
Elmore, 2003; Werner és Smith, 1992) arra hívják fel a figyelmet, hogy – habár a támogató 
szülői kapcsolatok és a pozitív iskolai környezet minden serdülő számára meghatározó az 
egészséges fejlődés szempontjából –, ezek jelentősége a rizikócsoportokban még nagyobb 
lehet.  A túlzott mértékű iskolai terhelés negatív hatásai, illetve az osztálytársak részéről 
megtapasztalt támogatás pozitív hatásai a nem-intakt, illetve a kevésbé jómódú 
családokban élő fiatalok körében fokozottan érvényesülnek, legalábbis az általános iskolás 
korosztály körében. Ebből következik, hogy a kedvezőtlenebb családi háttérrel rendelkező 
fiatalok esetében érdemes különös gondot fordítani a megfelelő (vagyis ésszerű 
követelményeket állító, és támogató osztálylégkört biztosító), iskolai környezet 
kialakítására. A hátrányos helyzetű fiatalok (proszociális) kortárs közösségbe való 
beilleszkedésének elősegítése szintén fontos intervenciós cél lehet az adatok alapján. Erre 
utal a szociális önértékeléssel kapcsolatos eredményünk, miszerint a magas társas 
elfogadottság a rosszabb anyagi helyzetben lévő fiatalok esetében meghatározó. A 
szociális önértékelés megerősítése azonban nemcsak a pozitív kortársélmények 
biztosításával érhető el, hanem feltehetően a társas készségek fejlesztése révén is. 

A megfelelő iskolai támogatás, eredményeink alapján, gyermekotthonban 
nevelkedő fiatalok alkalmazkodása szempontjából is jelentős promotív tényező. Az 
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elfogadó osztálytermi légkör megteremtése, és a pozitív, támogató kapcsolatok kialakítását 
szolgáló készségek fejlesztése az állami gondoskodásban nevelkedő fiatalok esetében is 
hozzájárulhat az egészséges fejlődéshez és a kedvezőbb alkalmazkodáshoz. Ezt segíthetik 
továbbá a személyes források (önértékelés, önkontroll) megerősítését célzó programok is. 

 
A fenti eredmények felhívják a figyelmet az egészséges fejlődést elősegítő és az 

alapvető szükségletek kielégítését támogató környezet szerepére. A serdülők 
alkalmazkodását vizsgáló epidemiológiai kutatásokban igény és szükség van olyan 
mérőeszközökre, amelyek viszonylag kevés tétel segítségével, de megbízhatóan képesek 
mérni a környezet eme promotív jellemzőit. A „Reziliencia és Fiatalok Fejlődési Modul” 
(RYDM-EA, Constantine és mtsai, 1999; Hanson és Kim, 2007) családi és iskolai 
forrásokat mérő skálái, az általunk javasolt módosításokkal, megfelelő eszközök lehetnek a 
serdülők fejlődését és alkalmazkodását támogató környezet jellemzőinek mérésére.  
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6. MELLÉKLETEK 
 
 
 

6.1. melléklet: a vizsgálatokban használt mérőeszközök 
 

6.1.1. Szocio-demográfiai jellemzők 
 

6.1.1.1 Családszerkezet (HBSC, Currie, Samdal, Boyce, Smith, 2001) 
 
 
Minden család más (például nem mindenki lakik együtt mindkét szülőjével, néha csak az egyikkel; 
néha két otthonunk vagy két családunk is van) és mi a tiédről szeretnénk kérdezni. Az első kérdés 
arra az otthonodra vonatkozik, ahol élsz vagy ahol a legtöbb időt töltöd. Kérjük, jelöld be azokat, 
akikkel itt laksz! 
 
Felnőttek 
 

1. Édesanyám 
2. Édesapám 
3. Nevelőanyám (vagy édesapám barátnője, élettársa) 
4. Nevelőapám (vagy édesanyám barátja, élettársa) 
5. Nagymamám 
6. Nagypapám 
7. Gyermekotthonban élek 
8. Valaki mással vagy máshol élek (írd le pontosan!): 

……………………………………………. 
 
 
Gyerekek 
 
Írd le, hány testvéreddel élsz itt! Sorold ide a fél- vagy mostohatestvért és a fogadott testvért is! 
Írd be a megfelelő számot, vagy 0-t, ha nem él itt testvéred! (Magadat ne számítsd bele!)  
 
Fiútestvérek száma: ____________________ 
Lánytestvérek száma: _________________ 
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6.1.1.2 Családi Jómódúság Skála (Family Affluence Scale, FAS, Currie és mtsai, 2001) 
 
 
1) Hány számítógépe van a családodnak? 

1. Egy sincs 
2. Egy 
3. Kettő 
4. Több mint kettő 

 
2) Van-e a családotoknak személy- vagy teherautója? 

1. Nincs 
2. Van, egy 
3. Van, kettő vagy több 

 
3) Van-e saját szobád (hálószobád) olyan, amit csak te használsz? 

1. Van 
2. Nincs 

 
4) Az elmúlt 12 hónapban hányszor utaztatok el nyaralni, üdülni együtt a családoddal? 

1. Egyszer sem 
2. Egyszer 
3. Kétszer 
4. Több mint kétszer 

 
 

6.1.2. Az alkalmazkodás indikátorai 

6.1.2.1 Észlelt iskolai teljesítmény (HBSC, Samdal, Dür, Freeman, 2004) 
 
 
Szerinted a tanáraid hogyan értékelik az iskolai teljesítményedet? 
 

1. A legjobb tanulók közé sorolnak 
2. A jó tanulók közé sorolnak 
3. Az átlagos tanulók közé sorolnak 
4. Az átlagosnál rosszabb tanulók közé sorolnak 

 
 

6.1.2.2 Észlelt iskolai teljesítmény – a 4. vizsgálatban használt változat 
 (HBSC, Samdal, Dür, Freeman, 2004 módosított változata) 
 
Hova sorolnád magadat a tanulmányi eredményed alapján? 
 

1. A legjobb tanulók közé 
2. A jó tanulók közé 
3. A közepes tanulók közé 
4. A rossz tanulók közé 
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6.1.2.3 Élettel való elégedettség (Cantrill, 1965) 
 
 

Itt van előtted egy létra. 

A létra teteje (10. fokozat) a lehető legjobb 
életet jelöli, a létra alja (0. fokozat) a lehető 
legrosszabb életet jelöli. 

Gondolj magadra, és jelöld be, hol állsz 
most a létrán! 

   10 A lehető legjobb élet 

   9  

   8  

   7  

   6  

   5  

   4  

    3  

    2  

    1  

    0 A lehető legrosszabb élet 

 

6.1.2.4 Szubjektív egészségpanaszok (tünetskála, HBSC, Torshheim, Väklimaa, 
Danielson, 2004) 

 
 
Az elmúlt 6 hónapban milyen gyakran 
érezted a következőket? 

1)  2)  3)  4)  5)  
Szinte 

naponta 
Hetente 
többször 

Kb. hetente Kb. 
havonta 

Ritkábban 
vagy soha 

1. Fájt a fejem      
2. Fájt a gyomrom vagy a hasam      
3. Fájt a hátam      
4. Kedvetlen, rosszkedvű voltam      
5. Ingerlékeny, indulatos, veszekedős 

voltam      
6. Ideges voltam      
7. Nem tudtam elaludni      
8. Szédültem      
 

6.1.2.5 Dohányzás (HBSC, Godeau, Rahav, Hublet, 2004). 
 
 
Jelenleg milyen gyakran dohányzol? 
 

1. Naponta 
2. Hetente legalább egyszer, de nem minden nap 
3. Ritkábban, mint hetente 
4. Nem dohányzom 
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6.1.2.6 Részegség (HBSC, Schmid és NicGabhainn, 2004) 
 
 
Ittál-e már valaha annyi alkoholt, hogy be is rúgtál? 
 

1. Nem, soha 
2. Igen, egyszer 
3. Igen, 2-3-szor 
4. Igen, 4-10-szer 
5. Igen, több mint 10-szer 

 
 

 

6.1.2.7 Marihuána használat (HBSC, ESPAD) 
 
 
Fogyasztottál-e marihuánát, hasist (füvet, füves cigit, zöldet, dzsangát, spanglit) életedben? 
 

1. Soha 
2. 1-2-szer 
3. 3-5-ször 
4. 6-9-szer 
5. 10-19-szer 
6. 20-39-szer 
7. 40-szer vagy többször 
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6.1.2.8 Kortárs bántalmazás (HBSC, Craig és Harel, 2004) 
 
 
Most néhány kérdés következik a bántalmazásról. 
 
Akkor mondjuk, hogy egy tanulót bántalmaznak, ha egy másik tanuló vagy tanulók egy csoportja 
durva és kellemetlen dolgokat mond neki vagy tesz vele. Az is bántalmazás, ha ismétlődően 
bántóan gúnyolnak, ugratnak valakit vagy szándékosan kihagyják dolgokból. 

Nem számít bántalmazásnak, ha két kb. egyformán erős fiatal vitatkozik, vagy verekszik, vagy ha 
barátságosan, játékosan ugratják egymást.   
 
1) Az elmúlt néhány hónapban milyen gyakran bántalmaztak így téged az iskolában? 

 
1. Az elmúlt hónapokban egyszer sem bántalmaztak az iskolában. 
2. Előfordult 1-2-szer 
3. Havonta 2-3-szor 
4. Kb. hetente 
5. Hetente többször is 

 
2) Az elmúlt néhány hónapban te milyen gyakran vettél részt tanulótársaid 

bántalmazásában? 
 

1. Az elmúlt hónapokban egyszer sem vettem részt mások bántalmazásában. 
2. Előfordult 1-2-szer 
3. Havonta 2-3-szor 
4. Kb. hetente 
5. Hetente többször is 

 
 

6.1.2.9 Verekedés (HBSC, Craig és Harel, 2004) 
 
 
Az elmúlt 12 hónapban hányszor verekedtél? 
 

1. Egyszer sem verekedtem az elmúlt 12 hónapban 
2. Egyszer 
3. Kétszer 
4. Háromszor 
5. Négyszer vagy többször 
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6.1.2.10 Deviancia skála (CBCL, Achenbach) 
 

 
1) 

 Nem 
jellemző 

2) 
Kissé 

jellemző 

3) 
Nagyon 
jellemző 

1. Könnyen keveredem rossz társaságba    
2. Gyakran füllentek, vagy csalok    
3. Szívesebben választom a nálam idősebb gyerekek társaságát    
4. Előfordul, hogy otthonról vagy máshonnan lopok    
5. Könnyen káromkodom, trágár szavakat használok    
6. Lógok, kerülöm az iskolát    
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6.1.2.11 Gyermek Depresszió Kérdőív (Kovacs, 1985) 
 
Biztos te is tapasztaltad már, hogy hangulatod, érzéseid, gondolataid időnként megváltoznak. Kérjük, 
minden csoportból válaszd ki azt az egy mondatot, amely legjobban jellemzi érzéseidet az elmúlt két hétben! 
Nincs jó vagy rossz válasz. 
 
1) 1. Ritkán vagyok szomorú. 
 2. Gyakran vagyok szomorú. 
 3. Mindig szomorú vagyok. 
2) 1. Sok mindenben örömöm telik. 
 2. Néhány dologban lelem csak örömöm. 
 3. Semmi sem szerez nekem örömöt. 
3) 1. Gyűlölöm magam. 
 2. Nem szeretem magam. 
 3. Szeretem magam. 
4) 1. Mindig sírhatnékom van. 
 2. Gyakran van sírhatnékom. 
 3. Néha van csak sírhatnékom. 
5) 1. Képtelen vagyok bármiben is dönteni. 
 2. Nehezen tudok valamiben is dönteni. 
 3. Nem esik nehezemre dönteni. 
6) 1. Sohasem gondolom arra, hogy megöljem magam. 
 2. Gondoltam rá, hogy megölöm magam, de nem tenném meg. 
 3. A legszívesebben megölném magam. 
7) 1. Engem senki sem szeret igazán. 
 2. Nem vagyok benne biztos, hogy szeret-e valaki igazán. 
 3. Biztos vagyok benne, hogy valaki szeret engem. 
8) 1. Jól kijövök a többiekkel.  
 2. Gyakran veszem össze másokkal. 
 3. Szinte mindig veszekszem valakivel.  
 
 
 

6.1.2.12 Magányosság 
 
Szoktad-e magányosnak érezni magad? 
 

1. nem, soha,  
2. igen, néha,  
3. igen, elég gyakran,  
4. igen, nagyon gyakran 
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6.1.3. Pszichoszociális prediktorok 
 

6.1.3.1 Szülőkkel való kommunikáció (HBSC, Pedersen, Granado Alcón, Rodriguez, 
Smith, 2004) 

 
      Milyen könnyen tudod megbeszélni a téged nagyon foglalkoztató vagy zavaró dolgokat a következő 

személyekkel?  
 1)  2)  3)  4)  5)  

 
Nagyon 
könnyen 

Könnyen Nehezen Nagyon 
nehezen 

Nincs ilyen személy, vagy 
nem találkozom vele 

1. Édesapáddal      
2. Nevelőapáddal (vagy édesanyád 

barátjával, élettársával)      

3. Édesanyáddal      
4. Nevelőanyáddal (vagy édesapád 

barátnőjével, élettársával)      

 
 

6.1.3.2 Szülői monitorozás skála (HBSC, Pedersen, Granado Alcón, Rodriguez, Smith, 
2004) 

 
Mennyit tud édesapád (ha nevelőapáddal élsz, rá gondolj) arról, hogy…? 

 1)  2)  3)  4)  
 Sokat Keveset Semmit Nincs apukám, vagy nem 

találkozom vele 
1.  Kik a barátaid     
2.  Mire költöd el a pénzed     
3.  Hol vagy iskola után            
4.  Hová mész este            
5.  Mit csinálsz a szabadidődben         
 

 

Mennyit tud édesanyád (ha nevelőanyáddal élsz, rá gondolj) arról, hogy…? 

 1)  2)  3)  4)  
 Sokat Keveset Semmit Nincs anyukám, vagy nem 

találkozom vele 
1.  Kik a barátaid     
2.  Mire költöd el a pénzed     
3.  Hol vagy iskola után            
4.  Hová mész este            
5.  Mit csinálsz a szabadidődben         
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6.1.3.3 Szülői Bánásmód Kérdőív (PBI, Parker, 1979; Tóth, Gervai, 1999) – rövidített 
változata (HBSC, Pedersen, Granado Alcón, Rodriguez, Smith, 2004)  

 
 
Az édesapám (ha nevelőapáddal élsz, rá gondolj) … 

 1)  2)  3)  4)  
 Majdnem 

mindig 
Néha Soha Nincs apukám, 

vagy nem találkozom 
vele 

1.  Segít, ha szükségem van rá      
2.  Engedi, hogy azt tegyem, amihez kedvem van     
3.  Gyengéd hozzám     
4.  Megérti a problémáimat, gondjaimat     
5.  Szereti, ha én döntök a dolgaimban     
6.  Megpróbál mindenben ellenőrizni     
7.  Úgy bánik velem, mint egy kisgyerekkel     
8.  Meg tud vigasztalni, ha valami bánt      

 
 
Az édesanyám (ha nevelőanyáddal élsz, rá gondolj)… 

 1)  2)  3)  4)  
 Majdnem 

mindig 
Néha Soha Nincs anyukám, 

vagy nem találkozom 
vele 

1.  Segít, ha szükségem van rá      
2.  Engedi, hogy azt tegyem, amihez kedvem van     
3.  Gyengéd hozzám     
4.  Megérti a problémáimat, gondjaimat     
5.  Szereti, ha én döntök a dolgaimban     
6.  Megpróbál mindenben ellenőrizni     
7.  Úgy bánik velem, mint egy kisgyerekkel     
8.  Meg tud vigasztalni, ha valami bánt      
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6.1.3.4 Barátokkal való kommunikáció (HBSC, Settertobulte, Gaspar de Matos, 2004) 
 
      Milyen könnyen tudod megbeszélni a téged nagyon foglalkoztató vagy zavaró dolgokat a következő 

személyekkel?  

 1)  2)  3)  4)  5)  
 Nagyon 

könnyen 
Könnyen Nehezen Nagyon 

nehezen 
Nincs ilyen személy, vagy 

nem találkozom vele 
1. Legjobb barátoddal      
2. Azonos nemű barátaiddal      
3. Ellenkező nemű barátaiddal      

6.1.3.5 Barátokkal töltött idő (HBSC, Settertobulte, Gaspar de Matos, 2004) 
 

1) Általában hány olyan nap van egy héten, amikor tanítás után (délután) együtt vagy a barátaiddal?  

        

A hét 0 napján 1 napján 2 napján 3 napján 4 napján 5 napján 
 

2) Hetente általában hány estét töltesz távol az otthonodtól a barátaiddal?  

         

 0 estét 1 estét 2 estét 3 estét 4 estét 5 estét 6 estét 7 estét 

 

6.1.3.6 Önértékelés Kérdőív (Rosenberg, 1965) 
 
 
Mennyire értesz egyet a következő állításokkal? (Mennyire tartod igaznak?) 

 1) 2) 3) 4) 

 Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

Nem értek 
egyet 

Egyetértek Teljesen 
egyetértek 

1. Úgy érzem, értékes ember vagyok, legalábbis másokhoz 
képest.     

2. Úgy érzem, sok jó tulajdonságom van.     

3. Mindent egybevetve hajlamos vagyok arra, hogy 
tehetségtelen, sikertelen embernek tartsam magam.     

4. Képes vagyok olyan jól csinálni a dolgokat, mint mások.     
5. Úgy érzem, nem sok dologra lehetek büszke.     
6. Jó véleménnyel vagyok magamról.     
7. Mindent fontolóra véve, elégedett vagyok magammal.     
8. Bárcsak jobban tudnám magam tisztelni.     
9. Időnként értéktelennek érzem magam.     

10. Néha azt gondolom, hogy semmiben sem vagyok jó.     
 

197 
 



6.1.3.7 Szociális önértékelés / elfogadottság (Self Perception Profile for Adolescence, 
SPPA, Harter, 1988) 

 
 

Az alábbi állításoknál jelöld be, melyik jellemző rád a legjobban! 

 1) 2) 3) 4) 

 Egyáltalán 
nem igaz 

Nem nagyon 
igaz 

Valamennyire 
igaz 

Teljesen 
igaz 

1. Nehezen barátkozom.     
2. Sok barátom van.     
3. Nehezen szoktak megkedvelni.     
4. A velem egyidősek körében népszerű vagyok.     
5. Úgy érzem, elfogadnak az emberek.     

 

6.1.3.8 Iskolához való kötődés (HBSC, Samdal, Dür, Freeman, 2004) 
 
Hogyan érzel az iskolád iránt? Szereted az iskoládat? 
 

1. Nagyon szeretem 
2. Egy kicsit szeretem 
3. Nem nagyon szeretem 
4. Egyáltalán nem szeretem 

 
 
 

6.1.3.9 Iskolai terhelés / stressz (HBSC, Samdal, Dür, Freeman, 2004) 
 
Mennyire nyomasztanak téged az iskolai feladatok? 
 

1. Egyáltalán nem 
2. Egy kicsit 
3. Eléggé 
4. Nagyon 
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6.1.3.10 Osztálytársak támogatása skála (HBSC, Samdal, Dür, Freeman, 2004) 
 
 

Kérjük, jelöld meg, hogy mennyire értesz egyet az osztálytársaidra vonatkozó következő állításokkal!  
 1)  2)  3)  4)  5)  
 Teljesen 

egyetértek 
Egyetértek Részben 

egyetértek, 
részben nem 

Nem értek 
egyet 

Egyáltalán 
nem értek 

egyet 
1.  Osztályom tanulói szívesen vannak 

együtt.      

2.  Osztálytársaim többsége kedves és 
segítőkész.      

3.  Osztálytársaim elfogadnak olyannak, 
amilyen vagyok.      

 
 

6.1.3.11 Tanári támogatás skála (HBSC, Samdal, Dür, Freeman, 2004) 
 
A következő állítások a tanáraidra vonatkoznak. Kérjük, jelöld meg, mennyire értesz egyet velük! 
 1) 2) 3) 4) 5) 

 Teljesen 
egyetértek 

Egyetértek Részben 
egyetértek, 

részben nem 

Nem értek 
egyet 

Egyáltalán 
nem értek 

egyet 
1. Tanáraim arra ösztönöznek, hogy 

elmondjam a véleményemet az 
osztályban. 

     

2. Tanáraink igazságosan bánnak velünk.      

3. Ha külön segítségre van szükségem, 
megkapom tőlük.      

4. Tanáraimat érdekli, hogy milyen az 
egyéniségem.      

 

6.1.3.12 Nevelőtanárral való kommunikáció (HBSC, Settertobulte, Gaspar de Matos, 2004 
alapján) 

 
      Milyen könnyen tudod megbeszélni a téged nagyon foglalkoztató vagy zavaró dolgokat a következő 

személyekkel?  

 1)  2)  3)  4)  5)  
 Nagyon 

könnyen 
Könnyen Nehezen Nagyon 

nehezen 
Nincs ilyen személy, vagy 

nem találkozom vele 
nevelőtanárod      

Ez a kérdés a szülőkkel és a barátokkal való kommunikációra vonatkozó tételekkel együtt 
szerepelt a gyermekotthonban nevelkedő fiatalok kérdőívében. 
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6.1.3.13 Iskolai támogatás skála (HBSC, Samdal, Dür, Freeman, 2004 alapján) 
 

Kérjük, jelöld meg, hogy mennyire értesz egyet az osztálytársaidra vonatkozó következő állításokkal!  
 1)  2)  3)  4)  5)  
 Teljesen 

egyetértek 
Egyetértek Részben 

egyetértek, 
részben nem 

Nem értek 
egyet 

Egyáltalán 
nem értek 

egyet 
1.  Osztálytársaim többsége kedves és 

segítőkész.      

2.  Osztálytársaim elfogadnak olyannak, 
amilyen vagyok.      

3. Tanáraim többsége kedves és segítőkész.      
4. Tanáraim elfogadnak olyannak, amilyen 

vagyok.      

 
A 4 tétellel végzett főkomponens elemzés eredményei szerint a tételek egy főkomponenst 
alkotnak, amely a variancia 50,82%-t magyarázza.  
 

6.1.3.13/1. táblázat: Az iskolai támogatás skálát alkotó tételekhez tartozó faktorsúlyok 
 (főkomponens elemzés eredményei) 

Tételek Faktorsúlyok 

1.  Osztálytársaim többsége kedves és segítőkész. 0,68 

2.  Osztálytársaim elfogadnak olyannak, amilyen 
vagyok. 

0,67 

3. Tanáraim többsége kedves és segítőkész. 0,73 
4. Tanáraim elfogadnak olyannak, amilyen vagyok. 0,77 

Megmagyarázott variancia 50,82% 
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6.1.3.14 Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív (Oláh, 2005) rövidített változata 
(Kökönyei, Szabó, Aszmann, 2003) 

 
A következő állítások az emberek jellemző tulajdonságait és életfelfogását írják le. Kérjük, gondosan olvasd el 
az egyes állításokat, és jelöld be a rád legjellemzőbb válaszlehetőséget! 
 

 1) 2) 3) 4) 
 Egyáltalán 

nem 
jellemző 

Kicsit 
jellemző 

Jellemző Teljesen 
jellemző 

     
1. Olyan vagyok, aki derűlátóan tekint az életre.     
2. A sikereket kemény munkámnak köszönhetem.     
3. Az életemből hiányoznak a célok.     
4. Nagyon örülök magamnak, és amit az életben elértem.     
5. Más emberek változnak, én körbe-körbe járok.     
6. Még a váratlan helyzeteket is úgy veszem, hogy azok 

izgalmas kihívások számomra.     
7. Gyakran jók a megsejtéseim arról, hogyan 

gondolkodnak és éreznek az emberek.     
8. Még ha nyomás alatt állok is, nagyon jól tudok 

alternatív megoldásokat találni egy problémára.     
9. Sikeresen el tudom érni a magam elé tűzött célokat.     

10. Mikor olyan helyzetben vagyok, hogy van valami 
problémám, megtalálom a megfelelő embert, aki segít.     

11. Csoporthelyzetben gyakran mondják az emberek, hogy 
serkentik őket a gondolataim.     

12. Gyakran van olyan érzésem, hogy a világ csak úgy 
elmegy mellettem.     

13. Ha a dolgok nem terv szerint mennek, könnyen elmegy 
a kedvem attól, hogy folytassam őket.     

14. Jellemző rám az, hogy először beszélek, aztán 
gondolkodom.     

15. Könnyen lehangol, ha kellemetlen dolgokkal 
találkozom.     

16. Könnyen válok türelmetlenné.     
 
 
Az Önkontrollt alkotó tételek Kökönyei (2003) főkomponens-elemzése alapján: 3, 5, 12, 
13, 14, 15, 16. 
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6.1.3.15 Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív (Oláh, 2005) junior változatának 
rövidített verziója37 

 
 
A következő állítások az emberek jellemző tulajdonságait és életfelfogását írják le. Kérjük, gondosan olvasd el 
az egyes állításokat, és jelöld be a rád legjellemzőbb válaszlehetőséget! 

 1) 2) 3) 4)  
 Egyáltalán 

nem 
jellemző 

Kicsit 
jellemző 

Jellemző Teljesen 
jellemző 

 

1. Ha a jövőmre gondolok, úgy érzem, több bajom 
lesz, mint sikerem.      

2. Az életem tele van értelmes dolgokkal, 
kiszámítható és általam kezelhető 
eseményekkel. 

     
3. A balszerencse gyakran megakadályozott 

abban, hogy sikert érjek el.      
4. Meg vagyok elégedve azzal, aki vagyok, és 

azzal is, amit eddig teljesítettem az életben.      
5. Örülök minden új feladatnak, mert úgy érzem, 

fejlődhetek, ha foglalkozom velük.      
6. Bízom abban, hogy megfelelő képességekkel 

rendelkezem az életem eredményes 
irányításához. 

     
7. Sokan mondják rólam, hogy én egy leleményes 

ember vagyok.      
8. Többször előfordul velem, hogy csak fizikailag 

vagyok jelen valahol, a gondolataim 
ugyanakkor egészen máshol járnak 

     
9. Ha elkezdek valamit, akkor azt rendszerint 

végig is csinálom.      
10. Gyakran elhamarkodom a döntéseimet. 

     
11. Amikor valami nem úgy megy, ahogy kéne, 

gyorsan dühbe gurulok.      
12. Ha kudarc ér, sokáig gyötröm magam miatta. 

     
13. Tehetséges vagyok annak megítélésében, hogy 

ki a rossz vagy jó szándékú ember a 
környezetemben. 

     
14. Könnyen rá tudom venni társaimat arra, hogy 

velem tartsanak.      
15. Társaimmal, barátaimmal együttműködve 

gyakran eszelünk ki olyan dolgokat, amelyeket 
külön-külön nem valószínű, hogy kiötlenénk. 

     
16. Úgy érzem, egyre kevésbé vagyok hatékony. 

     
 

37 Ezt a rövidített változatot egy 6-8. osztályosokkal végzett pilot vizsgálat (N=234) adatai alapján 
készítettem. Minden skálából kiválasztottam azt a tételt, amelyik adott skálával a legerősebben együtt járt 
(item-total korrelációval mérve).  
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6.1.3.16 RYDM-EA (Reziliencia és Fiatalok Fejlődési Modul, Resilience&Youth 
Developmental Modul, External Assets, California Healthy Kids Survey, 2002) 

 
 
Kérünk, jelöld be, mennyire találod igaznak a következő állításokat az iskoláddal kapcsolatban! 

 
Az iskolámban van olyan tanár vagy más felnőtt… egyáltalán 

nem igaz 
kicsit 
igaz 

eléggé 
igaz 

nagyon 
igaz 

1) 2) 3) 4) 
R1 … aki igazán odafigyel rám. � � � � 
R2 … aki megdicsér, ha jól végzem a feladatom. � � � � 
R3 … aki észreveszi, ha nem vagyok ott. � � � � 
R4 … aki mindig a legjobbat várja el tőlem. � � � � 
R5 … aki meghallgat, amikor valamit el akarok mondani. � � � � 
R6 …aki hisz abban, hogy sikeres leszek. � � � � 

Az iskolában… egyáltalán 
nem igaz 

kicsit 
igaz 

eléggé 
igaz 

nagyon 
igaz 

1) 2) 3) 4) 
R7 …érdekes dolgokat csinálok.  � � � � 
R8  … beleszólhatok az osztály dolgaiba, és abba, hogy mik    
legyenek a szabályok. � � � � 
R9 …számít, amit csinálok. � � � � 
 
A következő állítások olyan dolgokra vonatkoznak, amik nem otthon vagy az iskolában fordulnak elő, 
hanem a szomszédságban, vagy az ismeretségi körödben 

 
Az iskolán és az otthonomon KÍVÜL, van olyan 
felnőtt… 

egyáltalán 
nem igaz 

kicsit 
igaz 

eléggé 
igaz 

nagyon 
igaz 

1) 2) 3) 4) 
R10 … aki igazán odafigyel rám. � � � � 
R11 … aki megdicsér, ha jól végzem a feladatom. � � � � 
R12 … aki észreveszi, ha nyugtalanít/felzaklat valami. � � � � 
R13…aki hisz abban, hogy sikeres leszek. � � � � 
R14… aki mindig a legjobbat várja el tőlem. � � � � 
R15 …akiben megbízom. � � � � 
     
Az iskolán kívül, és amikor nem vagyok otthon, jellemzőek 
rám az alábbi tevékenységek: 

egyáltalán 
nem igaz 

kicsit 
igaz 

eléggé 
igaz 

nagyon 
igaz 

1) 2) 3) 4) 
R16 Tagja vagyok valamilyen klubnak, sportkörnek, vagy más  
csoportnak. � � � � 
R17 Komolyan foglalkozom zenével, művészetekkel, 
irodalommal, sporttal vagy más hobbival. � � � � 
R18 Csinálok olyan dolgokat, amikkel másoknak segítek.  � � � � 
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Mennyire igazak a következő, barátaidra vonatkozó 
állítások?  

    

Van olyan velem közel egykorú barátom… 
egyáltalán 
nem igaz 

kicsit igaz eléggé igaz nagyon igaz 

1) 2) 3) 4) 
R19.….aki igazán odafigyel rám. � � � � 
R20.  …akivel beszélhetek a problémáimról. � � � � 
R21.  …aki segít nekem, ha nehéz időket élek meg. � � � � 
A barátaim… egyáltalán 

nem igaz 
egy kicsit 

igaz 
eléggé igaz nagyon igaz 

1) 2) 3) 4) 
R22. …sokszor bajba kerülnek. � � � � 
R23.…megpróbálják azt tenni, ami helyes. � � � � 
R24. …jól tanulnak. � � � � 
 
 
 
Mennyire igazak az alábbi állítások az otthonodra, illetve azokra a 
felnőttekre, akikkel együtt élsz? 
 

   

Van OTTHON olyan felnőtt (a szüleim vagy más),… egyáltalán 
nem igaz 

kicsit 
igaz 

eléggé 
igaz 

nagyon 
igaz 

1 2 3 4 
R25 …aki elvárja tőlem, hogy betartsam a szabályokat. � � � � 
R26 …akit érdekel, hogy mit csinálok az iskolában. � � � � 
R27…aki hisz abban, hogy sikeres leszek. � � � � 
R28 …akivel beszélhetek a problémáimról. � � � � 
R29 …aki mindig a legjobbat várja el tőlem. � � � � 
R30 …aki odafigyel rám, ha valamit el akarok mondani. � � � � 
R31 …akivel érdekes dolgokat csinálunk, vagy érdekes helyekre 
megyünk. � � � � 
 
Otthon… 

egyáltalán 
nem igaz 

kicsit 
igaz 

eléggé 
igaz 

nagyon 
igaz 

1 2 3 4 
R32 …számít, amit csinálok. � � � � 
R33 …beleszólhatok a családi döntésekbe. � � � � 
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6.1.3.17 Flow Kérdőív (Oláh, 2005) – otthonra és iskolára vonatkozó skálák 
 
 

A gyerekek különböző élményeket élnek át a családjukkal együtt töltött alkalmak során. Minden állításánál 
jelöld meg azt a választ, ami a legjobban kifejezi, hogy TE általában mit szoktál érezni, amikor a családod 
tagjaival vagy együtt. 

Amikor a családommal együtt csinálunk 
valamit, akkor ÁLTALÁBAN véve azt 
mondhatom, hogy… 

nagyon  
kevéssé 

1 

valamennyire 
2 

eléggé 
3 

meglehetősen 
4 

nagyon 
5 

1. szeretem az ilyen alkalmakat � � � � � 
 majdnem 

soha 
néha eléggé meglehetősen majdnem 

mindig 
2. a követelmények sok problémát 
jelentenek számomra � � � � � 
3. érdektelen számomra az egész � � � � � 
4. izgalmas próbatétel számomra, és 
élvezem, hogy jól tudom csinálni, amit 
kell 

� � � � � 

5. többnyire olyan érzésem van, hogy 
nem tudok megfelelni az összes 
elvárásnak 

� � � � � 

6. távol áll tőlem, amit csinálni kell � � � � � 
 nagyon 

kevéssé 
valamennyire eléggé meglehetősen nagyon 

7. idegesít az egész � � � � � 
 majdnem 

soha 
néha eléggé meglehetősen majdnem 

mindig 
8. azt érzem, jól mennek a dolgok � � � � � 
9. fáraszt az egész � � � � � 
. 

Az iskolában eltöltött idő alatt az embert nagyon sok élmény éri. Minden állításnál jelöld meg azt a választ, ami 
a legjobban kifejezi, hogy TE általában mit érzel, amikor az iskolában vagy, amikor az iskolai feladataidat 
végzed. 

 
Amikor a iskolában vagyok, és 
dolgozom az ott kapott feladatokon, 
akkor ÁLTALÁBAN véve azt 
mondhatom, hogy… 

nagyon  
kevéssé 

1 

valamennyire 
2 

eléggé 
3 

meglehetősen 
4 

nagyon 
5 

1. szeretem az ilyen alkalmakat � � � � � 
 majdnem 

soha 
néha eléggé meglehetősen majdnem 

mindig 
2. a követelmények sok problémát 
jelentenek számomra � � � � � 
3. érdektelen számomra az egész � � � � � 
4. izgalmas próbatétel számomra, és 
élvezem, hogy jól tudom csinálni, amit 
kell 

� � � � � 

5. többnyire olyan érzésem van, hogy � � � � � 
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nem tudok megfelelni az összes 
elvárásnak 
6. távol áll tőlem, amit csinálni kell � � � � � 

 nagyon 
kevéssé 

valamennyire eléggé meglehetősen nagyon 

7. idegesít az egész � � � � � 
 majdnem 

soha 
néha eléggé meglehetősen majdnem 

mindig 
8. azt érzem, jól mennek a dolgok � � � � � 
9. fáraszt az egész � � � � � 
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6.2. melléklet: az első vizsgálatban használt változók országonkénti 
megoszlása 

6.2.1. A két rizikótényező 
 

6.2.1/1. táblázat: A családszerkezeti kategóriák megoszlása országonként38 
 

Országok 
Családszerkezet  

N  % 
Összesen Intakt Egyszülős Újrastrukturált 

Ausztria  4326 80,5 12,6 6,9 
Belgium 
(Flandria) 6040 83,1 9,3 7.6 

Cseh Köztársaság 4885 74,5 13,6 11,9 
Németország 1 5520 78,0 13,0 9,0 
Dánia 4030 69,9 16,7 13,4 
Észtország 3909 73,5 17,8 8,6 
Anglia 5807 69,6 17,5 12,9 
Spanyolország 5668 88,0 9,2 2,8 
Finnország 5168 74,4 14,7 10,9 
Franciaország 7933 79,6 11,2 9,3 
Magyarország 4046 79,8 13,7 6,5 
Írország 2814 86,4 10,4 3,2 
Olaszország 4194 90,9 7,1 2,0 
Litvánia 5512 79,5 13,7 6,8 
Lettország 3219 71,8 19,4 8,8 
Hollandia 4176 83,7 10,8 5,4 
Lengyelország 6292 87,3 10,3 2,4 
Portugália 2713 85,4 10,1 4,5 
Skócia 4289 70,8 16,8 12,4 
Svédország 3788 70,6 17,0 12,5 
Szlovénia 3853 87,6 8,7 3,6 
Wales  3746 69,9 15,8 14,3 
Összesen 101928 79,0 13,0 8,0 

Megjegyzés: 1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
 
 
 

38 Ezek az arányok azokra a tanulókra vonatkoznak, akik legalább egy biológiai szülővel együtt élnek, az 
édes szülők nélkül élők (1,5%) adatai nem szerepelnek az elemzésekben.   
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6.2.1/2. táblázat: A FAS tercilisek megoszlása országonként* 
 

Országok 

FAS kategóriák (%) 
(országonkénti tercilisek) 

N % 
Összesen Alacsony Közepes Magas 

Ausztria  4284 35,1 41,3 23,6 

Belgium 
(Flandria) 6089 35,7 40,1 24,2 

Cseh Köztársaság 4934 37,5 22,0 40,5 
Németország 1 5475 33,5 38,7 27,8 
Dánia 4565 28,8 42,3 29,0 
Észtország 3936 32,4 39,6 27,9 
Anglia 5823 31,5 42,7 25,8 
Spanyolország 5741 38,2 20,2 41,6 
Finnország 5269 34,0 42,3 23,7 
Franciaország 8036 31,2 39,7 29,2 
Magyarország 4089 34,6 36,0 29,4 
Írország 2849 39,5 20,8 39,7 
Olaszország 4311 24,5 40,0 35,5 
Litvánia 5427 28,1 32,8 39,1 
Lettország 3401 33,5 34,0 32,4 
Hollandia 4183 23,9 42,7 33,4 
Lengyelország 6348 35,2 37,4 27,3 
Portugália 2846 27,4 36,9 35,7 
Skócia 4233 36,9 21,6 41,4 
Svédország 3839 42,0 20,8 37,2 
Szlovénia 3926 35,0 21,8 43,2 
Wales  3602 31,6 42,4 26,1 
Összesen 103206 33,2 34,9 31,9 

1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
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6.2.2. A pszichoszociális alkalmazkodás mutatói 
 

6.2.2/1. táblázat: A nagyon jól/jól tanuló fiatalok aránya – korcsoport és nem szerint, 
országonként 

 
Országok Nagyon jól / jól tanulók aránya 

 
N % N % 

Összesen 11 
évesek 

13 
évesek 

15 
évesek Összesen Fiúk Lányok 

Ausztria 4334 82,9 59,4 47,1 4439 64,3 63,8 
Belgium 
(Flandria) 6255 64,9 52,8 49,8 6255 52,4 59,2 

Cseh Köztársaság 4969 55,2 53,5 54,0 4969 50,8 57,4 
Németország1 5483 63,1 41,2 36,8 5498 48,3 47,5 
Dánia 4494 81,6 64,7 55,3 4579 65,5 70,4 
Észtország 3969 52,0 45,3 39,6 3972 37,5 53,7 
Anglia 5986 66,5 62,1 60,5 6031 59,2 67,1 
Spanyolország 5775 82,6 64,2 48,5 5779 64,2 67,9 
Finnország 5261 68,7 56,8 49,6 5301 57,9 59,5 
Franciaország 8099 66,6 51,4 42,1 8099 49,5 57,2 
Magyarország 4024 61,6 52,3 35,1 4130 46,7 51,7 
Írország 2827 67,6 64,7 60,4 2827 62,7 65,7 
Olaszország 4318 62,9 50,2 40,0 4346 47,1 55,8 
Litvánia 5622 51,4 49,0 45,1 5623 39,7 57,6 
Lettország 3430 66,7 48,6 44,2 3456 45,7 59,8 
Hollandia 4218 61,1 57,0 47,7 4218 55,6 55,6 
Lengyelország 6274 72,2 62,0 52,9 6345 54,6 69,8 
Portugália 2902 54,2 47,1 40,3 2914 49,4 46,6 
Skócia 4356 63,9 71,5 67,1 4365 63,8 71,1 
Svédország  3855 77,5 66,6 58,6 3883 67,5 69,0 
Szlovénia 3899 88,3 71,4 56,6 3940 71,4 76,0 
Wales 3706 75,3 67,7 64,6 3707 67,6 71,0 
Összesen 104056 67,7 56,9 49,4 104676 55,2 61,4 

         1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
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6.2.2/2. táblázat: Nem dohányzó tanulók aránya – korcsoport és nem szerint, országonként 
 

Országok Nem dohányzók aránya 

 N 
összesen 

% 
N 

összesen 

% 
11 

évesek 
13 

évesek 
15 

évesek Fiúk Lányok 

Ausztria 4346 95,8 85,3 55,0 4448 81,2 79,1 
Belgium 
(Flandria) 6260 97,3 86,3 67,7 6260 83,8 84,3 

Cseh Köztársaság 5008 96,1 81,3 64,3 5008 79,6 81,6 
Németország1 1730 94,9 77,3 60,4 5620 79,2 78,0 
Dánia 4560 97,9 88,6 72,7 4643 87,2 87,2 
Észtország 3971 94,9 82,3 68,9 3974 78,9 85,3 
Anglia 5972 95,5 80,8 68,5 6020 85,2 80,1 
Spanyolország 5799 95,9 86,8 64,5 5803 84,7 82,1 
Finnország 5331 98,2 80,7 60,3 5370 82,3 78,4 
Franciaország 8155 96,1 87,5 66,8 8155 83,7 83,7 
Magyarország 4045 94,2 82,3 61,2 4152 78,8 80,0 
Írország 2853 95,3 90,0 73,5 2853 87,6 85,7 
Olaszország 4341 96,6 85,9 67,6 4369 85,3 83,6 
Litvánia 5635 96,3 85,2 61,2 5636 76,4 85,4 
Lettország 3434 96,9 83,3 66,8 3459 78,8 85,9 
Hollandia 4254 98,1 86,5 70,8 4254 86,4 85,2 
Lengyelország 6301 94,6 83,7 70,0 6374 79,8 85,5 
Portugália 2905 95,2 80,1 71,1 2917 83,9 83,3 
Skócia 4387 97,9 88,3 76,6 4396 91,4 86,6 
Svédország  3870 98,9 88,6 76,2 3900 90,0 87,1 
Szlovénia 3907 97,7 91,7 63,2 3948 85,2 87,2 
Wales 3862 96,3 84,5 73,2 1876 88,1 82,1 
Összesen 104801 96,4 84,8 66,8 105422 83,3 83,3 

         1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
 
 

210 
 



6.2.2/3. táblázat: Azon tanulók aránya, akik még soha nem voltak részegek – korcsoportok 
és nem szerint országonként 

 
Országok Azok aránya, akik még soha nem voltak részegek 

 N 
összesen 

% 
N 

összesen 

% 

11 
évesek 

13 
évesek 

15 
évesek Fiúk Lányok 

Ausztria 4344 92,4 81,2 46,3 4446 73,1 77,0 
Belgium 
(Flandria) 6246 88,3 77,9 49,9 6246 66,9 77,3 

Cseh Köztársaság 4997 92,9 77,2 48,3 4997 68,5 76,9 
Németország1 5593 92,0 74,1 43,1 5608 69,3 72,9 
Dánia 4558 88,1 66,3 21,7 4641 58,4 63,5 
Észtország 3975 87,9 63,6 33,1 3978 55,3 68,3 
Anglia 5997 75,5 53,1 29,7 6043 53,1 55,6 
Spanyolország 5781 97,3 87,9 58,2 5785 81,8 82,8 
Finnország 5301 96,1 72,2 35,6 5340 69,1 68,5 
Franciaország 8072 95,2 88,0 66,9 8072 80,8 86,2 
Magyarország 4046 90,1 78,1 48,0 4151 58,4 75,5 
Írország 2203 94,8 83,5 53,1 2837 77,7 77,6 
Olaszország 4330 88,8 78,5 63,9 4358 73,7 81,8 
Litvánia 5630 79,7 56,3 26,8 5631 48,6 59,9 
Lettország 3425 87,5 67,9 42,3 3449 60,3 71,5 
Hollandia 4217 93,7 80,3 55,2 4217 72,8 81,9 
Lengyelország 6268 91,1 74,3 49,0 6341 66,3 76,2 
Portugália 2892 90,1 76,3 61,5 2904 73,9 81,2 
Skócia 4354 83,6 61,6 31,8 4363 62,5 62,5 
Svédország  3866 96,6 82,1 50,8 3895 75,8 79,8 
Szlovénia 3895 84,3 73,0 40,4 3936 63,1 73,8 
Wales 3854 79,9 47,3 24,3 3855 50,7 52,6 
Összesen 104478 89,4 73,1 45,0 105093 66,9 73,1 

         1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
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6.2.2/4. táblázat: Azon tanulók aránya, akik legfeljebb egy gyakori tünetről számoltak be –
korcsoport és nem szerint, országonként 

 
Országok A legfeljebb egy gyakori tünetről beszámolók aránya 

 
N 

összesen 
 

% 
N 

összesen 

% 
11 

évesek 
13 

évesek 
15 

évesek Fiúk Lányok 

Ausztria 4251 78,3 77,1 79,6 4351 82,7 73,5 
Belgium 
(Flandria) 6154 74,8 74,6 72,2 6154 77,4 70,8 

Cseh Köztársaság 4924 71,6 66,1 69,8 4924 74,7 64,0 
Németország1 5412 81,3 80,6 81,6 5427 86,5 76,0 
Dánia 4493 74,6 76,2 78,6 4577 81,7 71,0 
Észtország 3968 71,0 67,7 61,2 3971 73,2 60,2 
Anglia 5666 62,7 64,8 63,7 5710 67,4 60,1 
Spanyolország 5670 57,4 59,7 57,5 5673 66,0 50,7 
Finnország 5257 79,8 74,1 72,3 5296 82,1 68,9 
Franciaország 7775 66,6 67,3 64,8 7775 72,8 60,0 
Magyarország 3995 72,1 66,2 60,7 4100 74,0 60,4 
Írország 2799 79,1 73,7 66,5 2799 75,8 71,1 
Olaszország 4313 53,8 54,4 48,1 4340 60,4 44,8 
Litvánia 5516 67,1 63,9 59,1 5517 73,7 52,7 
Lettország 3252 66,7 71,2 65,2 3276 76,4 60,3 
Hollandia 4160 72,4 72,3 76,6 4160 79,1 68,4 
Lengyelország 6206 64,8 64,8 60,6 6276 69,5 57,2 
Portugália 2810 70,9 71,3 65,2 2821 77,3 62,5 
Skócia 4340 70,9 69,8 69,3 4349 74,5 65,5 
Svédország  3736 69,1 63,5 61,9 3762 72,6 57,4 
Szlovénia 3842 78,3 75,1 73,9 3881 81,6 70,0 
Wales 3819 71,7 69,3 66,8 3820 74,9 63,6 
Összesen 102358 70,3 68,9 66,9 102959 75,0 62,9 

         1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
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6.2.2/5. táblázat: Az élettel való elégedettség skálán (Cantril-létra) legalább 6 pontot adott 
tanulók aránya – korcsoporton és nem szerint, országonként 

 
Országok Cantril-létra: 6 vagy több pontot adók aránya 

 
N 

összesen 
 

% N 
összesen 

% 
11 

é k 
13 

é k 
15 

é k 
Fiúk Lányok 

Ausztria 4307 91,4 86,0 86,8 4410 91,2 85,1 
Belgium 
(Flandria) 6210 90,8 87,9 84,6 6210 88,8 87,0 

Cseh Köztársaság 4974 86,0 81,0 83,0 4974 84,7 82,1 
Németország1 5449 86,0 84,4 85,7 5464 85,8 85,0 
Dánia 4536 89,0 85,7 88,0 4618 91,2 84,2 
Észtország 3965 81,3 79,1 69,6 3968 77,3 76,2 
Anglia 5514 84,8 84,0 81,0 5551 86,7 80,3 
Spanyolország 5704 90,9 87,5 84,8 5707 90,0 85,8 
Finnország 5251 94,3 91,4 89,2 5287 93,3 90,1 
Franciaország 8051 88,2 85,9 81,0 8051 87,9 82,3 
Magyarország 3974 84,9 87,9 79,9 4076 85,8 83,0 
Írország 2837 89,8 86,3 83,2 2837 88,8 84,7 
Olaszország 4315 86,5 87,2 82,0 4342 86,3 84,5 
Litvánia 5416 77,6 76,3 71,4 5417 76,9 73,4 
Lettország 3356 79,6 76,0 74,7 3381 78,9 75,0 
Hollandia 4213 96,6 93,6 92,5 4213 95,9 92,8 
Lengyelország 6172 86,3 81,7 72,2 6241 82,3 77,5 
Portugália 2851 85,6 81,3 73,9 2862 84,3 77,9 
Skócia 4370 89,1 84,6 84,3 4378 89,4 83,1 
Svédország  3848 91,9 86,0 80,4 3877 89,2 83,6 
Szlovénia 3824 90,4 84,5 82,4 3861 89,4 82,6 
Wales 3826 86,9 82,8 82,3 3872 88,7 79,2 
Összesen 102963 87,8 84,8 81,5 103552 87,0 82,7 

         1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
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6.2.2/6. táblázat: A kortárs bántalmazásban legfeljebb egyszer érintett tanulók aránya –
korcsoport és nem szerint, országonként 

 
Országok Kortárs bántalmazásban legfeljebb egyszer érintettek aránya 

 
N 

összesen 
 

% N 
összesen 

% 
11 

é k 
13 

é k 
15 

é k 
Fiúk Lányok 

Ausztria 4319 77,2 66,9 71,0 4423 64,6 78,0 
Belgium 
(Flandria) 6225 77,8 80,1 79,7 6225 73,4 84,4 

Cseh Köztársaság 4970 92,7 90,7 90,4 4970 89,7 92,8 
Németország1 5539 79,9 69,4 70,9 5554 68,1 79,1 
Dánia 4550 80,6 77,2 81,9 4635 74,6 84,4 
Észtország 3976 74,1 71,0 76,5 3979 68,2 79,2 
Anglia 5809 82,4 80,7 86,7 5855 79,9 85,9 
Spanyolország 5763 87,5 84,1 82,6 5766 80,9 88,8 
Finnország 5267 86,3 84,4 87,9 5307 83,2 89,1 
Franciaország 8070 81,8 79,3 77,9 8070 77,5 81,8 
Magyarország 4032 87,8 88,3 94,3 4138 87,4 91,9 
Írország 2802 87,4 87,4 90,5 2802 84,4 91,6 
Olaszország 4317 81,5 77,7 83,8 4345 74,9 85,9 
Litvánia 5625 54,2 44,4 44,6 5626 42,1 53,5 
Lettország 3391 74,6 65,2 70,2 3417 61,4 77,5 
Hollandia 4208 82,9 81,1 85,2 4208 78,3 87,5 
Lengyelország 6253 81,8 79,0 78,9 6325 72,1 87,6 
Portugália 2892 73,8 72,7 85,2 2904 69,3 83,2 
Skócia 4328 86,3 86,1 90,0 4335 86,5 87,9 
Svédország  3766 94,8 91,1 91,9 3794 91,2 94,2 
Szlovénia 3869 89,3 88,3 89,5 3906 87,2 90,6 
Wales 3793 86,7 85,3 91,3 3794 86,6 88,6 
Összesen 103764 81,7 78,3 80,6 104378 75,9 84,3 

         1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
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6.2.3. Pszichoszociális prediktorok 
 

6.2.3/1. táblázat: Azon tanulók aránya, akik legalább az egyik szülővel könnyen tudnak 
beszélni problémáikról – korcsoport és nem szerint, országonként    

 

Országok A legalább egyik szülővel könnyen / nagyon könnyen kommunikálók 
aránya 

 
N 

összesen 
 

% N 
összesen 

% 
11 

évesek 
13 

évesek 
15 

évesek Fiúk Lányok 

Ausztria 4023 88,9 85,2 79,4 4121 84,3 85,3 
Belgium 
(Flandria) 6097 88,8 83,1 76,5 6097 84,1 81,8 

Cseh Köztársaság 4633 84,8 81,9 80,9 4633 82,9 82,2 
Németország1 5271 90,1 87,6 81,0 5286 88,2 84,7 
Dánia 4370 88,9 81,1 77,9 4446 84,8 81,1 
Észtország 3863 89,1 83,2 77,1 3865 85,1 81,3 
Anglia 5801 92,0 89,2 85,3 5839 89,9 88,3 
Spanyolország 5719 89,5 84,0 81,9 5723 86,3 84,4 
Finnország 1654 92,7 86,8 82,6 5089 89,8 85,3 
Franciaország 7782 92,6 89,2 83,9 7782 90,3 86,8 
Magyarország 3467 96,8 93,8 91,4 3551 95,2 93,0 
Írország 2682 87,7 82,9 78,2 2682 82,5 83,4 
Olaszország 4213 91,8 84,1 78,2 4239 87,4 83,1 
Litvánia 5414 87,5 80,8 73,4 5415 79,8 81,4 
Lettország 3131 89,2 84,3 84,9 3152 87,2 82,8 
Hollandia 4138 96,3 93,1 91,3 4138 95,2 92,1 
Lengyelország 6097 97,5 96,0 90,5 6162 95,8 94,6 
Portugália 2738 90,5 83,8 82,8 2749 88,1 84,2 
Skócia 4219 91,3 85,8 81,2 4226 86,7 86,8 
Svédország  3728 95,9 91,2 86,5 3755 92,8 90,1 
Szlovénia 3798 97,8 95,2 93,7 3834 96,6 94,7 
Wales 3632 90,7 83,9 78,7 3633 85,4 83,8 
Összesen 99865 91,6 86,8 82,4 100417 88,1 86,0 

         1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
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6.2.3/2. táblázat: Azon tanulók aránya, akik legalább 3 délutánt vagy estét töltenek a 
barátaikkal hét közben – korcsoport és nem szerint, országonként   

 
Országok A barátaikkal legalább 4 délutánt / estét töltők aránya 

 
N 

összesen 
 

% 
N 

összesen 

% 

11 
évesek 

13 
évesek 

15 
évesek Fiúk Lányok 

Ausztria 4267 60,6 59,5 51,8 4410 43,6 38,2 
Belgium 
(Flandria) 6126 74,8 61,0 53,5 6199 36,4 28,4 

Cseh Köztársaság 5012 51,9 51,8 42,8 5012 47,8 44,5 
Németország1 5224 50,1 48,6 45,5 5379 51,2 47,4 
Dánia 4490 58,9 61,3 60,2 4619 32,9 30,0 
Észtország 3960 52,4 49,0 51,3 3964 43,8 36,8 
Anglia 5975 54,3 50,1 50,6 6035 43,0 33,2 
Spanyolország 5743 54,0 52,2 53,3 5776 36,1 28,8 
Finnország 5170 49,9 48,8 46,2 5275 35,7 27,5 
Franciaország 7932 72,4 67,8 60,7 8015 35,7 26,1 
Magyarország 3932 61,3 60,6 52,3 4074 43,2 38,6 
Írország 2831 50,6 45,7 53,8 2853 45,8 36,6 
Olaszország 4332 56,3 49,9 50,5 4367 52,0 38,0 
Litvánia 5580 54,0 50,9 49,0 5608 47,3 36,0 
Lettország 3412 60,8 49,6 49,9 3450 44,7 39,9 
Hollandia 4173 61,3 61,1 55,7 4215 33,2 29,8 
Lengyelország 6262 53,5 55,1 53,5 6363 45,4 37,6 
Portugália 2876 58,2 57,1 59,9 2905 44,4 35,7 
Skócia 4333 39,9 36,8 41,8 4359 48,6 37,2 
Svédország  3803 62,5 63,7 66,4 3864 31,0 24,2 
Szlovénia 3890 54,6 60,3 49,6 3936 43,2 36,8 
Wales 3805 48,3 42,4 53,7 3826 47,1 34,6 
Összesen 103128 43,2 45,5 47,8 104504 42,1 34,3 

         1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
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6.2.3/3. táblázat: Azon tanulók aránya, akiknek van olyan barátja, akivel könnyen tudnak 
beszélni problémáikról – korcsoport és nem szerint, országonként 

 
Országok A barátaikkal könnyen / nagyon könnyen kommunikálók aránya 

 
N 

összesen 
 

% 
N 

összesen 

% 
11 

évesek 
13 

évesek 
15 

évesek Fiúk Lányok 

Ausztria 3354 65,9 76,2 87,1 3417 73,3 80,2 
Belgium 
(Flandria) 6046 68,8 78,7 84,8 6046 74,2 80,2 

Cseh Köztársaság 4412 68,7 77,7 84,5 4412 76,0 78,3 
Németország1 5047 70,3 82,8 85,4 5060 75,7 82,7 
Dánia 4114 73,6 80,2 83,8 4182 75,8 81,9 
Észtország 3968 64,0 69,9 78,0 3971 68,2 72,9 
Anglia 5726 82,2 89,5 92,7 5767 83,6 91,7 
Spanyolország 5493 74,6 87,5 91,6 5496 83,1 85,5 
Finnország 5101 77,3 83,3 86,3 5136 78,0 86,4 
Franciaország 6794 76,9 84,9 88,1 6794 83,4 83,8 
Magyarország 3619 82,7 91,0 93,1 3698 87,0 90,3 
Írország 2595 75,4 82,2 88,3 2595 77,5 85,5 
Olaszország 4141 81,1 87,2 90,3 4168 84,2 87,6 
Litvánia 5552 61,8 69,5 78,2 5553 70,7 69,1 
Lettország 2711 61,3 70,4 79,2 2726 70,8 70,6 
Hollandia 3845 69,5 77,6 84,3 3845 72,9 80,8 
Lengyelország 5888 84,8 88,4 91,0 5947 85,8 90,5 
Portugália 2709 87,1 90,8 93,2 2718 88,7 91,3 
Skócia 4324 82,2 89,9 94,8 4332 84,7 91,7 
Svédország  3707 79,9 83,9 89,2 3734 81,8 86,4 
Szlovénia 3602 88,4 92,0 95,7 3635 91,4 92,1 
Wales 3779 78,9 85,6 90,1 3780 81,4 88,1 
Összesen 96527 75,5 82,8 87,5 97012 79,5 84,0 

         1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
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6.2.3/4. táblázat: Azon tanulók aránya, akiket az iskolai feladatok nem vagy csak kicsit 
nyomasztanak – korcsoport és nem szerint, országonként 

 
Országok Azok aránya, akiket az iskolai feladatok nem / csak kicsit nyomasztanak 

 
N 

összesen 
 

% 
N 

összesen 

% 

11 
évesek 

13 
évesek 

15 
évesek Fiúk Lányok 

Ausztria 4289 90,8 80,5 68,1 4390 80,2 80,3 
Belgium 
(Flandria) 6268 81,0 71,5 66,9 6268 71,6 74,8 

Cseh Köztársaság 4958 78,8 69,7 71,4 4985 73,7 73,0 
Németország1 5532 77,2 77,2 71,6 5546 75,2 75,7 
Dánia 4553 80,2 74,2 72,3 4638 75,0 76,1 
Észtország 3969 65,9 51,4 38,6 3972 53,5 50,6 
Anglia 5880 65,3 59,0 35,1 5924 54,5 53,8 
Spanyolország 5774 70,9 51,2 38,6 5778 53,7 55,3 
Finnország 5247 74,4 55,6 51,7 5287 59,6 62,5 
Franciaország 8132 80,3 75,0 74,3 8132 80,7 72,4 
Magyarország 4044 84,0 74,8 69,9 4151 76,4 75,6 
Írország 2835 74,9 65,5 53,7 2835 66,9 63,5 
Olaszország 4318 63,3 58,4 51,8 4346 59,9 56,7 
Litvánia 5615 56,2 34,6 32,4 5616 43,6 38,2 
Lettország 3407 78,9 69,3 57,9 3432 72,4 65,8 
Hollandia 4205 95,0 87,3 77,5 4205 88,5 85,6 
Lengyelország 6236 66,7 50,4 37,2 6307 51,8 50,6 
Portugália 2909 56,5 51,7 38,7 2921 51,6 48,5 
Skócia 4291 72,4 69,9 47,1 4300 65,6 64,4 
Svédország  3838 86,1 72,1 44,9 3867 73,0 64,8 
Szlovénia 3871 67,9 44,5 46,6 3912 52,4 55,0 
Wales 3642 65,4 60,6 32,1 3643 54,2 52,4 
Összesen 103840 74,2 63,9 54,3 104455 65,2 63,8 

         1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
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6.2.3/5. táblázat: Az Osztálytársak észlelt támogatása skála átlaga és szórása (sd) –
korcsoport és nem szerint, országonként 

Országok Osztálytársak észlelt támogatása skála 

 N 
összesen 

Átlag (sd) N 
összesen 

Átlag (sd) 
11 

évesek 
13 

évesek 
15 

évesek Fiúk Lányok 

Ausztria 4301 12,64 
(2,05) 

12,30 
(2,12) 

12,10 
(2,08) 4401 12,06 

(2,15) 
12,65 
(2,00) 

Belgium (Flandria) 6243 12,19 
(2,15) 

11,75 
(2,76) 

11,21 
(2,42) 6243 11,61 

(2,33) 
11,83 
(2,30) 

Cseh Köztársaság 4916 11,39 
(2,40) 

10,64 
(2,34) 

10,17 
(2,36) 4916 10,84 

(2,41) 
10,63 
(2,42) 

Németország1 5522 13,08 
(2,03) 

12,27 
(2,31) 

11,94 
(2,27) 5537 12,28 

(2,29) 
12,65 
(2,19) 

Dánia 4520 12,21 
(2,23) 

11,68 
(2,20) 

11,65 
(2,12) 4602 11,96 

(2,11) 
11,77 
(2,29) 

Észtország 3952 11,24 
(2,14) 

10,80 
(2,19) 

10,67 
(2,36) 3955 10,75 

(2,27) 
11,05 
(2,21) 

Anglia 5951 10,86 
(2,18) 

10,46 
(2,27) 

10,58 
(2,16) 5995 10,56 

(2,18) 
10,72 
(2,24) 

Spanyolország 5761 12,63 
(2,11) 

11,95 
(2,19) 

11,54 
(2,26) 5764 12,13 

(2,25) 
12,02 
(2,20) 

Finnország 5211 11,59 
(2,28) 

11,28 
(2,14) 

11,17 
(2,23) 5247 11,53 

(2,16) 
11,18 
(2,28) 

Franciaország 8022 11,61 
(2,45) 

11,23 
(2,52) 

10,91 
(2,49) 8022 11,43 

(2,47) 
11,08 
(2,53) 

Magyarország 3947 12,21 
(2,36) 

11,88 
(2,32) 

11,51 
(2,31) 4047 12,03 

(2,35) 
11,74 
(2,33) 

Írország 2800 12,08 
(2,13) 

11,75 
(2,12) 

11,38 
(2,24) 2800 11,58 

(2,20) 
11,88 
(2,16) 

Olaszország 4293 11,94 
(2,24) 

11,44 
(2,36) 

10,81 
(2,44) 4321 11,68 

(2,31) 
11,21 
(2,43) 

Litvánia 5564 10,95 
(2,55) 

10,52 
(2,49) 

10,47 
(2,29) 5565 10,95 

(2,43) 
10,34 
(2,44) 

Lettország 3320 11,39 
(2,21) 

10,80 
(2,21) 

10,39 
(2,18) 3343 10,95 

(2,24) 
10,79 
(2,23) 

Hollandia 4174 12,05 
(2,05) 

11,69 
(2,21) 

11,38 
(2,07) 4174 11,67 

(2,09) 
11,78 
(2,17) 

Lengyelország 6237 12,02 
(2,28) 

11,43 
(2,28) 

11,07 
(2,37) 6308 11,62 

(2,36) 
11,39 
(2,34) 

Portugália 2886 12,77 
(2,17) 

12,51 
(2,17) 

12,05 
(2,12) 2898 12,73 

(2,14) 
12,27 
(2,18) 

Skócia 4294 12,61 
(2,17) 

11,67 
(2,52) 

11,27 
(2,46) 4303 12,10 

(2,32) 
11,78 
(2,54) 

Svédország  3819 12,41 
(1,98) 

11,96 
(1,96) 

11,60 
(2,21) 3848 12,14 

(2,05) 
11,90 
(2,10) 

Szlovénia 3858 12,20 
(2,29) 

11,59 
(2,20) 

11,65 
(2,08) 3897 11,89 

(2,27) 
11,75 
(2,18) 

Wales 3690 11,77 
(2,09) 

11,19 
(2,12) 

11,34 
(1,85) 3691 11,51 

(2,00) 
11,35 
(2,08) 

Összesen 103281 11,98 
(2,30) 

11,45 
(2,34) 

11,17 
(2,33) 103877 11,60 

(3,32) 
11,50 
(2,37) 

         1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
 

219 
 



6.2.4. Az első vizsgálat eredményeihez kapcsolódó mellékletek 
 

6.2.4/1. táblázat: A jól alkalmazkodók aránya országonként, nemek és korcsoportok 
szerint39 

 

Országok 

Jól alkalmazkodók aránya % (6 pozitív indikátor) 
11 évesek 13 évesek 15 évesek 

 
Fiúk 

 
Lányok Összesen Fiúk Lányok Összesen Fiúk Lányok Összesen 

Ausztria 44,6 56,1 50,5 28,8 28,8 28,8 12,4 14,0 13,2 
Belgium 
(Flandria) 34,5 41,5 38,2 25,2 32,3 29,1 16,1 21 18,6 

Cseh 
Köztársaság 34,9 38,6 36,8 21,7 29,8 26,0 19,3 21,0 20,2 

Németország1 33,7 38,0 35,9 16,3 17,3 16,8 10,7 10,9 10,8 
Dánia 43,5 50,4 47,2 27,3 29,7 28,5 8,6 10,4 9,5 
Észtország 21,6 32,2 26,7 11,6 26,0 19,0 6,3 9,4 7,9 
Anglia 29,2 35,4 32,4 23,6 25,5 24,6 13,2 14,3 13,8 
Spanyolország 41,8 41,1 41,5 33,7 30,4 32,0 18,2 15,2 16,5 
Finnország 50,1 49,8 50,0 35,2 30,1 32,6 16,7 16,7 16,7 
Franciaország 40,0 40,3 40,2 26,4 29,5 28,0 18,2 15,9 17,0 
Magyarország 34,0 41,8 38,1 25,8 30,7 28,5 13,2 13,5 13,4 
Írország 43,9 47,0 45,5 36,9 41,4 39,3 23,8 23,3 23,5 
Olaszország 28,0 33,6 30,8 18,7 21,4 20,1 15,4 12,7 13,9 
Litvánia 12,6 20,7 16,7 7,1 16,7 12,0 3,7 6,6 5,2 
Lettország 30,1 35,9 33,2 14,3 27,3 21,0 8,5 15,9 12,8 
Hollandia 38,1 42,1 40,2 31,4 28,7 30,1 19,4 20,3 19,9 
Lengyelország 32,2 43,8 37,9 22,5 30,9 26,7 11,2 19,1 15,4 
Portugália 23,2 32,8 28,2 21,2 19,3 20,2 17,3 9,7 13,2 
Skócia 35,3 41,3 38,1 34,0 32,6 33,3 19,0 14,5 16,7 
Svédország 51,3 52,4 51,8 41,9 32,7 37,3 24,1 20,1 22,1 
Szlovénia 53,8 55,1 38,0 38,0 36,8 37,4 17,5 18,5 18,0 
Wales 41,7 44,9 43,3 25,2 24,8 25,0 13,1 9,8 11,5 

Összesen 36,1 41,5 38,8 25,4 28,2 26,8 14,6 15,3 14,9 
1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
  

39 Az országokhoz tartozó elemszám a 2.4.2. táblázatban található. 
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6.2.4/2. táblázat: Nemi különbségek a jól alkalmazkodók arányában – khi-négyzet próbák 
eredményei 

 
Országok Jól alkalmazkodók aránya (6 pozitív indikátor)  

 
11 évesek 13 évesek 15 évesek 

N χ2 df N χ2 df N χ2 df 
Ausztria 1391 18,08*** 1 1491 0,00 1 1236 0,64 1 
Belgium 

 
2037 10,45*** 1 1990 12,04*** 1 1923 7,70** 1 

Cseh Köztársaság 1589 2,39 1 1588 13,66*** 1 1617 0,76 1 
Németország1 1771 3,57 1 1617 0,27 1 1581 0,03 1 
Dánia 1547 7,33** 1 1468 1,00 1 1278 1,20 1 
Észtország 1270 18,32*** 1 1411 47,46*** 1 1263 4,22* 1 
Anglia 1779 7,80** 1 1781 0,89 1 1602 0,41 1 
Spanyolország 1935 0,10 1 1836 2,25 1 1675 2,72 1 
Finnország 1723 0,01 1 1588 4,73* 1 1664 0,00 1 
Franciaország 2290 0,02 1 2614 3,05 1 2471 2,36 1 
Magyarország 1204 7,74** 1 1370 4,14* 1 1277 0,03 1 
Írország 877 0,88 1 858 1,76 

 
 

1 872 0,03 1 
Olaszország 1423 5,20* 1 1575 1,76 1 1180 1,71 1 
Litvánia 1755 20,94*** 1 1747 38,54*** 1 1745 7,35** 1 
Lettország 997 3,76 1 1036  26,58*** 1 1039 12,37***  
Hollandia 1365 2,20 1 1407 1,28 1 1209 0,13 1 
Lengyelország 1916 27,35*** 1 1996 18,14*** 1 2045 23,89*** 1 
Portugália 1040 11,77*** 1 901 0,48 1 748 9,45** 1 
Skócia 1644 6,22* 1 1431 0,33 1 1100 4,08* 1 
Svédország  1281 0,15 1 1078 9,81** 1 1140 2,61 1 
Szlovénia 1330 0,91 1 1332 0,20 1 1024 0,19 1 
Wales 1129 1,17 1 1258 0,03 1 1096 2,88 1 
Összesen 33293 98,807*** 1 33373 31,209*** 1 30785 2,980 1 

* p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001 szignifikáns nemi különbségek 
1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
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6.2.4/3. táblázat: Évfolyamok közötti különbségek a jól alkalmazkodók arányában – khi-
négyzet próbák eredményei 

 
Országok Jól alkalmazkodók aránya  

(6 pozitív indikátor)  

 
Évfolyamok közötti különbségek 

N χ2 df 
Ausztria 4118 430,87 *** 2 
Belgium (Flandria) 5950 185,71 *** 2 
Cseh Köztársaság 4794 114,29 *** 2 
Németország1 4969 341,80 *** 2 
Dánia 4293 477,02 *** 2 
Észtország 3944 153,43 *** 2 
Anglia 5162 161,43 *** 2 
Spanyolország 5446 265,83 *** 2 
Finnország 4975 422,16 *** 2 
Franciaország 7375 316,07 *** 2 
Magyarország 3851 198,96 *** 2 
Írország 2607 97,25 *** 2 
Olaszország 4178 112,30 *** 2 
Litvánia 5247 116,15 *** 2 
Lettország 3072 123,79 *** 2 
Hollandia 3981 125,76 *** 2 
Lengyelország 5957 259,83 *** 2 
Portugália 2689 58,88 *** 2 
Skócia 4175 147,13 *** 2 
Svédország  3499 227,16 *** 2 
Szlovénia 3686 338,37 *** 2 
Wales 3483 290,42 *** 2 
Összesen 97451 4621,48 2 

***p<0,001 szignifikáns nemi különbségek 
1 (Berlin, Hessen, Észak- Rajna-Vesztfália, Szászország) 
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6.3. Melléklet: a második vizsgálathoz tartozó leíró adatok  
 

6.3.1. Melléklet: a második vizsgálatban használt változók megoszlása 

6.3.1.1 Szociodemográfiai változók nemek és évfolyamok szerinti megoszlása 
 

6.3.1.1/1. táblázat: A szocio-demográfiai változók nemek szerinti megoszlása  

Változók 
Fiúk Lányok Teljes minta khi-

négyzet 
próba N % N % N % 

Családszerkezet  

intakt 1870 74,8 1984 72,2 3854 73,5 
χ2=4,87 

df=1 
p<0,05 

nem intakt 627 25,2 764 27,8 1391 26,5 

Összesen 2497 100 2748 100 5245 100 

Családi 
jómódúság  

alacsony 740 28,8 1006 35,7 1746 32,4 χ2=29,67 
df=1 

p<0,000 
közepes / magas 1833 71,2 1811 64,3 3644 67,6 

Összesen 2573 100 1817 100 5390 100 
df=szabadságfok 

 
6.3.1.1/2. táblázat: A szocio-demográfiai változók megoszlása évfolyamok szerint 

Változók 
5. évf. 7. évf. 9. évf. 11. évf. khi-

négyzet 
próba N % N % N % N % 

Családszerkezet  
intakt 961 75,8 989 74,6 1031 72,5 873 71,0 χ2=9,04 

df=3 
p<0,000 nem intakt 307 24,2 336 25,4 391 27,5 357 29,0 

Összesen 1268 100 1325 100 1422 100 1230 100  
Családi jómódúság  
alacsony 363 28,1 377 27,8 518 35,3 488 38,4 χ2=51,04 

df=3 
p<0,000 közepes / magas 931 71,9 981 72,2 949 64,7 783 61,6 

Összesen 1294 100 1358 100 1467 100 1271 100  
df=szabadságfok 
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6.3.1.2 Az alkalmazkodás indikátorok nemek és évfolyamok szerinti megoszlása 
 

6.3.1.2/1. táblázat: A jó alkalmazkodás mutatóinak megoszlása nemek szerint  

Változók 
Fiúk Lányok Teljes minta 

khi-négyzet próba 
N % N % N % 

Élettel való elégedettség  

6-10 pont 2000 79,0 2082 74,9 4082 76,8 χ2=12,50 
df=1; p<0,000 

Szubjektív egészségpanaszok  

legfeljebb egy gyakori tünet 1559 64,2 1312 48,8 2871 56,1 χ2=122,24 df=1; 
p<0,000 

     Depresszív hangulat  

0-3 pont (9-11. évf.) 900 81,0 979 68,2 1879 73,8 χ2=53,31 df=1; 
p<0,000 

Iskolai teljesítmény  

legalább átlagos 2314 90,0 2635 93,1 4949 91,6 χ2=16,21 df=1; 
p<0,000 

Dohányzás  

nem dohányzik (5-7. évf.) 1206 91,2 1236 92,4 2442 91,8 χ2=1,31; df=1 
p>0,05 

nem dohányzik rendszeren  
(9-11. évf.) 851 68,2 1052 70,6 1903 69,5 χ2=1,80; df=1; 

p>0,05 

Részegség  

nem fordult elő (5-7. évf) 1045 78,7 1135 84,6 2180 81,7 χ2=15,78; df=1; 
p<0,000 

max. 3-szor fordult elő  
(9-11. évf.) 767 61,5 1200 80,6 1967 71,9 χ2=122,93; df=1; 

p<0,000 

Marihuána használat  

nem használt még (9-11. évf.) 925 74,3 1215 81,9 2140 78,4 χ2=22,96; df=1; 
p<0,000 

Deviancia  

0-5 pont (5-7. évf.) 1152 89,6 1207 92,3 2359 90,9 χ2=5,73; df=1; 
p<0,05 

0-6 pont (9-11. évf.) 1146 92,9 1387 93,8 2533 93,4 χ2=0,76; df=1; 
p>0,05 

Bántalmazásban való 
érintettség  

legfeljebb 1-2-szer 2247 88,3 2567 91,7 4814 90,1 χ2=17,10; df=1; 
p<0,000 

Verekedés  

legfeljebb 1-2-szer 1987 77,3 2567 91,1 4554 84,5 χ2=193,26; df=1; 
p<0,000 

* Csak a 9-11. évfolyamosoknál szerepel 
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6.3.1.2/2. táblázat: A jó alkalmazkodás mutatóinak megoszlása évfolyamok és nemek 

szerint 

Változók 
5. évf. 7. évf. 9. évf. 11. évf. khi-négyzet 

próba N % N % N % N % 

Élettel való elégedettség  

6-10 pont 1073 85,2 1109 82,2 1032 71,6 868 68,8 χ2=138,81; 
df=3; p<0,000 

Szubjektív 
egészségpanaszok          

legfeljebb egy gyakori 
tünet 765 64,9 756 58,4 724 51,6 626 50,6 χ2=66,37; 

df=3; p<0,000 
   
Depresszív hangulat  

0-3 pont (9-11. évf.) - - - - 975 72,3 904 75,4 χ2=3,09; df=1; 
p>0,05 

Iskolai teljesítmény  

legalább átlagos 1227 95,0 1248 91,1 1313 89,7 1161 91,1 χ2=27,05; 
df=3; p<0,000 

Dohányzás  

nem dohányzik (5-7. évf.) 1247 96,1 1195 87,6 - - - - χ2=64,12; 
df=1; p<0,000 

nem dohányzik rendszeren 
(9-11. évf.) - - - - 1078 73,5 825 64,8 χ2=24,46; 

df=1; p<0,000 

Részegség  

nem fordult elő (5-7. évf.) 1179 90,4 1001 73,3 - - - - χ2=130,02; 
df=1; p<0,000 

max. 3-szor fordult elő 
(9-11. évf.) - - - - 1165 79,4 802 63,1 χ2=89,06; 

df=1; p<0,000 

Marihuána használat  
nem használt még  
(9-11. évf.) - - - - 1244 85,3 896 70,6 χ2=86,84; 

df=1; p<0,000 

Deviancia  

0-5 pont (5-7. évf.) 1159 93,3 1200 88,8 - - - - χ2=16,34; 
df=1; p<0,000 

0-6 pont (9-11. évf.) - - - - 1332 92,2 1201 94,8 χ2=7,47; df=1; 
p<0,01 

Bántalmazásban való 
érintettség  

legfeljebb 1-2-szer 1129 88,1 1196 88,6 1332 91,7 1157 91,8 χ2=16,82; 
df=3; p<0,001 

Verekedés  

legfeljebb 1-2-szer 1015 78,4 1079 79,2 1283 87,8 1177 92,8 χ2=143,97; 
df=3; p<0,000 
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6.3.1.3 A magyarázó változók átlaga és szórása, illetve megoszlása nemek és évfolyamok 

szerint 
 

6.3.1.3/1. táblázat: A magyarázó változók átlaga nemek és a teljes mintában 

Prediktorok  

 

t/d-próba teljes minta fiúk lányok 

N átlag 
(SD) N átlag 

(SD) N átlag 
(SD) 

Szociális önértékelés 5232 15,87 
(2,75) 2472 15,96 

(2,72) 2760 15,78 
(2,77) 

t=2,38 
df=5230 
p<0,05 

Szülői szeretet 5306 11,09 
(1,35) 2526 11,00 

(1,34) 2780 11,17 
(1,36) 

t=-4,40 
df=5304 
p<0,000 

Szülői monitorozás 5213 13,75 
(1,77) 2469 13,53 

(1,88)) 2744 13,94 
(1,64) 

d=-8,522 
df=4930 
p<0,000 

Osztálytársak támogatása 5366 11,10 
(2,44) 2548 11,26 

(2,42) 2818 10,95 
(2,45) 

t=4,75 
df=5364 
p<0,000 

Tanári támogatás 5311 13,13 
(3,43) 2521 13,22 

(3,52) 2790 13,04 
(3,35) 

d=1,95 
df=5194 
p>0,05 

Jelmagyarázat: SD=szórás 
 

6.3.1.3/2. táblázat: A magyarázó változók átlaga és szórása évfolyamok szerint 

Változók 
5. évf. 7. évf. 9. évf. 11. évf. 

Anova 
N átlag 

(SD) N átlag 
(SD) N átlag 

(SD) N átlag 
(SD) 

Szociális önértékelés 1238 15,88 
(2,87) 1319 16,15 

(2,65) 1432 15,92 
(2,69) 1243 15,50 

(2,76) 

F=12,412 
df=3 

p<0,000 
 
PH: 11 <5,7,9 

Szülői szeretet 1284 11,47 
(1,00) 1346 11,21 

(1,19) 1429 10,92 
(1,46) 1247 10,76 

(1,56) 

F=72,714 
df=3 

p<0,000 
 

PH:11<9<7<5 

Szülői monitorozás 1181 13,89 
(1,67) 1326 13,83 

(1,67) 1440 13,61 
(1,89) 1266 13,68 

(1,77) 

F=6,984 
df=3 

p<0,000 
 

PH: 9<7,5 
11<5 

 

Osztálytársak 
támogatása 1272 11,76 

(2,37) 1363 11,24 
(2,39) 1458 11,12 

(2,39) 1273 10,26 
(2,39) 

F=86,324 
df=3 

p<0,000 
 

PH: 11<7,9<5 
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Tanári támogatás 1253 14,45 
(3,265) 1344 13,23 

(3,42) 1446 12,90 
(3,35) 1268 11,97 

(3,25) 

F=120,490 
df=3 

p<0,000 
 

PH: 11<7,9,5 
 

6.3.1.3/3. táblázat: A magyarázó változók megoszlása nemek szerint 

Változók 
Fiúk Lányok Teljes 

minta khi-négyzet 
próba N % N % N % 

Szülőkkel való probléma-
megbeszélés  

van, akivel könnyű 2415 94,2 2590 91,8 5005 93,0 χ2=11,96; 
df=1; 

p<0,001 
nincs akivel könnyű 148 5,8 231 8,2 379 7,0 
Összesen 2563 100 2821 100 5384 100 

Iskolához való kötődés  

szereti / nagyon szereti 1620 62,8 2110 74,5 3730 68,9 
χ2=86,46; 

df=1; 
p<0,000 

nem nagyon szereti / 
egyáltalán nem szereti 961 37,2 723 25,5 1684 31,1 

Összesen 2581 100 2833 100 5414 100 
Iskolai terhelés (mennyire 
nyomasztják az iskolai 
feladatok) 

 

nagyon / eléggé 682 26,5 757 26,7 1439 26,6 χ2=0,04; 
df=1; 

p>0,05 
egy kicsit / egyáltalán nem 1894 73,5 2077 73,3 3971 73,4 

Összesen 2576 100 2834 100 5410 100 

Barátokkal való probléma 
megbeszélés  

van olyan barátja, akivel 
könnyen beszél 2104 88,5 2445 90,9 4549 89,8 

χ2=7,54; 
df=1; 

p<0,01 
nincs olyan barátja, akivel 
könnyen beszél 273 11,5 246 9,1 519 10,2 

Összesen 2377 100 2691 100 5068 100 

Barátokkal töltött idő  

hetente 0-3 délután vagy este 1331 54,1 1666 61,6 2997 58,0 
χ2=29,98; 

df=1; 
p<0,000 

hetente 4 vagy több délután 
vagy este 1129 45,9 1037 38,4 2166 42,0 

Összesen 2460 100 2703 100 5163 100 
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6.3.1.3/4. táblázat: A magyarázó változók megoszlása évfolyamok szerint 

Változók 
5. évf. 7. évf. 9. évf. 11. évf. khi-négyzet 

próba N % N % N % N % 

Szülőkkel való 
probléma-megbeszélés  

van, akivel könnyű 1215 95,8 1198 94,2 1385 91,8 1192 89,8 
χ2=41,68 

df=3 
p<0,000 

nincs akivel könnyű 53 4,2 74 5,8 124 8,2 136 10,2 

Összesen 1268 100 1272 100 1509 100 1328 100 

Iskolához való kötődés  

szereti / nagyon szereti 885 70,1 818 63,4 1124 74,3 835 62,0 
χ2=64,34 

df=3 
p<0,000 

nem nagyon szereti / 
egyáltalán nem szereti 377 29,9 472 36,6 389 25,7 512 38,0 

Összesen 1262 100 1290 100 1513 100 1347 100 

Iskolai terhelés 
(mennyire nyomasztják 
az iskolai feladatok) 

 

nagyon / eléggé 218 17,3 336 26,2 379 25,0 503 37,3 
χ2=136,87 

df=3 
p<0,000 

egy kicsit / egyáltalán 
nem 1042 82,7 948 73,8 1135 75,0 846 62,7 

Összesen 1260 100 1284 100 1514 100 1349 100 

Barátokkal való 
probléma megbeszélés  

van olyan barátja, akivel 
könnyen beszél 900 81,2 1071 88,8 1347 93,2 1214 94,0 

χ2=41,68 
df=3 

p<0,000 
nincs olyan barátja, 
akivel könnyen beszél 208 18,8 135 11,2 99 6,8 77 6,0 

Összesen 1108 100 1206 100 1446 100 1291 100 

Barátokkal töltött idő  

hetente 0-3 délután vagy 
este 742 62,7 757 62,2 738 50,7 712 54,6 

χ2=55,62 
df=3 

p<0,000 

hetente 4 vagy több 
délután vagy este 441 37,3 461 37,8 718 49,3 591 45,4 

Összesen 1183 100 1218 100 1456 100 1303 100 
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6.4. melléklet: A harmadik vizsgálat leíró adatai 
 

6.4/1. táblázat: A jó alkalmazkodás indikátorainak megoszlása nemek szerint az állami 
gondozott fiatalok mintájában 

Változók 
Fiúk Lányok Teljes minta 

khi-négyzet próba 
N % N % N % 

Élettel való elégedettség  

6-10 pont 265 59,4 178 48,2 443 54,4 χ2=10,14;  
df=1; p<0,001 

     Depresszív hangulat  

0-3 pont (9-11. évf.) 252 61,6 143 37,4 395 49,9 χ2=46,19; df=1; 
p<0,000 

Iskolai teljesítmény  

legalább átlagos 410 92,8 348 92,3 758 92,6 χ2=0,06; df=1; 
p>0,05 

Dohányzás  

nem dohányzik rendszeren  145 31,9 148 37,7 293 34,6 χ2=3,05; df=1; 
p>0,05 

Részegség  

max. 3-szor fordult elő  
(9-11. évf.) 277 60,9 296 75,7 573 67,7 χ2=21,14; df=1; 

p<0,000 

Marihuána használat  

nem használt még (9-11. évf.) 285 63,9 272 70,8 557 67,1 χ2=4,49; df=1; 
p<0,05 

Deviancia  

0-6 pont (9-11. évf.) 343 83,9 303 83,2 646 83,6 χ2=0,05; df=3; 
p>0,05 

Bántalmazásban való 
érintettség  

legfeljebb 1-2-szer 388 86,0 339 86,7 727 86,3 0,08; df=1;  
p>0,05 

Verekedés  

legfeljebb 1-2-szer 300 66,2 304 78,4 604 71,8 χ2=15,18; df=1; 
p<0,000 
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6.4/2. táblázat: A jó alkalmazkodás indikátorainak megoszlása évfolyamok szerint 

Változók 
15 évesek 16 évesek 17 évesek 18 évesek khi-négyzet 

próba N % N % N % N % 

Élettel való elégedettség  

6-10 pont 83 56,8 146 54,5 118 51,8 96 55,5 χ2=1,08; df=3; 
p>0,05 

   
Depresszív hangulat  

0-3 pont 73 49,0 130 49,8 107 50,7 85 50,0 χ2=0,11; df=3; 
p>0,05 

Iskolai teljesítmény  

legalább átlagos 143 91,7 248 90,5 204 91,9 163 97,6 χ2=8,16; df=3; 
p<0,05 

Dohányzás  

nem dohányzik rendszeren 79 51,0 98 35,1 73 31,2 43 24,0 χ2=28,44; 
df=3; p<0,000 

Részegség  

max. 3-szor fordult elő 120 77,4 184 66,4 151 64,0 118 66,3 χ2=8,56; df=3; 
p<0,05 

Marihuána használat  

nem használt még  118 77,6 194 71,1 141 61,3 104 59,4 χ2=17,75; 
df=3; p<0,00 

Deviancia  

0-6 pont 117 83,0 212 80,9 180 86,1 137 85,1 χ2=3,65; df=3; 
p>0,05 

Bántalmazásban való 
érintettség  

legfeljebb 1-2-szer 128 83,7 234 84,5 210 89,4 155 87,6 χ2=3,79; df=3; 
p>0,05 

Verekedés  

legfeljebb 1-2-szer 99 64,7 190 68,6 181 77,7 134 75,3 χ2=10,26; 
df=3; p<0,05 
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6.4/3. táblázat: A pszichoszociális magyarázó változók nemek szerinti megoszlása  

Pszichoszociális prediktorok Összesen Fiúk Lányok 
Nemi 
különbségek 

Önkontroll (átlag±szórás) 
18,09 
(4,46) 

18,79 
(4,42) 

17,29 
(4,39) t=4,71, df=765; 

p<0,000 
N 767 409 358 

Önértékelés (átlag±szórás) 
26,53 
(4,47) 

27,29 
(4,38) 

25,64 
(4,42) t=5,09; df=739; 

p<0,000 
N 741 399 342 
Szülőkkel való kommunikáció  (%)     
Van olyan szülő, akivel könnyű 51,6 57,8 44,4 

χ2=18,14; df=1; 
p<0,000 

Nehéz a kommunikáció a szülőkkel 19,2 14,7 24,4 
Nincs szülő, vagy nem találkozik vele 29,2 27,4 31,2 
N 826 441 385 
Kommunikáció a nevelőtanárral (%)     
könnyű / nagyon könnyű 61,6 64,2 58,7 

χ2=2,57; df=1; 
p>0,05 

0nehéz / nagyon nehéz / nincs vagy nem 
találkozik vele 

38,4 35,8 41,3 

N 813 438 375 
Legjobb baráttal való kommunikáció (%)     
könnyű / nagyon könnyű 85,6 86,4 84,6 

χ2=0,54; df=1; 
p>0,05 

Nehéz / nagyon nehéz / nincs vagy nem 
találkozik vele 

14,4 13,6 15,4 

N 812 435 377 
Társas támogatás az iskolában 
(átlag±szórás) 

15,62 
(3,05) 

15,80 
(3,08) 

15,42 
(3,01) t=1,75; df=775; 

p>0,05 
N 777 415 362 
Iskolához való kötődés (%)     
szereti / nagyon szereti 61,4 60,5 62,4 

χ2=0,29; df=1; 
p>0,05 

nem szereti / egyáltalán nem szereti 38,6 39,5 37,6 
N 821 441 380 
Demográfiai jellemzők     

Életkor (átlag±szórás) 
16,46 
(0,98) 

16,47 
(0,96) 

16,45 
(1,01) t=0,39; df=848; 

p>0,05 
N 850 457 393 
Etnikai hovatartozás (%)     
magyar 62,5 63,7 61,0 

χ2=0,70; df=1; 
p>0,05 

cigány 36,1 34,9 37,5 
egyéb 1,4 1,3 1,6 
N 842 455 387 
Gondozási forma (%)     
gyermekotthon 51,7 53,8 49,2 

χ2=1,73; df=1; 
p>0,05 

lakásotthon 48,3 46,2 50,8 
N 801 429 372 
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6.5.  A negyedik vizsgálat melléklete 
 
6.5/1. táblázat: A negyedik vizsgálatban használt tesztek megbízhatóságát mérő Cronbach-

alfa értékek 

 N Átlag Szórás Cronbach-alfa 
PIK junior, 16-tételes változat 405 51,18 6,40 0,75 
Tünet skála 417 25,17 9,34 0,87 
FLOW otthon 427 11,13 2,97 0,72 
Szorongás otthon 430 5,4 2,16 0,63 
Unalom otthon 424 4,96 2,08 0,70 
FLOW az iskolában 431 8,50 2,75 0,70 
Szorongás az iskolában 430 6,15 2,21 0,57 
Unalom az iskolában 428 5,86 2,25 0,68 
PBI  
Szeretet/törődés – Anya 432 11,01 1,33 0,66 
Szeretet/törődés – Apa 411 10,17 1,83 0,75 
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