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Karkus, Zs.: Relationship between the pattern of body development and socialization. The main 
purposes of the present study were 1) to examine gender- and age-related differences in self- 
concept during puberty and postpuberty, 2) to compare body shape characteristics (fatness, 
robusticity, linearity) in pubertal children belonging to the same age group but differing in their 
self-concept level, 3) to compare the self-concept level of boys and girls grouped by their sexual 
maturity status and 4) to examine the relationship between the children’s scholastic achievement 
and their body dimensions and body composition.
The subjects (1701 boys, 1708 girls; aged 11-18) formed a subsample of the 2nd Hungarian 
National Growth Study 2003-2006 (Bodzsár and Zsákai 2007). Self-concept was assessed by using 
the Tennessee scale (Fitts 1964, adapted to the Hungarian population by Dévai and Sipos 1986). 
Boys rated their own body and personality much higher than girls, these components of overall 
self-concept decreased in puberty in the girls. Girls esteemed their own moral and social worth 
much higher than boys in postpubertal period.
The better the body image, the smaller fatness (sum of the skinfold thicknesses, relative fat content, 
BM1, endomorphy) was found in both sexes. Mesomorphy was significantly larger in adolescents 
having negative self-concept, while ectomorphy was significantly smaller than in their age-peers 
with average and good self-concept, however the relatively stunted skeleto-muscular development 
was not attractive.
The girls’ sexual maturation was accompanied by decreasing physical, individual and family self- 
concept. In the boys the physical self-concept scores increased, but the family and individual self 
evaluation decreased during puberty and postpuberty.
The mean of end-of-year marks (grade point average, GPA) of girls was significantly higher than 
the GPA of boys during the whole puberty. The boys’ scholastic achievement showed a robust 
decrease by sexual maturation. The results of regression analysis revealed that the academic 
achievement in physical education and the physical self-concept scores were negatively associated 
with the same body shape characteristics (endomorphic mesomorph body shape, thick skinfolds, 
high body mass index) in both genders. A slight influence of these body shape characteristics on 
girls’ GPA in theoretical subjects was also evidenced.
Keywords: Hungarian National Growth Study; Self-concept; Body image; Obesity; Body 
composition; Sexual maturation; Academic achievement.

A kutatási téma jelentősége, a kutatás célja

A serdülőkorban bekövetkező jelentős méret- és testaránybeli változásokkal és a 
szexuális érés külső látható jegyeinek manifesztációjával a pszichikai funkciók nagyfokú 
instabilitása és fokozott önmegfigyelés jár együtt (Tanner 1961, Bodzsár 2000). Ezek a 
biológiai és pszichikai átalakulások az egyén számára önmagukban is krízistényezők 
(Bodzsár és Zsákai 2003b), feldolgozásukat azonban tovább nehezíti, hogy a serdülők 
valamely közösség tagjaiként élik át azokat (Zsákai és Bodzsár 2000).

89



A tényleges testalkat és a testösszetétel a vágyott, a külső megjelenési elvárások 
tekintetében kívánatosnak tartott ideáltípustól erősen eltérhet. Tovább mélyítheti ezt a 
problémát, hogy a testük és személyiségük formálódása miatti labilis érzelmi állapotban a 
serdülők gyakran nehezen tudják reálisan megítélni testformájukat. Ideális esetben ezek a 
belső konfliktusok idővel konszolidálódnak, a megfelelő pszichés struktúrák 
kialakulásának hiányában azonban potenciálisan önpusztító magatartásformák 
(dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer abúzus) indulhatnak meg. A szomatopszichés 
fejlődés zavarainak következtében egészségkárosító viselkedési formák jelenhetnek meg: 
a leányoknál például anorexia és bulimia, a fiúknál izomdiszmorfia. Mindkét nemben 
hatása van a testi és lelki fejlődésnek az iskolai teljesítményre is: a tanulók tanulmányi 
sikereinek és kudarcainak, valamint szociometriái pozícióinak hátterében nem ritkán 
szomatopszichés tényezők húzódnak meg. Ezen új keletű, szociokulturális hátterű 
zavarok korai felismerése döntő jelentőségű lehet a testi és pszichés szövődmények 
megakadályozása szempontjából.

Vizsgálatomban feladatul tűztem ki annak megállapítását, hogy az azonos 
korcsoportba, de eltérő önértékelési kategóriákba tartozó gyermekek testi fejlettsége 
különbözik-e, továbbá, hogy mutatkozik-e életkortól és nemtől függő eltérés a testi 
jellemzőknek és a nemi érésnek a pszichoszociális fejlettségre kifejtett 
hatásrendszerében.

Annak érdekében, hogy a vizsgált gyermekek testi fejlődésének mintázatát a 
pszichoszociális fejlődés tükrében elemezhessem, a következő kérdéseket és 
hipotéziseket vizsgáltam meg:

1. Hogyan alakul a pszichoszociális fejlődés mintázata nemenként és
korcsoportonként? Igazolható-e, hogy az iskolarendszer a leányoknak kedvezőbb, így ők 
sikeresebbek tanulmányi téren? Eltér-e a globális énkép és a test szubjektív önértékelése 
a serdülőkor folyamán? Tanári tapasztalataimra alapozva feltételezem, hogy a fiúk iskolai 
teljesítménye rosszabb, életkortól függetlenül. A globális önértékelés szintjében az 
életkor mentén csökkenő tendenciát tételezek fel, főként a testképben, és a leányoknál.

2. Melyek azok a morfológiai jellegek, amelyek alapvetően befolyásolják az 
önértékelést és az iskolai teljesítményt? Igazolható-e a túlsúlyossághoz kapcsolódó 
negatív sztereotípiák hatása az énelfogadásra? Feltevésem szerint a kedvezőtlenebb 
önértékelésű gyermekek között több a túlsúlyos illetve az obez, testalkatuk endomorfabb, 
mindkét nemben. A fiúknál a pozitívabb testképpel rendelkezők között a csont- és 
izomrendszer nagyobb robuszticitását tételezem fel, a leányoknál fokozottabb linearitást 
várok. Úgy gondolom, a jobb szociális körülményeket feltételező nagyobb testmagasság 
és fejlettebb csont-izomrendszer lesz jellemző a jobb tanulmányi átlagúak között.

3. A morfológiai, testalkati jellegek szocializációra kifejtett hatása mely életkorban 
válik jelentőssé? Mikor alakulnak ki nemi különbségek a testi jellegeknek a 
pszichoszociális fejlődésre kifejtett hatásában? Mutatkozik-e életkori különbség az eltérő 
önértékelésűek testalkatában?

Feltevésem szerint a túlsúly és az endomorfia a fiúknál az alacsonyabb, míg a 
leányoknál a magasabb életkorokban lesz kedvezőtlenebb hatással a szocializációra. A 
kedvezőbb önértékelés a leányoknál az ektomorfabb, a fiúknál a mezomorfabb 
testalkatúak között várható. A testi jellegeknek az iskolai teljesítményre kifejtett hatása az 
életkor előrehaladtával feltételezhetően tompul.

4. Milyen hatással bír a nemi érés a gyermekek pszichoszociális fejlődésére? 
Igazolható-e, hogy a testi fejlődésben történő elmaradás negatívabb önértékeléssel,
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ugyanakkor kompenzációs pszichoszociális effektusként magasabb iskolai 
teljesítménnyel párosul?

Hipotézisem szerint a pubertás elején a nemileg érettebb gyermekek önértékelése a 
fiúknál pozitívabb, a leányoknál viszont kedvezőtlenebb, különösen a testkép terén. 
Mindkét nemben a később érők kedvezőtlenebb önértékelését, ám jobb iskolai 
teljesítményét tételezem fel.

Vizsgált személyek és alkalmazott módszerek

A 2003 és 2006 között végzett II. Országos Növekedésvizsgálatba (Bodzsár és Zsákai 
2007, 2008, Zsákai és Bodzsár 2007, Zsákai és mtsai 2009) bevont gyermekek közül 
3409 tanuló (1708 leány és 1701 fiú) töltött ki pszichológiai tesztet, amelyből 
önértékelésükre vonatkozóan nyertem adatokat. Az iskolai sikeresség megállapításához 
5214 tanuló félévi vagy tanév végi iskolai osztályzatával is rendelkezem.

A testi fejlettség becsléséhez szükséges testméretek felvétele a nemzetközi 
gyakorlatban is használt, hitelesített mérőeszközökkel történt, komplex antropometriai 
vizsgálat keretén belül, Martin-féle módszerrel, az IBP/HA ajánlását figyelembe véve 
(Bodzsár és Zsákai 2003a, Weiner és Lourie 1969).

A pszichoszociális-szocializációs fejlettséget az önértékelési mutatók és az iskolai 
sikeresség megállapításán keresztül becsültem. Az önértékelési státuszt a Tennessee-féle 
énképskála (Fitts 1964) hazai viszonyokra adaptált változata (Dévai és Sipos 1986) 
segítségével állapítottam meg. Az iskolai sikerességet a vizsgált gyermekek félévi vagy 
tanév végi, magyar, matematika, idegen nyelv, biológia, rajz és testnevelés tantárgyi 
osztályzatainak egyszerű számtani átlagával definiáltam.

A nemi és életkori alcsoportok adatsorai közötti különbségeket varianciaanalízissel 
állapítottam meg, majd a tapasztalt különbségek hátterét a Scheffé-féle páros 
összehasonlítás segítségével elemeztem 5%-os szignifikancia szint mellett. A szórások 
különbözőségét F próbával állapítottam meg 5%-os hibavalószínűség mellett. A 
varianciák szignifikáns eltérést mutató alcsoportjainak összehasonlításához a Welch-féle 
d-próbát alkalmaztam.

A testalkati mutatók és az összesített iskolai teljesítmény közötti kapcsolat feltárására 
a lineáris regresszió modelljét alkalmaztam. A regressziós egyenlet felírása során az 
F-próba hibavalószínűségét 5%-os szinten határoztam meg.

Vizsgálati eredmények

1. Az önértékelés és a tanulmányi eredmények mintázata
Serdülőkorban a pszichoszociális fejlődés mintázatát jelentős nemi és életkori 

eltérések jellemzik. Ezek a differenciák a testképben, továbbá a morális, az individuális 
és a szociális énképben mutatkoznak erőteljesen, a családi és a teljes énkép mintázata az 
életkorral alig változik. A globális énkép életkori változatlansága látszólagos, mivel 
mögötte a különböző énkép komponensek egymást kiegyenlítő, jelentős, nemenként és 
életkoronként is eltérő alakulása húzódik meg.

A fiúk testképe és individuális énképe a vizsgált korintervallumban nem változik, és a 
leányok önértékelési szintjét mindvégig meghaladja. Ez azonban mégsem eredményezi a 
globális énkép eltolódását a javukra, ugyanis a leányok magasabb morális és szociális 
énképei kiegyenlítik a különbséget. A leányok teljes énképe 11-14 éves kor között 
jelentősen negatívabbá válik, testképük és individuális énképük kedvezőtlenebbre
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fordulása következtében. A családi énkép mindkét nemben a 11-14 éves kor között 
negatív hatást fejt ki a teljes énképre, összefüggésben az autonóm én erősödésével és a 
kortárs kapcsolatok jelentőségének fokozódásával.

A leányok átlagos tanulmányi eredménye mindvégig szignifikánsan jobb, mint a 
fiúké, és az életkor előrehaladtával nem változik lényegesen. Ezzel szemben a fiúk 
átlageredményei az életkorral csökkenő tendenciájúak, és 15 éves kortól már 
statisztikailag igazolhatóan jelentősen alacsonyabbak, mint a leányoké. Mivel az iskolai 
sikeresség ilyetén alakulása nem illeszkedik sem a testi fejlődés, sem az önértékelés 
mintázatainak életkori változásaihoz, az okokat az feltehetően iskolarendszer tényezőiben 
kell keresnünk.

Felállított hipotéziseim közül a leányok fokozottabb érzékenységét (Bodzsár 2000, 
Bodzsár és Zsákai 2003b) sikerült igazolnom, de ez a feltevésemmel ellentétben nem 
csak a testképben, hanem az individuális énképben is megmutatkozik. A globális 
önértékelés a várakozásaimhoz képest kisebb mértékben válik kedvezőtlenné a 
serdülőkor folyamán. A fiúk leányokhoz viszonyított gyengébb iskolai teljesítménye 
viszont teljes mértékben igazolódott.

Új tudományos eredményként kimutattam, hogy az önértékelés szintje Dévai és Sipos 
(1986) 20 évvel ezelőtti adatfelvételéhez képest több összetevőjében is csökkent: új 
eredményeim alapján megalkottam a 11-18 éves korosztály Tennessee-féle énképskála 
komponenseinek nemtől és életkortól függő reprezentatív sztenderdjeit is.

2. Az antropometriai jellegek hatása a pszichoszociális fejlődésre
Szinte minden esetben a legalacsonyabb önértékelési pontszámú alcsoportok 

antropometriai jellegei különböznek a többiekétől, a közepes és a kedvező énképűek 
adatai között viszont legtöbbször nincs számottevő eltérés. Ez arra enged következtetni, 
hogy a vonzónak minősülő testalkati és testösszetételi jellemzők pozitív hatása kisebb, 
mint amennyire a kedvezőtlen testi paraméterek rontják az önértékelést.

A túlsúlyossághoz kapcsolódó negatív sztereotípiák hatása egyértelműen igazolható, 
ugyanis az önértékelést legnegatívabban befolyásoló faktor eredményeim szerint is a test 
zsírossága: a bőr alatti zsírréteget leíró és abból levezetett testösszetételi és testalkati 
változók, továbbá a tápláltsági állapotot leíró BMI.

A magukat legkedvezőtlenebbül értékelők endomorfiája és mezomorfiája magasabb, 
ektomorfiája viszont alacsonyabb a többiekéhez képest. Ennek hátterében az állhat, hogy 
a média által idealizált testforma erőteljesen hat a serdülők önértékelésére.

A testi jellegek a legerősebb hatást a testképre fejtik ki. Gyengébb, de igazolható 
összefüggésük a többi énkép-komponenssel is, de a hatásirányok is kevésbé egységesek. 
Az individuális énképpel való összefüggést magyarázhatja, hogy a túlsúlyos vagy kövér 
gyermekek társaiknál feltételezhetően ügyetlenebbek, motorikus készségeik 
fejletlenebbek, ahogyan ezt szignifikánsan gyengébb testnevelés osztályzataik is jelzik. 
Ennek következtében fokozatosan kudarckerülővé válnak és kezdeményezőkészségük 
csökken. Nem várt eredmény azonban, hogy a kortárs és a családi kapcsolatrendszer 
alakulásában a testi jellemzők szerepe alárendelt.

Új tudományos eredményként igazolni tudtam, hogy ugyanazok és csak ugyanazok az 
antropometriai jellegek, amelyek hatással vannak a testképre, az iskolai teljesítményt is 
befolyásolják, a testképpel azonos irányba. A testi jellemzők hatása a testnevelés 
tantárgyi átlageredményekre erőteljesebb, de a leányoknál az elméleti tárgyakban nyújtott 
teljesítményben is érzékelhető. Kimutattam, hogy a habitus linearitása nincs jelentős
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hatással az önértékelésre és az iskolai sikerességre, a nagyobb szélességi méretek viszont 
mindkettőt kedvezőtlenül befolyásolják, vagyis nem a test a gracilitása a pozitív tényező.

A felállított hipotéziseim többsége beigazolódott: a túlsúlyosság és az endomorfia 
negatív szerepe, továbbá az énkép kiemelkedő érzékenysége. Sikerült igazolnom azt is, 
hogy a testmagasságnak és a nagyobb relatív izom- és csonttömegnek -  feltételezhetően a 
kedvezőbb szocio-ökonómiai háttérnek köszönhetően -  előnyös hatása van a tanulmányi 
eredményekre. Ugyanakkor nem volt igazolható a törzs felső régiója robuszticitásának 
kedvező hatását a fiúk testképére.

3. Az antropometriai jellegek pszichoszociális fejlődésre kifejtett hatásának életkori és 
nemtől függő mintázata

A testképre hatással bíró antropometriai jellegek egy részénél az önértékeléssel 
fennálló relációk életkori és nemek szerinti mintázata meglehetősen egységes. A 
bőrredővastagságok, a BMI, a testösszetevő- és a szomatotípus-komponensek hatása a 
leányoknál szinte mindegyik korcsoportban szignifikánsan érvényesül, a fiúknál pedig 
jellemzően csak a 11-14 éves korosztályokban. A 15-16 éves fiúknál általában 
megszűnnek a különböző önértékelési kategóriák közötti különbségek, ami ebben az 
életkorban bekövetkező serdülőkori csúcsnövekedéssel magyarázható.

Ugyanezek a faktorok az elméleti tantárgyakból mutatott tanulmányi teljesítményt 
csak a leányoknál befolyásolják, gyenge korrelációban, de szinte mindegyik 
korcsoportban. A testnevelés tárgy tekintetében viszont erősebb a kapcsolat, mindkét 
nemben tapasztalható, és szintén jelentős életkori eltérések nélküli.

A magukat kedvezően megítélő leányok átlagos testalkata a pubertás során 
ektomorfiás endomorf, míg a negatív testvázzal rendelkezőké mezomorfiás endomorf. A 
fiúk minden életkorban a centrális és ektomorf testalkati csoportnak megfelelő 
testformával elégedettek. A magukat kedvezőtlenül értékelők átlagos szomatopontjai 
viszont az életkor előrehaladtával a mezomorfiás endomorf mező felől a centrális mező 
felé vándorolnak, mígnem a 15-16 éves korcsoportban megszűnnek a különbségek az 
eltérő önértékelésűek átlagos testalkatában.

A felállított hipotézisek csak részben igazolhatók. Az endomorfia önértékelésre 
kifejtett hatása a leányokban minden életkorban érvényesül, a fiúknál viszont a 
várakozásoknak megfelelően elsősorban a PHV-kor előtt. Ugyanez igaz az abszolút és 
relatív szélességi méretek hatására is. A jellegek iskolai teljesítményre kifejtett hatásában 
az életkori függés kevésbé jellemző, a nemek szerinti eltérés viszont igen, és a lányokat 
érinti jelentékenyebb mértékben. Eredményeim arra figyelmeztetnek, hogy az endomorf 
túlsúlyú gyermekek fokozottabb odafigyelést igényelnek a testnevelő tanárok részéről.

4. A nemi érettség hatása a pszichoszociális fejlettségre
A nemileg érett és kevésbé érett gyermekek (a fiúk és leányok egyaránt) csak a 

testképben, az individuális és a családi énképben térnek el jelentősen. A többi énkép
komponensben valószínűleg a kiegyensúlyozatlan pszichikai történések egymással 
ellentétes hatásai oltják ki egymást.

A már menstruáló leányok testképe, individuális és családi énképe egyaránt 
kedvezőtlenebb, mint a még nem menstruálóké. A menarche a serdülőkori növekedési 
lökés után következik be, a test korábbinál magasabb zsírtartalmának kíséretében, ami 
alapján a testkép és az individuális énkép csökkenése értelmezhető. A másodlagos nemi 
jellegek fenotípusos megjelenésének stádiumai mentén negatívabbra forduló testkép 
ugyanezzel magyarázható. A családi énkép kedvezőtlenebbé válása már inkább magának
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a menarchének a pszichológiai következménye lehet, hiszen a fertilissé válás első 
biológiai jeléről van szó.

A fiúknál a másodlagos nemi jellegek első manifesztációja pozitív változást 
eredményez a testképben, de a későbbi érési stádiumokba tartozó fiúk között már nem 
tapasztalunk önértékelésbeli különbséget. A nemi érés stádiumai mentén az individuális 
énkép enyhén kedvezőtlenebbé válik (ez az egyetlen eset a jelen vizsgálat során, amikor 
ellentétesen mozog a testképpel), s ez arra utal, hogy a nemi érés során a leányokhoz 
hasonlóan a fiúknál is elbizonytalanodás következik be az önkontrollban és az egyéni 
ambíciók terén. A már polluálók kedvezőbb testképe azzal lehet összefüggésben, hogy a 
spermarche a PHV-kor előtt következik be, tehát az ő növekedésük már intenzívebb.

A leányok önértékelési komponenseinek alakulását nem befolyásolja lényegesen a 
korai vagy késői nemi érés, a korán érő fiúk testképe viszont szignifikánsan kedvezőbb. 
Ezt a kiegyenlítettséget feltehetően a pszichodinamikai történések komplexitása, az 
önértékelésre gyakorolt pozitív és negatív hatások eredője okozza. A korán érő fiúk 
pozitívabb testképét magyarázhatja, hogy testi fejlődésük előrébb tart kortársaikhoz 
képest. Előnyüket azonban nem tudják társas pozícióik javítására konvertálni, vagy ha 
igen, fokozódó befelé fordulásuk miatt szociális énképük mégsem erősödik.

A leányok nemi érésének első fenotípusos jelei a tanulmányi eredmény javulását 
vonják maguk után. Mivel ugyanekkor énképük nem változik lényegesen, 
feltételezhetően nem az önértékelés a közvetítő tényező. A már menstruáló leányok 
teljesítménye statisztikai értelemben nem jobb az azonos korú, de még nem 
menstruálókéhoz képest. Ugyanakkor azok a még nem menstruáló leányok, akiknek 
kronológiai kora a menarchekor mediánja közelében van, szignifikánsan rosszabb 
teljesítményt mutatnak, mint az egy évvel fiatalabbak. Nehéz megítélni, hogy ehhez a 
nemi érésnek, vagy más, például iskolai hatásoknak van-e inkább köze.

A fiúk tanulmányi átlaga az életkor előrehaladtával monoton csökkenő, ez tükröződik 
az érettségi státusz alapján képezett alcsoportjaik között is. Az azonos korú még nem 
polluáló, és a már polluáló fiúk teljesítménye mindkét alcsoportban romlik az életkor 
előrehaladtával. A korán érő fiúk iskolai átlaga szignifikánsan magasabb ugyan, de 
vélhetőleg azért, mert a korábban érők közé az alcsoportképzés logikája alapján fiatalabb 
kronológiai korúak sorolódtak, mint a későn érők közé. A leányoknál egyáltalán nincs 
különbség a korán és későn érők iskolai teljesítményében.

A felállított hipotézisek közül a leányok nemi éréssel párhuzamosan kedvezőtlenebbé 
váló önértékelése kimutatható volt. Feltevésemmel ellentétben a fiúknak csak a testképe 
javul, a családi és az individuális énkép körükben is negatívabbá válik. Ezekben a 
mintázatokban tehát lényegében az énkép-összetevők életkori változásai tükröződnek. A 
lassabb érésűek kompenzációból eredő jobb tanulmányi teljesítményét a jelen vizsgálat 
nem támasztotta alá.

Következtetések

Az eredmények igazolták, hogy a serdülőkori énkép-fejlődés mintázata jelentős 
életkori és nemi eltéréseket mutat. Ezért is lényeges, hogy a serdülőkkel foglalkozó 
szakemberek (nevelők, pedagógusok), de maguk a szülők is olyan nevelési eljárásokat 
válasszanak, melyekkel ellensúlyozzák a megfigyelt kedvezőtlen tendenciákat (a leányok 
alacsonyabb testi és individuális énkép-pontszámait, a fiúk gyengébb morális és szociális 
önértékelését).
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Összegezve a testforma és a szubjektív önértékelés közötti kapcsolatra vonatkozó 
eredményeimet, megállapítható, hogy a serdülők számára a legkevésbé vonzó testi 
tulajdonság a zömök, telt szomatotípus, amely vastag bőralatti zsírréteggel párosul. A 
testüket negatívan megítélőkre egyszerre jellemző az ektomorfiához viszonyítva magas 
mezomorfia komponens és a teljes testtömeg csont- és izomtömegének relatíve 
alacsonyabb frakciója.

Már a korai serdülőkorban igen nagy társadalmi nyomás nehezedik a fiatalokra -  
különösen a leányokra -  a túlsúlyossághoz és az elhízottsághoz kapcsolódó negatív 
sztereotípiák miatt. A gondot elsősorban az okozza, hogy a média által idealizált 
ektomorf testalkat a legtöbb leány számára elérhetetlen, ennek következtében 
elégedetlenek új, érettebb testükkel, így aztán legtöbbjük mindent elkövet annak 
érdekében, hogy lefogyjon. Ez a törekvésük ugyanakkor veszélyes lehet, többek között 
azért, mert a cél sokszor nem a normál, hanem az ennél kisebb testtömeg elérése.

Érdekes kettősség, hogy a leányok tanulmányi téren érzékenyebben reagálnak a testi 
jellegek eltéréseire, mégis jobban teljesítenek az iskolában, mint a fiúk, annak ellenére, 
hogy a kedvezőtlen faktornak számító testzsírszázalékuk és endomorfiájuk jelentősebb, 
és még fokozódik is a pubertás során. Valószínűsíthető tehát, hogy a fiúk számára a 
leányoknál alkalmazottaktól eltérő tanítási módszerek lehetnek célravezetőek. Meg kell 
jegyezni azonban, hogy a leányok között is sok tanulási nehézséggel küzdő van. 
Eredményeim tükrében a pedagógusnak gondolnia kell arra, hogy esetükben a rosszabb 
teljesítmény hátterében nem a kedvezőtlen testi adottságok állnak-e.

Azon kívül, hogy a diszharmonikus biológiai fejlődés negatívan hathat a gyermek 
pszichés fejlődésére, van egy önmagán túlmutató vetülete is, ez pedig a felnőttkori 
önértékelés, amelynek sikere nagyban múlik a serdülőkor folyamán alkalmazott szociál- 
és oktatáspolitikai, illetve szülői, nevelői döntéseken. Ezek tudatosabb alakításához 
kívánok értekezésemmel segítséget nyújtani.

*

Köszönetnyilvánítás: Disszertációm elkészítéséhez nyújtott segítségéért hálás köszönettel tartozom 
témavezetőmnek, dr. Bodzsár Éva egyetemi tanárnak, aki áldozatos munkával szervezte és végezte 
a II. Országos Növekedésvizsgálatot, s lehetővé tette, hogy e kutatásba bekapcsolódhassak. 
Tanácsaival, mindenre kiterjedő figyelmével mindvégig segítette munkámat.
Köszönetét mondok a II. Országos Növekedésvizsgálat lebonyolításában közreműködött 
valamennyi kollégának, egyetemi és doktorandusz hallgatónak, akik segítsége nélkül a kutatás nem 
valósulhatott volna meg.
Külön köszönet illeti a vizsgálatban részt vevő iskolákban dolgozó tanár kollégákat, és nem utolsó 
sorban a tanulókat, akik idejüket és energiájukat áldozták a kutatás sikeressége érdekében.
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