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Összefoglalás

A  tizenévesek  viselkedésének  és  alkalmazkodásának  vizsgálata  családi
kontextuson belül jelentős vonulat a pszichológiában. Jelen cikk megkísérli a
serdülők alkalmazkodását a családi kontextuson belül értékelni, a szocializáció
és a pszichés egészség interakciójának szemszögéből. Bemutatja, hogy a fiatal
családjában  és  otthonában  lévő  problémák,  valamint  a  szocializáció  hogyan
alakítják  a  tizenéves  mentális  egészségét  és  a  családtagok  viselkedését,  nem
feledve, hogy nem csak a szülők viselkedése befolyásolja a serdülő alkalmaz-
kodását,  hanem  a  serdülő  fejlődése  (serdülési  aspektusok)  is  hat  a  szülők
viselkedésére. A problémát okozó viselkedések csoportkülönbségeit is bemutat-
juk.  (A fiatalabb,  városi  serdülőlányok  több  szenvedést  okozó  problémáról
számolnak be, mint az idősebb, vidéki fiúk.)

Bevezetés

A tizenévesek fejlődésének és adaptációjának családi  kontextusát  vizsgáló
kutatások nagyon terjednek és egyre világosabb konceptuális háttér és empirikus
fegyelem jellemzi  őket  (Barber  és  Rollin,  1987).  Bár  továbbra  is  fennállnak
jogos  eltérések  az  egymással  versengő  elméleti  perspektívák  között,  egyre
nagyobb  az  egyetértés  a  jelentős  családi  kapcsokat,  a  szülői  mintákat  és  a
tizenévesek és családjuk reciprok-hatását illetően. Nemcsak a családok hatnak a
fiatal fejlődésére, hanem a serdülőkori fejlődés bizonyos aspektusai (pubertás és
kognitív változások) is befolyásolják a család életét. A tizenévesek „stressz és
vihar” elmélete azt vetette fel, hogy a fiatal családjában konfliktusok fellépése
várható  a  serdülés  éveiben.  Több,  különböző  módszert  (interjú,  telefonhívás,
kérdőív stb.) alkalmazó vizsgálatból ma már tudjuk (Rutter, Chadwick, Graham
és  Yule,  1976;  Montemayor,  1983;  Hill,  1987;  Csíkszentmihályi and  Larson,
1984), hogy a legtöbb családban, ahol van serdülő is, a súlyos konfliktusok és a
dezorganizáció  nem  jellemző  állapotok.  A  serdülés  különböző  fázisaiban
felmerülnek  konfliktusok  mint  a  családi  házimunka,  takarodó,  étkezési
szokások,  randevúzás,  öltözködés,  megjelenés.  Más  oldalról  több  vizsgálat
(Brooks-Gunn,  Peterson and  Eichorn,  1985;  Steinberg and  Hill,  1978;
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Holmbeck and Hill, 1988) azt tanulmányozta, hogy milyen hatása van a serdülő
biológiai és pszichológiai fejlődésének a családi kapcsolatokra.

Baumrind (1968,1987) a szülői stílus és a serdülő autonómiája közti poten-
ciális kapcsolatra mutatott rá a szülői autoritás prototípusainak megfogalmazása
kapcsán, így a szocializáció útjai-módjai megfelelnek és meghatározzák a fiatal
viselkedését  és  alkalmazkodását.  Az  autoriter-korlátozó  szülők  eltérnek  az
autoriterektől.

A jelen vizsgálat célja az, hogy rávilágítsunk a magyar fiatalok családi prob-
lémáira, a legsúlyosabbakra és a legzavaróbbakra. Megmutatja, hogy a városi,
fiatalabb  tizenéves  lányok  több  problémától  szenvednek-e,  mint  az  idősebb
vidéki fiúk, ezt az említett szemszögből tárgyaljuk.

Módszer

Minta: tekintettel ennek a szociálpszichológiai vizsgálatnak a céljaira, hogy
megértsük a szociális kontextust, és hogy a magyar fiatalok családi és otthoni
problémáit  és nehézségeit  diagnosztizáljuk 402 középiskolás fiatal  vizsgálatát
végeztem el. A vizsgálati személyeket (201 fiú és 201 lány) random módon 5
gimnáziumból  választottuk  ki  a  fővárosban  és  kisebb  városokban  (Budapest,
Szentendre és Szekszárd). A minta a következőképpen alakult az életkor, nem és
körzet tekintetében:

Budapest Szentendre és Szekszárd
életkor nem fiatalok száma fiatalok száma

15 fiú 25 25
lány 25 25

16 fiú 25 25
lány 25 25

17 fiú 25 25
lány 25 25

18 fiú 25 25
lány 25 25

Eszköz:  A Mooney  probléma  kérdőív  volt  a  vizsgálati  eszköz  a  fiatalok
családjában és otthonában megjelenő társas problémák diagnosztizálásához. Ez
az eszköz 11 olyan problémakategóriát tartalmaz, amelyekkel a serdülők szem-
benéznek és amelyek fenyegetik őket, pl. pszichológiai, fizikai, pályaválasztási,
oktatási, otthoni, családi stb... A problémák utóbbi kategóriái (otthoni, családi)
jelen vizsgálatunk célpontjai.

A résztvevők által elvégzendő feladat az, hogy olvassa el a felsorolást,  és
amelyiknél úgy érzi, hogy az adott probléma gondot okoz neki, akkor húzza alá
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azt a tételt. Például, ha a „családi veszekedések” tétel problémás, ezt alá kell
húzni: családi problémák, és így tovább, a lista minden tételénél. Minden kate-
gória, így az otthon és család kategória is 24 tételből áll.

Eredmények és megbeszélés

Az  eredmények  arra  utalnak,  hogy  a  magyar  fiatalok  sok  problémával
küszködnek minden területen, általában és otthon, a családban is. Ezek a prob-
lémák befolyásolják a fiatalok alkalmazkodását  és  viselkedését,  és igénylik a
társadalmi és pszichés kezelést.

A következő tételeket a résztvevők legalább 4 %-a bejelölte:

A bejelölt probléma Százalék
   1. Apám az egyik problémám 27,36 %
   2. Több szeretetre vágyik 19,95 %
   3. Családi veszekedések 19,90 %
   4. Szülők elváltak vagy külön élnek 14,60 %
   5. Nem tudok bizonyos problémákról beszélni otthon 12,68 %
   6. Nem mondok el mindent a szüleimnek 11,94 %
   7. Szüleim nem bíznak bennem 8,71 %
   8. Barátaimat nem látják szívesen otthon 9,45 %
   9. Aggódom a család egy tagjáért 8,45 %
 10. El akarok otthonról menni 5,97 %
 11. A szülők előnyben részesítik a testvért 5,22 %
 12. Gyereknek kezelnek otthon 4,97 %

A résztvevők 27,36%-a említette, hogy „apám az egyik problémám”, 9,45
%-ának pedig „anyám az egyik problémám”. A szülő-gyerek/fiatal kapcsolatát
sok tényező befolyásolhatja, ami a nemzedékek közti szakadékot (Mead, 1970)
és konfliktusokat okozhatja. Például, sok szülő a középkorúságon áthaladva épp
saját identitás-krízisét éli meg (Livenston, 1987) a tizenéves a pályaválasztása
közben, a szülők gyakran újravizsgálják saját pályájukat, visszatekintenek arra,
mit értek el, és mit nem értek el. A fiatal függetlenséget és autonómiát keres, ez
egyik fejlődési feladata.

11,19% szerint  „a szüleim túl sok döntést  hoznak számomra”.  Az apa-fiú
kapcsolat  minőségének  úgy  tűnik  nagyobb  hatása  van  a  tizenévesek
személyiségfejlődésére,  mint  a  mennyiségi  kapcsolatnak.  Baumrind (1987)
szerint az autoriter-korlátozó szülők általában olyan nyomást gyakorolnak, hogy
a vallásos és magasabb világi hatalom által rögzített sztendereknek megfelelően
próbálják alakítani, ellenőrizni és értékelni a fiatalokat; az engedelmesség erény.
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Ez  a  beállítottság  büntetőbb,  és  problémás  tizenévesek  viselkedésével  van
kapcsolatban.

19,65%  „több  szeretetre  vágyik”.  Miközben  keresi  a  függetlenséget,  a
tizenévesnek továbbra is  szüksége van szülei  tanácsaira  és  szeretetére.  Bár a
fejlődés normális menete során nagy valószínűséggel nagy magánszférára van
igénye, az is jó neki, ha van olyan felnőtt, akit a bizalmába avathat, ha épp erre
vágyik.  Miközben  keresi  a  függetlenséget  a  szüleitől,  még  szüksége  van  a
támogatásukra.

A „családi veszekedések” és a „szülők elváltak vagy külön élnek” tételeket
19,9%, ill. 14,6% jelölte meg. Pszichológiai szempontból ezen problémák és a
fiatalok mentális egészségére gyakorolt hatásuk közti kapcsolatot több vizsgálat
alátámasztotta (Jones Loring, 1988; Barkley Thomas and P. Mary, 1988; Lopez
F., 1988). Másrészről viszont az ép családból jövő fiatalokhoz képest a csonka
(elvált)  otthonból  jövő  fiatalok  nagyobb  funkcionális,  érzelmi  és  attitűdbeli
függetlenséget mutatnak a szüleiktől, és kevesebb konfliktusos függetlenséget az
apától (Lopez F., Campbell V. and Watkins E., 1988). Figyelnünk kell arra, amire
Lamb (1979) mutatott rá, hogy az apa hiányával kapcsolatos vizsgálatokat nehéz
értelmezni. Például, a tizenéves rossz alkalmazkodása közvetlenül az apafigura
hiányának tudható be, vagy közvetve az anya viselkedésének, ami érzelmi és
gazdasági problémákban gyökerezik?

A „serdülés mint vihar és stressz” szempontjából súlyos családi konfliktusok
várhatók  a  serdülés  éveiben.  Különböző  tanulmányokból  ma  már  tudjuk
(Montemayor,  1983;  Csíkszentmihályi and  Larson,  1984;  Hill,  1987),  hogy a
legtöbb családban, ahol ifjak is vannak, nem jellemző állapot a súlyos konfliktus
és dezorganizáció. A serdülés különböző fázisaiban előfordulnak veszekedések
és  konfliktusok  és  ezek  olyan  mindennapi  dolgok  miatt  történnek,  mint  a
házimunka, esti lefekvés ideje, étkezési szokások és személyes megjelenés.

Az,  hogy  a  fiatalok  12,68%-a  jelölte  be,  hogy  „nem  tudok  bizonyos
problémákat megbeszélni otthon”, 11,94%-a pedig azt, hogy „nem mondok el
mindent  a  szüleimnek”,  autoriter  orientációra utal,  vagy a  szülő alacsonyabb
szintű  ego-fejlettségére  és  self-tudatára  -  több  magyarázatot  és  probléma-
megoldást  fejez ki  a  családi  beszélgetésekben a  fiatalokkal  és  a  házastárssal
(Hauser, 1984). Vagy a bizalom hiányát is jelezheti, mert 8,7% említette, hogy
„szüleim  nem  bíznak  bennem”.  Kiderült,  hogy  azok  a  tizenévesek,  akik
bizalmasabb viszonyban voltak szüleikkel, jobban alkalmazkodtak, mint azok,
akik kevésbé bíztak meg bennük - ha az alkalmazkodás kritériuma a szociális
engedékenység,  érzelmi  stabilitás  és  kívánatos  jellemvonások.  Néhány
szociológus  és  pszichológus  az  olyan  apára  fókuszált,  akik  „fizikailag  jelen
vannak, de pszichikailag hiányoznak” (Cander és Cardiner, 1981).
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A minta  4,97-9,54%-a  számolt  be  arról,  hogy  „a  barátaimat  nem  látják
szívesen otthon”, „aggódom a család egy tagjáért”, „el akarok otthonról menni”,
„a  szülők  előnyben  részesítik  a  testvért”,  „gyereknek  kezelnek  otthon”.  A
leválasztás nem egyszerűen a fiú vagy a lány problémája, hanem a szülőké is.
Nem  könnyű  egy  szülőnek  „elengedni”  a  gyerekét,  hogy  az  a  saját  fejével
gondolkodjon és magának válasszon (milyen tárgyakat  tanuljon az iskolában,
munkában, vagy kikkel barátkozzon).

A súlyos problémák:

Amikor  a  résztvevőknek  azokat  a  problémákat  kellett  kiválasztaniuk,
amelyek a legnagyobb problémát okozzák, a következőket jelölték be:

1. Családi veszekedések 9,20 %
2. A szülők túl sok döntést hoznak rólam 8,70 %
3. Nem tudok bizonyos problémákat megbeszélni otthon 7,96 %
4. Aggódom családom egy tagja miatt 4,72 %
5. Úgy érzem, nincs igazán otthonom 4,47 %
6. A szüleim nem bíznak bennem 4,22 %

Mint  látni  fogjuk,  a  családi  veszekedések  és  konfliktusok  problémája,  a
bizalom és a családtagok közti beszélgetés hiánya súlyos problémákat jelentenek
a fiatalok családjában és otthonában.

A magyar fiatalok szocializációjának és pszichikai egészségének problémá-
inak  megértéséhez  figyelembe  kell  venni  azokat  a  családformákat,  amelyek
Illyés (1989) vizsgálatai szerint veszélyeztetettek. A családok öt veszélyeztetett-
ségi formája létezik ma Magyarországon:
1.  Kulturálisan  deprivált  családok.  Írástudatlan,  kulturálisan  deprivált  szülők,

akik  nem  képesek  közvetíteni  a  kultúra  elengedhetetlen  elemeit,  és  nem
tudják kialakítani gyerekeik szükségleteit és törekvéseit, amelyek a kulturális
javakhoz kellenek.

2.  Antiszociális  deviáns  családok  (alkoholisták,  bűnözők),  szülők,  akik  az
antiszociális  viselkedés  (gondolkodásmód,  életmód)  modelljét  közvetítik
gyerekeiknek.

3. Izolált etnikai csoportok családjai (cigányok).
4. Szegény családok (beteg vagy beteges szülők, rossz lakáskörülmények).
5. Családok, amelyek nem képesek ellátni a gyerekeket, pl.  gyerekét egyedül

nevelő szülők, és azok, akik állandó konfliktusban és veszekedésben élnek
(Illyés, 1989).
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Csoportok közti különbségek:

Statisztikai elemzés során a problémákban a következő három változó között
találtunk szignifikáns különbségeket: életkor, nem és régió.

Általában a fiatalabb (15-16 éves) városi, tizenéves lányok több problémától
szenvedtek,  mint  az  idősebb,  vidéki  fiúk.  Például  „szeretetre  van  igényem”,
„családi veszekedések”, „szülők elváltak vagy külön élnek”, „nem tudok bizo-
nyos problémákat megbeszélni otthon”, „szüleim túl sok döntést hoznak rólam”
és „nem mondok el mindent a szüleimnek” kijelentéseket gyakrabban jelölték be
a városi, fiatalabb lányok, mint a vidéki, idősebb fiúk (rendre x2= 13,39, P<0,03)
(x2=23,55,  P<0,00)  (x2=15,13,  P<0,01)  (x2=17,50,  P<0,00)  (x2=9,16,  P<0,03)
(x2=8,98, P<0,01).

Mindezek a problémák és a kapott különbségek a szocializációra utalnak, a
serdülés  alatti  otthoni  élet  jellemzőire,  a  szülők  tudatlanságára  a  serdülők
fejlődési fázisairól, a szülők éretlenségére és a szociális normák zavarára.

A szocializációnak fontos és  jelentős  szerepe van,  és  a  család a  szociális
adaptáció  leghatékonyabb  intézménye  (Doman,  1989).  Mind  a  fiúk,  mind  a
lányok úgy találják,  hogy jobban bizalmukba vonhatják az anyjukat,  mint  az
apjukat.  Az  az  anya,  aki  mindenét  a  gyerekére  áldozta,  szoronghat  attól  a
kilátástól,  hogy  életcél  nélkül  marad.  Feltűnő  volt,  hogy  a  lányok  jobban
kritizálták  a  szüleiket,  mint  a  fiúk,  és  az  apákat  jobban  kritizálták,  mint  az
anyákat személyes szokásaik miatt (dohányzás, ivás, káromkodás). Úgy tűnik,
hogy a lányok többet panaszkodnak a szüleikre, mint a fiúk, de nem feltétlenül
következik ebből, hogy ezeket a fiatalokat gyakrabban szidnák vagy büntetnék
(Handel, 1988).

Következtetés:

Vizsgálatunk  a  fiatalok  problémáira  fókuszált  a  család  és  az  otthon
kontextusában.  A fiatalok  alkalmazkodásának  és  pszichés  egészségének  jobb
megértéséhez  több  figyelmet  kell  fordítani  és  középpontba  kell  helyezni  a
szocializációt, aminek fontos szerepe van abban, hogy megállapítsuk a fiatalok
alkalmazkodásának és mentális egészségének fajtáit. Úgy tűnt, hogy a magyar
fiatalok  olyan  szociális  problémáktól  szenvednek,  amelyek  befolyásolják
mentális egészségüket és a tizenévesek között a fiatalabb városi lányok jobban
szenvednek,  mint  az  idősebb  vidéki  fiúk.  A  szociális  és  pszichológiai
perspektívák integrálása a tizenévesekkel való foglalkozásban új  utat jelent  a
szociológusok, pszichológusok és pszichiáterek számára abban, hogy megértsék
az alkalmazkodást a szociális kontextusban.
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