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Bevezetés 

  
A kilencvenes évektől kezdődően Erdélyben jelentős társadalmi, gazdasági 

és kulturális változásoknak vagyunk tanúi. A változó társadalmi körülmények 
hatására az egyén és környezete közötti kapcsolat is állandó átalakulásban van. 
A társadalmi folyamatok rohamos változása közepette a családok összetétele, 
jellege, befolyása is változik. Néhány évtizede számos kutató a hagyományos 
család válságáról beszél (Mérei 1965; Cseh-Szombathy 1994, Bukodi 2001; 
Cherlin 2004; Utasi 2005; Ádám és mtsai. 2008; Pongrácz 2009, 2011; Kovács 
2012). 

A változó társadalmi körülmények a serdülőket sem kímélik meg, számos 
pszichoszexuális kihívásnak kell megfelelniük. Az egészségmagatartás szem-
pontjából a serdülők kiemelt fontosságú életcsoportnak számítanak, valameny-
nyi rizikómagatartás ebben az életkorban kerül kipróbálásra. Az egészségpszi-
chológia területén végzett vizsgálatok túlnyomó része a serdülők kockázati ma-
gatartásával foglalkozott. Sokkal kevesebb vizsgálat összpontosít a protektív 
tényezők elemzésére.   

Vizsgálatunk a preventív egészségmagatartás kutatására teszi a hangsúlyt a 
serdülők csoportjában. A protektív tényezők feltérképezése arról nyújt helyzet-
képet, hogy melyek azok a védő tényezők, amelyek hozzájárulnak egy egészsé-
ges életvezetés, egy megfelelő fiatalkori és felnőttkori életminőség kiformálódá-
sához (Rolison, Scherman 2002).      

Vizsgálatunkban a következő pozitív pszichológiai konstruktumok előfor-
dulását térképeztük fel: 
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1. Globális jóllét 
 
A globális jóllét a pozitív érzéseket, tehát az érzelmi jóllétet foglalja magá-

ban, valamint a pszichológiai és szociális jóllétet, illetve – harmadik dimenzió-
ként – a spirituális jóllétet. (Keys 2001).  

2. Önértékelés 

3. Származás (család), vallásosság 

4. Életcél, jövőkép, életvezetés 

A személyiségtényezők fejlettsége és a pályaválasztási döntés minősége kö-
zött közvetlen kapcsolat van. Éppen ezért fontos a sikeres pályaválasztás előké-
szítésében megtalálni azokat a személyiségjegyeket, amelyek alakítása, fejleszté-
se révén érzelmileg is megalapozott, jó önértékelésre épülő szerepelképzelés 
alakulhat ki (Szilágyi 2003). 

 
Módszerek és eszközök 

Célcsoportok 
 

A vizsgálatban összesen 572 középiskolás vett részt, Maros és Brassó me-
gyei 10 és 11-ik osztályos tanulók. Ebből 239 fiú (41,8%) és 333 lány (58,2%). 
254 tizedikes és 294 tizenegyedikes töltötte ki a kérdőívet.  

  
Vizsgálati eszköz 
 

A fogalmak mérésére kidolgoztunk egy kérdőívcsomagot, amely a külön-
böző pozitív pszichológiai konstruktumok mérésére, illetve demográfiai kérdé-
sekre vonatkozik. A kérdőív rákérdez a vizsgált személy családi helyzetére: a 
vele egy háztartásban élő családtagokra, a testvérek számára, a szülők életko-
rára, foglalkozására, legmagasabb iskolai végzettségére, kapcsolati állapotára, 
majd a gyermek véleménye alapján a szülők nevelési stílusára. A vallásossággal, 
istenhittel kapcsolatos kérdések kitérnek arra, hogy a gyermek vallásgyakorlása 
kikkel történik közösen. 

 

o A rövidített aspirációs index (Martos és mtsai. 2006) a hosszú távú 
célok általános felmérésére alkalmas. Ebből megtudjuk, hogy a diá-
kok a lehetséges életcéloknak milyen fontosságot tulajdonítanak. A 
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faktorok az extrinsic, intrinsic, valamint az egészséggel kapcsolatos 
motivációt térképezik fel. 

 
o Önértékelési / önbecsülési skála (Self-Esteem Inventory – 

SEI), Coopersmith (1967).  Négy faktora (alskálája) van: 
 

1. Az „S” a selfre vonatkozó 26 itemet jelöli. A gyermek önértéke-
lésére vonatkozik, arra, hogy mennyire magabiztos, mennyire elé-
gedett önmagával. 
 

2. Az „I” az iskolára vonatkozó alskála: mennyire elégedett saját 
iskolai eredményességével (8 item). 
 

3. Az „O” az otthoni hatások önértékeléssel kapcsolatos részét 
méri: mennyi bizalmat és megértést tanúsítanak iránta a szülei (8 
item). 
 

4. „T” az egykorú társakkal való viszonyban kifejeződő önértéke-
lés mutatója.  

 
o A globális jóllét-skála (Keys 2001). A skálának hét alskálája van: 

érzelmi jóllét, pszichológiai jóllét, szociális jóllét, spirituális jóllét, tes-
ti (fizikai) állapot, általános lelki állapot és aktuális lelki állapot. 

 
Vizsgálati kérdések 
 

o A serdülők hogyan ítélik meg saját globális jóllétüket? 

o Milyen összefüggés van a serdülők szubjektív jólléte, az élettel való 
elégedettségük és az önértékelésük között? 

o Az éppen átalakulásban levő családi szerkezet képes-e megtartó, 
szabályozó, optimális melegséget biztosító környezetként funkcio-
nálni a serdülő gyermek számára? 

o Az érettségi előtt álló fiatalok mennyire felkészültek a továbblépés-
re, pályaválasztásuk milyen mértékben körültekintő és kiforrott? 
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Eredmények és megbeszélés  
 
Célokra, tanulás fontosságára és a továbbtanulásra vonatkozó eredmények 

 
A „Mennyire vannak céljaid az életben?” kérdésre adott válaszok alapján az 

alábbi megoszlást találtuk: saját megítélése szerint pontos, világos céljai vannak 
25,3%-nak, körülbelül körvonalazódó céljai vannak 69,6%-nak, egyáltalán nin-
csenek céljai 4,7%-nak, valamint egyéb 0,4%. 

A tanulás fontosságára vonatkozó válaszok megoszlása: nagyon fontos 
57,0%, kevésbé fontos 39,9%, egyáltalán nem fontos 2,8%, nem válaszolt 
0,3%. A diákok jelentős része tervezi azt, hogy érettségi után továbbtanul 
(44,1%).   

A tanulás fontossága szignifikáns eltérést mutat a szerint, hogy a diákoknak 
vannak-e pontos világos céljaik (Chi2 = 35,395; p = 0,00). Azok, akik úgy gon-
dolják, hogy pontos, világos céljaik vannak, valamint azok, akik körülbelül kör-
vonalazódó célokat tulajdonítanak maguknak, sokkal nagyobb arányban tartják 
fontosnak a tanulást. 

 
1. táblázat. A tanulás fontossága a célok függvényében 

Mennyire fontos számodra a tanulás?  
nagyon  
fontos 

kevésbé 
fontos 

egyáltalán 
nem fontos 

91 48 5 
Pontos, világos célok 

63,2% 33,3% 3,5% 
227 164 6 Körülbelül körvonalazó-

dó célok 57,2% 41,3% 1,5% 
7 15 5 

Egyáltalán nincs célom 
25,9% 55,6% 18,5% 
1 1 0 

Mennyire 
vannak 
céljaid az 
életben? 

Egyéb 
50,0% 50,0% 0,0% 

 
Az alábbi (2.) táblázatban látható, hogy a tanulás fontossága szignifikáns elté-
rést mutat aszerint, hogy a diákok tervezik-e vagy nem a továbbtanulást.  
(Chi2 = 93,634; p = 0,00) 
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2. táblázat. A tanulás fontossága a továbbtanulás tervezése függvényében 
Mennyire fontos számodra a tanulás?  

nagyon fontos kevésbé fontos nem fontos 
16 44 7 

Dolgozni fogsz
23,9% 65,7% 10,4% 

159 41 3 
Továbbtanulsz 

78,3% 20,2% 1,5% 
138 110 3 Dolgozol és  

továbbtanulsz 55,0% 43,8% 1,2% 
13 32 3 

Érettségi után milyen
terveid vannak? 

Nem tudom 
27,1% 66,7% 6,2% 

 
A rövidített aspirációs index eredményei 
 

A rövidített aspirációs index (Martos és mtsai. 2006) az extrinsic, intrinsic, 
valamint az egészséggel kapcsolatos motivációt térképezi fel.   

 

3. táblázat. Lehetséges életcélok, céltípusok és skálák a rövidített aspirációs indexben 
Eredeti 
tételszám 

Tétel Céltípus Skála 

1. Pénzügyeim sikeresek legyenek 
8. Gazdag legyek 

Gazdagság 

3. Sok ember tiszteljen, csodáljon 
10. Híres legyek 

Hírnév 

5. 
Mindig úgy nézzek ki, ahogyan elkép-
zeltem 

12. 
Vonzó megjelenésű embernek tartsa-
nak 

Jó megjelenés 

Extrinsic 

2. Fejlődjek, és új dolgokat tanuljak 

9. 
Ismerjem és elfogadjam valódi önma-
gam 

Fejlődés 

4. 
Érezzem, hogy vannak akik szeretnek, 
és viszontszeretem őket 

11. Mély, tartós kapcsolataim legyenek 
Kapcsolatok 

6. 
Munkámmal is hozzájáruljak, hogy a 
világ jobb legyen 

13. 
Segítsek másoknak jobbá tenni az éle-
tüket 

Társadalom 

Intrinsic 

7. Elkerüljenek a betegségek 

14. 
Fizikailag egészséges életstílust foly-
tassak 

Egészség Egészség 
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A teljes mintára vonatkozó eredmények céltípusonként és a skálák esetében. 
 

4. táblázat. Az életcélok fontossága 
N = 243 Gazdag-

ság 
Hír-
név 

Jó meg-
jelenés 

Fej-
lődés

Kapcsola-
tok 

Társada-
lom 

Egész-
ség 

Extrinsic Intrin-
sic 

Átlag 3,65 3,03 3,45 4,32 4,28 3,91 4,36 3,38 4,17 

AM = 0,791 
 
Nemek szerint összehasonlítva az egyes céloknál kapott átlagértékeket, az aláb-
bi eredményeket kapjuk. 

 

5. táblázat. A célok fontosságának értékei nemek szerint 
fiúk (N = 239) lányok (N = 333) 

 
átlag szórás átlag szórás 

t-

próba 
Gazdagság 3,73 0,827 3,59 0,783 * 
Hírnév 3,07 0,986 3,00 0,820 n. sz. 
Jó megjele-
nés 

3,50 0,951 3,42 0,896 n. sz. 

Fejlődés 4,20 0,674 4,41 0,620 *** 
Kapcsolatok 4,16 0,769 4,36 0,682 ** 
Társadalom 3,75 0,905 4,03 0,774 *** 
Egészség 4,39 1,842 4,34 0,712 n. sz. 
E 3,43 0,760 3,34 0,670 n. sz. 
I 4,03 0,598 4,26 0,541 *** 
AM 0,605 0,825 0,926 0,755 *** 

t-próbával ellenőrizve: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, n. sz. (nem 
szignifikáns) p > 0,05 

 

A globális jóllét-skála eredményei 
 

A középiskolások körében mért globális jóllét eredményeit a táblázat mutatja.  
 

6. táblázat. A globális jóllét alakulása a vizsgálati populációban 

Érzelmi  Pszichológiai Szociális Spirituális Testi  
(fizikai) 

Általános 
egészség 

32,4 28,4 22,6 27,11 8,5 8,8 
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Az érzelmi jóllétük átlagos, a maximális érték 54 lehet. A pszichológiai jól-
létük is átlagos a maximális 42 ponthoz viszonyítva. Ugyanez érvényes a szociá-
lis, spirituális és testi fizikai jóllétre is. Az általános egészségi mutató is az átlag-
tartományban helyezkedik el. 

A nemek szerinti megoszlás alapján is vizsgáltuk a középiskolások globális 
jóllétét. Az alábbi táblázatban az látható, hogy az érzelmi, pszichológiai, szociá-
lis és spirituális jóllét esetében nincs szignifikáns különbség a fiúk és lányok 
között.  

Szignifikáns különbséget találtunk a testi (fizikai) jóllét és az általános 
egészségi állapot esetében. A fiúk mind a testi-fizikai (p = 0,01), mind az általá-
nos egészségi állapotukat (p = 0,05) jobbnak ítélték meg a lányokhoz képest.  
 

7. táblázat. A globális jóllét megítélése nemek szerint 

 Érzelmi Pszichológiai Szociális Spirituális Testi Ált. egészség 
Fiú 32,2 28,5 22,7 26,5 8,8∗ 9,00∗ 
Lány 32,5 28,3 22,6 27,5 8,2 8,6 

 
Az alábbi ábrán látható, hogy a vizsgált személyek többsége (83,04%; N = 

=475) mindkét szülőjével egy háztartásban él, őket az édesanyával élők száma 
követi (7,69%; N = 44), 43,7%), egy testvérrel él együtt, 25,5%-nak nincs test-
vére, vagy nem él velük egy háztartásban.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra. Kivel él egy háztartásban? 
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Az édesanyák átlagéletkora 42,8 év, az édesapáké 45,69 év. Az esetek több-
ségében (85%) a szülők házastársi kapcsolatban élnek, 57 esetben (10%) a szü-
lők elváltak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra. Az anya nevelési stílusa 

 
Az anya észlelt nevelési stílusai között a gyermek érzelmi jólléte alapján el-

térés azonosítható (F = 3,07; df = 3; p < 0,05). A meleg-korlátozó anyák gyer-
mekeinél a hideg-korlátozó és a hideg-engedékeny anyákhoz képest szignifi-
kánsan magasabb érzelmi jóllét azonosítható (p < 0,05). A meleg-engedékeny 
nevelési stílus esetében az érzelmi jóllét szintén szignifikánsan magasabb átla-
got mutat a hideg-korlátozó stílushoz (p < 0,05) viszonyítva, és tendenciaszintű 
értéket a hideg-engedékeny stílus tekintetében (p < 0,01).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra. Az apa nevelési stílusa 
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Az apák nevelési stílusai között a varianciaanalízis az érzelmi (F = 3,82; df  = 
= 3; p < 0,05) és a szociális jóllét (F = 2,98; df = 3; p < 0,05) tekintetében mu-
tat eltérést. A hideg-korlátozó nevelési stílus szignifikánsan alacsonyabb ér-
zelmi jólléttel jár együtt a meleg-engedékeny és a meleg-korlátozó stílusokhoz 
képest p < 0,001 szinten, a hideg-engedékeny stílushoz képest p < 0,05 küszö-
bön. A hideg-korlátozó apa gyermekeinél szignifikánsan alacsonyabb szociális 
jólléti érzést azonosíthatunk a meleg-engedékeny és a hideg-engedékeny stílus-
hoz képest p < 0,05-ös, valamint a meleg-korlátozó stílushoz képest p < 0,001-
es szignifikancia szinteken.  

A fent leírt elemzések az anyák és az apák esetében egyaránt igazolják a me-
leg-korlátozó és a meleg-engedékeny nevelési stílusok gyermekre gyakorolt po-
zitív hatását, valamint a hideg-korlátozó stílus által kifejtett negatív hatást. 

Az istenhit erőssége együtt jár az érzelmi jólléttel (r = 0,181; p < 0,001; 
N = 531), a pszichológiai jólléttel (r = 0,101; p < 0, 05; N = 551), a szociális 
(r = 0,162; p < 0, 001; N = 524), a spirituális jólléttel (r = 0,150; p < 0, 05; 
N =  530) és a testi-fizikai állapot (r = 0,091; p < 0, 05; N = 535) és az általá-
nos egészség pozitív megítélésével (r = 0,109; p < 0, 05; N = 539), így az isten-
hit protektív tényezőként azonosítható. 

 
Az énkép alakulása  

  
Az általános önértékelési értékek és szubjektív jóllét minden faktora között 

szoros pozitív összefüggést találtunk: az érzelmi jóllét (r = 0,424, p = 0); pszi-
chológiai jóllét (r = 0,446, p = 0); szociális jóllét (r = 0,334, p = 0); spirituális 
jóllét (r = 0,212, p = 0). Az eredmények szerint, ha a serdülők önértékelése 
megfelelő vagy magas, akkor az érzelmi, pszichológiai állapotukat is pozitívan 
értékelik. 

Az önmagukkal való elégedettség és a szubjektív jóllétet mutató értékek 
között szintén pozitív összefüggés van: az érzelmi jóllét (r = 0,524, p = 0); 
pszichológiai jóllét (r = 0,528, p = 0); szociális jóllét (r = 0,430, p = 0); spirituá-
lis jóllét (r = 0,222, p = 0); testi állapot (r = 0,442, p = 0) és általános egészség 
(r = 0,320, p = 0). Tehát azok a diákok, akik elégedettek önmagukkal, érzelmi, 
pszichikai, fizikai állapotukat is pozitívnak élik meg.   
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Az általános önértékelési értékek szoros összefüggést mutatnak a követke-
ző tulajdonságokkal: magabiztos (r = 0,401, p = 0); társaságkedvelő (r = 0,290, 
p = 0); változatosságot kedvelő (r = 0,263, p = 0); elégedett (r = 0,352, p = 0); 
nem kételkedő, bízik a dolgokban (r = 0,278, p = 0);  rendszerezett (r = 0,211, 
p = 0). 

Az önmagukkal való elégedettség a következő tulajdonságokkal van szoros 
összefüggésben: nyugodt (r = 0,233, p = 0); rendszerezett (r = 0,268, p = 0); 
magabiztos (r = 0,498, p = 0); változatosságot kedvelő (r = 0,309, p = 0); tár-
saságkedvelő (r = 0,354, p = 0); fegyelmezett (r = 0,313, p = 0); elégedett (r = 
= 0,440, p = 0); nem kételkedő, megbízik a dolgokban (r = 0,344, p = 0). 

Nem találtunk összefüggést az iskolai teljesítménnyel való elégedettség és 
az érzelmi, pszichológiai, szociális, spirituális mutatók értékei között. A tulaj-
donságok között csak a nyugodt karakterjeggyel van pozitív összefüggés, de ez 
sem erős (r = 0,210, p = 0).  

Eredményeink alátámasztják a pozitív pszichológia területén végzett vizsgá-
latok eredményeit, és megerősítenek abban, hogy a testi-lelki egészség megőr-
zésében kulcsfontosságú szerepe van az önmagunkkal való elégedettségnek, a 
pozitív karakterjegyek megerősítésének és az optimális önértékelés kialakításá-
nak. 

 
Irodalomjegyzék 

 
Ádám S., Győrffy Z, László K.: A családi és munkahelyi szerepek közötti konf-

liktus és a pszichés jól-lét mutatók kapcsolata. In Kopp M. (szerk.): Esélyerő-

sítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Budapest, 2008, Semmelweis 
Kiadó, 260–266. p. 

 
Bukodi E.: A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi megha-

tározója. In Nagy I., Pongrácz T., Tóth I. G. (szerk.): Szerepváltozások. Bu-
dapest, 2001, TÁRKI és Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképvisele-
ti Titkárság, 88–112. p. 

 
Cherlin, A. J.: The deinstitutionalization of American marriage. In Journal of 

Marriage and Family.  66. 2004, 848–861. p.  
 



Krizbai Tímea és tsai                                  Egészségtudatos magatartás kialakítása  

 

 103

Cseh-Szombathy: Értékváltozások a családban. INFO Társadalomtudomány 30. 
1994, 19– 26. p. 

 
Dollahite, D. C.−Thatcher, J. Y. (2005): How family religious involvement benefits 

adults, youth, and children and strengthens family. Letöltve: 2013. nov. 5. 
 
Duricz B, Soenens B.: Religiosity, moral attitudes and moral competence: A 

critical investigation of the religiosity-morality relation. In International Jour-

nal of Behavioral Development, 30 (1), 2006, 76–83. p. 
 
Kovács E.: A tradicionális szociokulturális védőfaktorok szerepe a fiatalkori problémavi-

selkedésben. Budapest, 2012, Semmelweis Egyetem. Mentális Egészségtudo-
mányok Doktori Iskola (doktori értekezés). 

 
Martos T., Tamás – Szabó G., Rózsa S.: Az aspirációs index rövidí-

tett változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és 

pszichoszomatika 7 (3), 2006, 171–191. p. 
 
Mérei F.: Házasság, család, nevelés. In Nők enciklopédiája II. Budapest, 1965, 

Minerva, 17–26. p.  
 
Pongrácz M.: Factors and opinions about marriage. Leaflet from the I. GGP User 

conference. Budapest, 2011. 
 
Pongrácz T.: A párkapcsolatok jellegzetességei. Letöltve: 2013. nov. 5. 

http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/DemPort/01pongracz.pd
f 

 
Rolison, M.R. & Scherman, A.: Factors influencing adolescents' decisions to 

engage in risk-taking behavior. Adolescence. 37, 2002, 585–596. p. 
 
Szilágyi K.: Munka-, pályatanácsadás mint professzió. Budapest, 2003, Kollégi-

um KFT. 
 
Utasi Á.: Feláldozott kapcsolatok. A magyar szingli. Budapest, 2005, MTA PTI. 

 


