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1. Elméleti háttér1 
 

Jelen disszertáció célja, hogy részletesen megvizsgálja, a pszichoaktívszer-használat 
hátterében milyen szerepet kap az érzelmi intelligencia, illetve az emocionális és szociális 
kompetenciák.  

A pszichoaktívszer-használat jelenségével foglalkozó megfigyelések és vizsgálatok 
számos ponton érintették már az érzelmek kérdéskörét. Történtek klinikai megfigyelések, 
esettanulmányokat mutattak be, készültek különböző komorbiditás-vizsgálatok, emellett 
számos olyan személyiségbeli, illetve az egészségpszichológiához kapcsolódó tényezőt 
vizsgáltak a szerhasználók, illetve szenvedélybetegek körében, amelyek az érzelmi 
kompetenciák szerepét vetik fel. Ezen tapasztalatok és kutatási eredmények azonban 
szerteágazóak, a disszertáció célja pedig, hogy mindezeket egy egységes szemléleti keretben, 
nevezetesen az érzelmi intelligencia koncepciójának keretében tárgyalja és foglalja össze. Az 
érzelmi intelligencia egy fiatal fogalom, amely ugyan sok szempontból kapcsolatban áll már 
korábban leírt és megismert pszichológiai konstruktumokkal, azonban mégis egy új 
megközelítésben foglalkozik az érzelmekkel. Bár vannak elfogadottabb (pl. Salovey és 
Mayer, 1990; Mayer és Salovey, 1997), illetve sokak által kritizált definíciók és elméletek (pl. 
Goleman, 1995), az érzelmi intelligencia területén nincs tökéletes egyetértés a tekintetben, 
hogy milyen összetevőkből épül fel a konstruktum. Mivel empirikus munkám során „nem 
köteleződöm el” egyik érzelmi intelligencia modell mellett sem, vizsgálataimban elsősorban 
az érzelmi intelligencia különböző összetevői, faktorai, továbbá bizonyos emocionális és 
szociális kompetenciák lesznek fókuszban. Érdemesnek tartom Cherniss (2010) 
megközelítését követni, aki megkülönbözteti egymástól az érzelmi intelligencia, illetve az 
emocionális és szociális kompetenciák koncepcióját. Cherniss szerint, mivel Mayer és 
Salovey (1997) definíciója és négyágú modellje az, amit a szakma széles körben elfogad, ezt 
tekinthetjük érzelmi intelligenciának. De a másik három legnépszerűbb modell – Bar-On 
(1997), Boyatzis, Goleman és McKee (2002), illetve Petrides és munkatársai (2007) – sem 
elvetendő, ezek az emocionális és szociális kompetenciákat ragadják meg. Míg az érzelmi 
intelligencia tisztán képességeket foglal magába, az érzelmi és szociális kompetenciák az 
érzelmi intelligenciában rejlő képességekre épülnek. Az emocionális és szociális 
kompetenciákat Cherniss olyan gyűjtőfogalomként használja, amelyek érzelmi képességeket, 
társas készségeket, személyiségvonásokat, attitűdöket, célokat, értékeket és narratívákat is 
tartalmaznak, melyek hozzájárulnak a hatékony teljesítmény eléréséhez. Úgy véli, ezek a 
kompetenciák nem egyenlők a kevert érzelmi intelligencia modellekként aposztrofált 
fogalmakkal, mivel ez sokkal tágabb fogalom: az érzelmi intelligencia fogalmának 
megszületése előtt megismert érzelmi és szociális kompetenciákat is magába foglalja.   

Az érzelmi intelligencia, illetve az emocionális és szociális kompetenciák 
pszichoaktívszer-használattal való kapcsolatát eddig kevés vizsgálat célozta (lásd Kun és 
Demetrovics [2010a, 2010b] összefoglalóját a témában). A szerhasználat hátterében húzódó 
érzelmi tényezők feltárásának ugyanakkor gazdag szakirodalma van, s ezek a megfigyelések 
és empirikus eredmények tökéletesen megalapozzák a feltételezést, hogy az érzelmi 
intelligencia és az emocionális és szociális kompetenciák a szerhasználattal összefüggésben 
állnak. Történeti aspektusból közelítve elsőként mindenképpen a korai (majd a modernebb) 
pszichoanalitikus elméleteket és klinikai megfigyeléseket kell kiemelni, amelyek 
egyértelműen felvetik az érzelmi zavarok szerepét a pszichoaktívszer-használat 
kialakulásában (pl. Radó, 1933; Glover, 1932; Wurmser, 1974, 1995; Khantzian, 1985). Ezen 
elméletek szerint a droghasználók differenciálatlan, archaikus, primitív és testi tünetekben 

                                                
1 Doktori kutatásom és disszertációm megvalósulásáért elsősorban témavezetőmnek, dr. Demetrovics Zsoltnak 
tartozom köszönettel. 
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manifesztálódó érzelmekkel jellemezhetők (Krystal és Raskin, 1970), emellett jellemző rájuk, 
hogy kellemetlen, kínzó, fájdalmas érzelmeikkel nem tudnak megküzdeni, így valamilyen 
kémiai szerhez nyúlnak (Hartmann, 1969; Wurmser, 1974). Wurmser (1974, 1995) 
öngyógyítás (self-treatment) elméletében azt hangsúlyozza, hogy a szenvedélybetegek 
droghasználatuk révén próbálják meg kompenzálni azokat a deficiteket, melyek az érzelmeik 
– különösen a düh, fájdalom, szégyen, bűntudat és magányosság – kezelésével kapcsolatosan 
jelentkeznek. Khantzian (1985) továbbdolgozta Wurmser elméletét, és széles körben ismertté 
vált öngyógyszerelés (self-medication) elméletében szintén az érzelemszabályozás zavarait 
tartja az egyik legfontosabb tényezőnek az addikciók vonatkozásában.  

Ahogy a pszichoanalitikus elméletek is hangsúlyozták, később tetemes mennyiségű 
komorbiditás-vizsgálat is bemutatta, a pszichoaktívszer-használat igen gyakran társul 
valamilyen pszichopatológiával, mentális zavarral. A komorbid zavarok pedig igen gyakran 
valamilyen affektív- és/vagy hangulatzavar formájában jelennek meg (pl. Myrick és Brady, 
2003; Kushner és mtsai, 2008). Ezen eredmények egyértelműen bizonyítják az érzelmi 
zavarok jelenlétét a szenvedélybetegek körében. 

Analitikus szerzők leírták, majd később empirikus vizsgálatok is alátámasztották, hogy 
a szenvedélybetegek körében gyakori probléma az alexitímia (pl. Rybakowski és mtsai, 
1988). Mivel ez a terminus elsősorban az érzelmek kifejezésének és felismerésének zavarára 
vonatkozik, mindenképpen fontos előzményként tarthatjuk számon az érzelmi intelligencia 
kutatásának szempontjából. Bizonyítékok szólnak amellett, hogy alexitímia gyakoribb 
pszichoaktívszer-használattal és problémás használattal jár együtt, valószínűsíti a szerek 
használatára vonatkozó coping motivációkat (kellemetlen hangulatok és érzések 
csökkentésére irányuló használatot), és nehezíti az absztinencia fenntartását (Uzun és mtsai, 
2003; Stewart és mtsai, 2002; Ziolkowski és mtsai, 1995).  

A személyiségvonások szempontjából az érzelmi labilitás szerepe meghatározó. Több, 
a témában végzett metaelemzés is bizonyította, hogy a dohányzás és az alkoholfogyasztás 
tekintetében a neuroticizmus vonása rizikó tényezőnek tekinthető (Malouff és mtsai, 2006, 
2007). Ez az eredmény különböző egyéb, illegális szerek esetében is megjelent (pl. Abu-Arab, 
1995; Narayan és mtsai, 1997; Saiz és mtsai, 2000; Nishith és mtsai, 1994). Az érzelmi 
labilitás mellett az impulzivitás vonása is rizikófaktor az intenzívebb és problémás 
szerhasználat szempontjából (pl. Dawe és Loxton, 2004). Az impulzivitás témája szorosan 
érinti az önszabályozás területét, amely nemcsak, hogy kiemelt szerepet kap az addikciók 
kutatásában, hanem magába foglalja az érzelmek szabályozásának kérdéskörét is, így az 
érzelmi intelligenciához is utat mutat (pl. Baumeister, 2003).  

Baumesiter, Heatherton és Tice (1994) úgy véli, két fő önszabályozási hibával 
találkozhatunk a pszichoaktívszer-használat kapcsán: félreszabályozással és 
alulszabályozással. Míg az utóbbi hiba lényege, hogy a személy valamiért nem, vagy csak 
kevéssé képes önszabályozásra, önkontrollra (lásd például csökkent prefrontális funkciók ill. 
impulzivitás); addig az előbbi deficit esetében a személy ugyan tesz valamilyen 
önszabályozási kísérletet a vágyott cél érdekében, azonban ez az út nem megfelelő a cél 
eléréséhez, például érzelemszabályozási eszközként használja az alkoholt vagy valamilyen 
illegális szert (lásd például neuroticizmus és szerhasználat kapcsolata ill. mentális zavarok és 
szerhasználat kapcsolata). Ezen utóbbi megközelítéshez sorolhatjuk a pszichoanalitikus 
irányzat képviselőinek vonatkozó elméleteit, többek között az öngyógyítás elméletét és a 
szelf-medikációs hipotézist is. Empirikus vizsgálatok bizonyították, hogy a szerhasználat 
mindkét fajta önszabályozási hibával összefüggést mutat. 

További releváns kapcsolódási pontnak tekinthetők a megküzdés témakörében végzett 
vizsgálatok. Bár már a korai pszichoanalitikus elméletek is felvetették a megküzdés szerepét 
az addikciók kapcsán, napjainkban is számos vizsgálatot ismerünk, amely kiemeli a coping 
mechanizmusok fontosságát (pl. Anderson és mtsai, 2006). Ezen kutatások szerint a 
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maladaptív – elkerülő, illetve érzelemfókuszú – megküzdési stratégiák gyakrabban társulnak 
szerhasználattal és szerhasználati zavarokkal, mint az adaptívabb coping stratégiák (pl. 
Grüsser és mstai, 2007). 

A pszichoaktívszer-használat és az érzelmek kapcsolatának tágabb kontextusának 
megvizsgálását követően egy szisztematikus áttekintésben kifejezetten az érzelmi 
intelligencia és a szerhasználat kapcsolatára irányuló vizsgálatokat elemeztük (Kun és 
Demetrovics, 2010a, 2010b). Harminchárom tanulmány foglalkozott eddig ezzel a 
kérdéskörrel, amelyek arra utaltak, hogy az alacsonyabb szintű érzelmi intelligencia 
intenzívebb és problémásabb alkoholfogyasztással, valamint dohányzással, és szintén 
intenzívebb droghasználattal jár együtt. A kutatások jelentős többsége az alkoholhasználat 
vonatkozásában vizsgálta az érzelmi intelligenciát, illetve emocionális kompetenciákat, 
különböző illegális szereket tekintve ez idáig kevés eredménnyel rendelkezünk. Emellett, 
eddig elsősorban főiskolásokkal, egyetemi hallgatókkal készültek vizsgálatok, és klinikai 
populációk (problémás és kényszeres droghasználók) bevonása nemigen történt meg. További 
hiányossága az eddigi kutatásoknak, hogy lényegében semmit nem mondanak az érzelmi 
intelligencia szerepéről a különböző mintázatú szerhasználó csoportok (pl. például 
kipróbálók, rekreációs, intenzív, illetve kényszeres használók) elkülönülésében, mint ahogy a 
különböző szereket használók összehasonlítása is várat még magára. Utóbbi szempont 
különösen kiemelendő, hiszen a klinikai megfigyelések pont azt vetik fel, hogy a különböző 
szerek használata mögött eltérő érzelemszabályozási deficit állhat.  

Összességében azt mondhatjuk, hogy az érzelmi intelligencia és az addikciók 
kapcsolatának kutatásában még szinte csak az első lépések történtek meg. Ugyanakkor, már 
ezek a kezdeti eredmények is sok olyan tapasztalatot hoztak, amelyek közelebb vihetnek 
minket az addikciók természetének megértéséhez.  
 
 
2. Kérdésfeltevés és a vizsgálatok felépítése  
 

Klinikai megfigyelések és empirikus vizsgálatok sokasága hívja fel a figyelmet arra, 
hogy a pszichoaktívszer-használat szorosan kapcsolódik érzelmi állapotokhoz és érzelmi 
problémákhoz. Az eddigi főbb magyarázó modellek a megküzdési képességek és az 
önszabályozás szerepét emelték ki, felhívva a figyelmet arra, hogy a szerhasználat ezeken a 
területeken megjelenő deficitekkel jár együtt. Az elmúlt két évtizedben, az érzelmi 
intelligencia fiatal területén végzett néhány kutatás azonban felvetette, hogy az érzelmekkel 
kapcsolatos különböző kompetenciáknak is szerepe lehet a szerfogyasztás mintázatában. Az 
általunk végzett szisztematikus áttekintés arra világított rá, hogy ezen a területen érdemes 
további vizsgálatokat végezni. A két tényező összefüggést mutat egymással, azonban sok 
tisztázandó kérdés áll még előttünk. Az érzelmi intelligenciának, illetve az emocionális és 
szociális kompetenciáknak milyen mértékben van szerepe a szerhasználatban? A kapcsolódás 
a két tényező között mennyiben azonos vagy tér el klinikai (szenvedélybetegek) és egészséges 
populációk esetében? Az érzelmi intelligencia és emocionális és szociális kompetenciák 
mennyiben kapcsolódnak a legális és illegális szerhasználathoz felnőttek illetve serdülők 
körében? Tapasztalhatunk-e eltérést az érzelmi kompetenciákban a különböző típusú szerek 
esetében? Vannak-e olyan érzelmi kompetenciák, amelyek kitüntetett szerepet játszanak a 
szerhasználat egyes mintázatainak kialakulásában? Jelen disszertáció ezen főbb kérdésekre 
kíván választ adni. 

 
Klinikai megfigyelések és a rendelkezésre álló kutatási eredmények alapján az alábbi 

vizsgálati kérdéseket fogalmaztam meg: 
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 A fejlettebb érzelmi intelligencia, illetve emocionális és szociális kompetenciák 
alacsonyabb mértékű pszichoaktívszer-használattal járnak együtt. 

 A negatív előjelű kapcsolat az érzelmi intelligencia, illetve az emocionális és szociális 
kompetenciák és a szerhasználat között megjelenik 

o felnőtt személyek körében, 
o serdülő személyek körében. 

 A negatív előjelű kapcsolat az érzelmi intelligencia, illetve emocionális és szociális 
kompetenciák és a szerhasználat között megjelenik: 

o nem rendszeres szerhasználó személyek körében, 
o addiktív szerhasználó személyek körében. 

 Az érzelmi intelligencia, illetve emocionális és társas kompetenciák alacsonyabb 
szintje jelenik meg szenvedélybetegek, mint nem szerhasználó személyek körében. 

 A szerhasználat szempontjából bizonyos érzelmi kompetenciák (illetve érzelmi 
intelligencia összetevők) kitüntetettek, ezek erősebb kapcsolatot mutatnak a többi 
kompetenciához képest.  

 Különböző pszichoaktív szerek esetében más-más emocionális kompetenciák (ill. 
érzelmi intelligencia összetevők) hangsúlyosak. 

  
Azon túl, hogy célom volt körbejárni a szerhasználat és az érzelmi intelligencia, az 

emocionális és szociális kompetenciák kapcsolatát, fontosnak tartottam pszichometriailag 
megvizsgálni azokat az eszközöket, melyeket ezekben a kutatásokban alkalmaztam. Mindezek 
alapján az empirikus munkám több szakaszra bontható.  

Amennyiben a vizsgálat célja alapján csoportosítjuk őket, két fő irányt 
különböztethetünk meg: 

1. Pszichometriai vizsgálatok 
a. EQ-i YV(S) kérdőív (Bar-On és Parker, 2000) faktorstruktúrájának 

ellenőrzése, a modell működésének tesztelése (1. vizsgálat), 
b. AES kérdőív (Schutte és mtsai, 1998) faktorstruktúrájának ellenőrzése, a 

modell működésének tesztelése (3. vizsgálat), 
c. LEAS-A kérdőív (Lane és mtsai, 1990) megbízhatóságának tesztelése (4. 

vizsgálat). 
2. Szerhasználat és az érzelmi intelligencia, emocionális és szociális kompetenciák 

kapcsolatának vizsgálata (2., 5. és 6. vizsgálatok). 
 

Amennyiben az adatfelvétel alapján közelítjük meg a kérdést, három fő vizsgálatot 
különböztethetünk meg: 

1. Szerhasználat és emocionális és szociális kompetenciák vizsgálata serdülők körében 
(2. vizsgálat), 

2. Szerhasználat és érzelmi intelligencia/emocionális és szociális kompetenciák 
vizsgálata egészséges felnőtt személyek körében (5. vizsgálat), 

3. Szerhasználat és érzelmi intelligencia/emocionális és szociális kompetenciák 
vizsgálata szerhasználó személyek körében (6. vizsgálat), 

 
Az összesen hat részre bontható vizsgálat-sorozatot két fő egység mentén fogom 

bemutatni. Az első két vizsgálat a serdülőkre koncentrál, ezen belül egy pszichometriai típusú 
(1.) és egy feltáró vizsgálat bemutatására kerítek sort (2.). Ezt követően a felnőtt személyekre 
fókuszálok, és két skála pszichometriai elemzését követően (3., 4.) két vizsgálati elemzésben 
felnőttek szerhasználatának és érzelmi intelligenciájának kapcsolatát fogom elemezni (5., 6.). 
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3. A vizsgálatok 
 
3.1.  1. vizsgálat: A Bar-On EQ-i YV (S) skála hazai adaptációja 
 
3.1.1. Célkitűzés 

Tekintve, hogy a Bar-On Érzelmi Intelligencia Kérdőív Serdülő Verziójának (EQ-i 
YV) 30 tételes rövidített verzióját eddig senki nem tesztelte, jelen vizsgálat célja a Bar-On és 
Parker (2000) által bemutatott faktorszerkezet ellenőrzése. 
 
3.1.2. Vizsgálati személyek 
 A vizsgálat célpopulációját Zalaegerszeg középiskoláiban tanuló diákok teljes 
sokasága (9–15. évfolyamos tanulók) képezte. A minta egyrészt 9–12. évfolyamos diákokból, 
másrészt a kiegészítő képzésben résztvevő 13–15. évfolyamos tanulókból állt. Az előbbi 
populációból 2245 fős, évfolyam és iskolatípus szerint rétegzett véletlen mintát vettünk. Az 
összességében 824 fős 13–15. évfolyamokon pedig teljes körű megkérdezésére törekedtünk. 
A 2492 sikeres megkérdezésből 2380 fiatal válasza volt értékelhető. Azon személyeket, akik 
az általunk felvett emocionális és szociális kompetenciákat mérő kérdőív kérdéseinek több 
mint 10%-át kitöltetlenül hagyták, kiszelektáltuk az adatbázisból. A válaszolók átlagéletkora 
17,0 év (szórás: 1,86), a fiúk aránya 47,9% volt. 
 
3.1.3. Mérőeszközök 
 Az emocionális és szociális kompetenciákat a Bar-On Érzelmi Intelligencia Kérdőív 
Serdülő Verziójának rövidített változatával (EQ-i YV[S]) (Bar-On és Parker, 2000) 
vizsgáltuk. A 30 tétel az alábbi 5 skálára oszlik: 1) Intraperszonális EQ skála; 2) 
Interperszonális EQ skála; 3) Stressz menedzsment skála; 4) Alkalmazkodás skála és 5) 
Pozitív benyomás skála.  
 
3.1.4. Eredmények és megbeszélés 

Első lépésben a teljes mintán (N = 2380) teszteltük az eredeti, ötfaktoros modellt. Az 
illeszkedési mutatók nem erősítették meg az eredeti faktorszerkezetet (χ2=3546 df=395 
p<0,0001; CFI=0,808; TLI=0,789; RMSEA=0,058 [0,056-0,060]; Cfit=0,001; SRMR=0,073), 
ezért több lépcsőben kerestük a legmegfelelőbb megoldást. 

A teljes mintát random módon több részre bontottuk annak érdekében, hogy független 
mintákon végezhessük el a számításokat. Az 1. mintán (N = 400) exploratív faktorelemzést 
hajtottunk végre, amelyet a 2. mintán (N = 400) megismételtünk. Ezt követően az első két 
minta összevonásával (N = 800) végeztük el azt az exploratív faktorelemzést, amelyben az 
első két EFA-n kapott struktúrát teszteltük. Ez lehetőséget adott a problémás tételek 
kiszelektálását követő szerkezet tesztelésére. A 3. minta (N = 400) szolgált az exploratívval 
kombinált megerősítő faktorelemzés (E/CFA) végrehajtására. Ennek előnye az volt, hogy 
lehetőséget adott a kereszttöltésének statisztikai szignifikanciájának tesztelésére és a kiugró 
hiba kovarianciák jelenlétének feltárására (Brown, 2006). Végül, konfirmatív faktor-
elemzéssel teszteltük az új struktúra alkalmazhatóságát a 4. minta (N = 1180) segítségével.  

Maximum-likelihood eljárással és promax forgatással hajtottunk végre exploratív 
faktorelemzést az 1. mintán. Bár az ötfaktoros szerkezet mellett a hatfaktoros modell 
illeszkedése is megfelelő lett, utóbbi esetében az egyik faktor csak két olyan tételt 
tartalmazott, amely megfelelő mértékben (>0,30) töltött saját faktorára, viszont ezek a tételek 
más faktorokhoz is hasonlóképpen kapcsolódtak. Emiatt a hatfaktorost elvetettük, és egy 
ötfaktoros megoldást találtuk megfelelőnek (χ2=569,4; df=295; p<0,0001; RMSEA=0,048 
[0,042-0,052]; Cfit=0,682). Ezt követően megismételtük az exploratív faktorelemzést a 2. 
mintán is. Ahogy az előzőekben, itt is egy ötfaktoros szerkezet rajzolódott ki (χ2=540,0; 
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df=295 p<0,0001; RMSEA=0,046 [0,039-0,052]; Cfit=0,885). A 15. tétel egyik faktorhoz 
sem kapcsolódott megfelelő mértékben, továbbá a 28. és 30. tételek más-más faktorhoz 
tartoztak a két különböző mintán végrehajtott elemzésben. E három tételt kizártuk. Harmadik 
lépésben ismét elvégeztünk egy feltáró faktorelemzést a maradék 27 tételen, az 1. és 2. minta 
összevonásával. Az ötfaktoros megoldás ez esetben is tökéletes illeszkedést mutatott 
(χ2=497,3; df=226; p<0,0001; RMSEA=0.,039 [0,034-0,043]; Cfit=1,00). A 3. mintát a 27 
tételes, ötfaktoros modell tesztelésére használtuk. Az EFA és CFA elemzések közötti átmeneti 
lépésként exploratívval kombinált megerősítő faktoranalízist végeztünk el (E/CFA; Brown, 
2006). Az elemzés eredményeként az illeszkedési mutatók elfogadhatóak voltak (χ2=356,8; 
df=226; p<0,0001; CFI=0,950; TLI=0,923; RMSEA= 0,038 [0,030-0,045]; Cfit=0,997), de 
érdemesnek tartottuk megnézni, hogy a modifikációs indexek elemzése és ennek 
következtében bizonyos tételek hibatagjai közötti kovarianciák beillesztése javítani tud-e az 
illeszkedésen. Ennek következtében a modell illeszkedése tökéletes lett (χ2=291,4; df=223; 
p<0.0001; CFI=0,974; TLI=0,959; RMSEA=0,028 [0,018-0,036]; Cfit=1,000). A 20-as tétel 
magasabb értékkel jelent meg az Interperszonális EQ faktornál, mint az eredetileg a tételt 
magába foglaló Pozitív benyomás skálán, ezért kiszelektáltuk a modellből. Az 1., 2. és 3. 
mintákon elvégzett elemzések alapján a 4. mintán (N=1180) teszteltük az ötfaktoros modellt. 
Mivel első lépésben a struktúra nem mutatott megfelelő illeszkedést (χ2=1078,1; df=284; 
p<0,0001; CFI=0,884; TLI=0,868; RMSEA=0,049 [0,46-0,052]; Cfit=0,755; SRMR=0,066), 
megvizsgáltuk a modifikációs indexeket. Kiderült, hogy a 12. és 26. tételek faktortöltései a 
minimálisan elvártnál alacsonyabbak (Intraperszonális EQ faktoron), ezért ezeket az itemeket 
eltávolítottuk a modellből. Az ezt követő elemzés – a megmaradt 24 tételen – már megfelelő 
illeszkedést eredményezett (χ2=760,0; df=238; p<0,0001; CFI=0,917; TLI=0,904; 
RMSEA=0,043 [0,040-0,047]; Cfit=1,000; SRMR=0,049). Vagyis, a bemutatott többlépcsős 
elemzés eredményeként egy 24 tételes, ötfaktoros struktúrát tudtunk megerősíteni.  

A 24 tételes skálán végrehajtott látens profil elemzés alkalmas volt arra, hogy a 
serdülők között az emocionális és szociális kompetenciák mentén csoportokat képezzünk. 
Összességében egy 7 osztályos megoldást igazoltunk (AIC = -50752,466; BIC = -50486,919; 
SSABIC = -50633,071; Entrópia = 0,752; L-M-R Teszt = 70,333; p = 0,0412), azonban az 
elemzés rávilágított két válaszbeállítódással jellemezhető csoportra, akiket a további 
elemzésekből kizártunk. Rajtuk kívül öt látens profilt azonosítottunk: „átlagos”, „higgadt 
átlag alatti”, „érzelmileg kompetens”, „alkalmazkodó alexitímiás” és „forrófejű érzelmi 
kompetens” fiatalokat. A csoportok azonosítása lehetővé teszi számunkra, hogy a kutatás 
második, következő egységében a pszichoaktívszer-használat mentén végezhessünk el 
összehasonlításokat (1. táblázat).  
 

1. táblázat: A hét látens profil emocionális és szociális kompetenciái a Bar-On EQ-i YV (S) skála alapján 
Osztály  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Teljes 

minta 
átlaga 

N 650 142 40 59 24 241 1219  
Intraperszonális 
EQ 

4,5 4,2 1,2 14,7 16,7 13,5 8,9 7,9 

Interperszonális 
EQ 

9,0 11,4 2,4 13,7 16,5 14,3 11,4 11,0 

Pozitív 
benyomás  

3,9 5,0 1,4 5,0 15,6 9,6 6,6 5,6 

Alkalmazkodás  6,3 13,5 1,5 14,7 16,6 13,2 9,4 9,3 
Stressz 
menedzsment 

12,1 9,8 16,4 8,3 2,7 11,4 11,0 11,2 

Osztályok 
elnevezése 

„higgadt 
átlag 

alatti” 

„alkalmaz-
kodó 

alexitímiás” 

„mechanikus 
válaszadó: alsó 

értékekre” 

„forrófejű 
érzelmi 

kompetens” 

„mechanikus 
válaszadó: felső 

értékekre” 

„érzelmileg 
kompetens” 

„átlagos”  
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3.2.  2. vizsgálat: A pszichoaktívszer-használat és az emocionális és szociális 
kompetenciák kapcsolata zalaegerszegi serdülők körében 
 
3.2.1. Célkitűzés 
 A vizsgálat célja, hogy az emocionális és szociális kompetenciák és a 
pszichoaktívszer-használat kapcsolatait feltárja serdülők körében. Az általunk végzett 
szisztematikus áttekintés rámutatott, hogy serdülő populációban a rendelkezésre álló négy 
kutatásból háromban kizárólag a dohányzásra fókuszáltak, egy kutatás pedig a dohányzás és 
alkoholfogyasztás szempontjából nézte az érzelmi intelligenciát. Egyéb szerek használatával 
kapcsolatosan semmilyen vizsgálatról nem tudunk, ezért jelen kutatást fontos új 
eredményekkel szolgálhat a serdülők egészségmagatartása szempontjából (Kun, Rózsa, Paksi, 
Vargáné Csóbor és Demetrovics, 2009; Rózsa, Paksi, Kun, Vargáné Csóbor és Demetrovics, 
2007). 
 
3.2.2. Vizsgálati személyek 

A vizsgálat résztvevői azon serdülő személyek voltak, akiket az első vizsgálatban 
bemutattunk (N = 2380). Mivel az első vizsgálatban végzett látens profil elemzésben 64 fiatal 
esetében az EQ-i YV (S) kérdőíven válaszbeállítódási tendenciát észleltünk, ezeket a 
személyeket kizártuk. További öt személyt az elemzés egyik látens osztályba sem tudott 
besorolni, így őket is kiszelektáltuk. Jelen vizsgálatban tehát összesen 2311 személy vett 
részt. Az átlagéletkor 17,0 év (szórás: 1,86), a fiúk aránya 47,4% volt.  
 
3.2.3. Mérőeszközök 

Szerhasználat. A szerhasználati szokások és szerhasználattal kapcsolatos egyéb 
jellemzők megismerésére az ESPAD’03 tesztbattéria (Hibell és mtsai, 2004) magyar verzióját 
használtuk.  

Depresszió. Az ESPAD’03 tesztbattéria magába foglalja a Center of Epidemiological 
Studies Depresszió Skálájának (CES-D) 6 tételből álló rövidített változatát (Radloff, 1977).  

Önbecsülés. Az önbecsülés mérésére a 10 tételes Rosenberg Skálát alkalmaztuk 
(Rosenberg, 1965).  
 Emocionális és szociális kompetenciák. Az emocionális és szociális kompetenciák 
mérésére az EQ-i YV (S) kérdőív általunk igazolt 24 tételes változatát alkalmaztuk. 
 
3.2.4. Eredmények és megbeszélés 

Pearson-féle korrelációs eljárás eredményei szerint az emocionális és szociális 
kompetenciák csupán alacsony mértékű kapcsolatot mutatnak a pszichoaktívszer-használattal, 
az együtthatók egyik szer esetében sem haladták meg a 0,2-es szintet. Míg a fejlettebb 
érzelemszabályozási képességek alacsonyabb mértékű szerhasználattal járnak együtt, az 
Alkalmazkodás skálán elért magasabb pontszám – ami főként problémák megoldását jelenti – 
gyakoribb legális és illegális szerhasználathoz kapcsolódik. Bár nem minden szer esetében, de 
az empátiával és segítségnyújtással kapcsolatos interperszonális kompetenciák is ritkább 
szerhasználattal járnak együtt. Ezeket az eredményeket az egyutas varianciaanalízis, a 
strukturális egyenletek modellje (SEM) és a többszörös lineáris regresszió elemzés is 
alátámasztotta: alacsony mértékben, de bejósló erővel bír a szerhasználat szempontjából a 
Stressz menedzsment, az Interperszonális EQ és az Alkalmazkodás skála. Az 
érzelemszabályozással és az empátiás készségekkel kapcsolatos problémák bejósolják a 
gyakoribb alkoholfogyasztást, nagyivást és részegséget, továbbá drogfogyasztást és 
dohányzást is. Érdekes módon, a problémák megoldásához kapcsolódó jobb alkalmazkodás 
viszont gyakoribb droghasználatot jelez előre. Összességében azonban elmondható, hogy az 
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emocionális és szociális kompetenciák a pszichoaktívszer-használat varianciájának csupán 
töredékét magyarázzák, azaz önálló szerepük nem meghatározó (2. és 3. táblázat).  

 
2. táblázat: Az EQ-i YV (S) és a szerhasználat kapcsolatát tesztelő három SEM modell illeszkedési mutatói. 

Modell χ2 df RMSEA (CI) CFI TLI 
1. modell (életprevalenciák) 3328,4 366 0,058 [0,057-0,060] 0,918 0,902 
2. modell (elmúlt évi prevalenciák) 3283,4 347 0,060 [0,058-0,062] 0,917 0,904 
3. modell (elmúlt havi prevalenciák) 3316,4 366 0,058 [0,056-0,060] 0,917 0,901 

 
3. táblázat: Az EQ-i YV (S) és a szerhasználat kapcsolatát tesztelő három SEM modell standardizált β mutatói és 

R2 értékei. 
Standardizált β mutatók  Kimeneti változó 

Intra-
perszonális 

EQ 

Inter-
perszonális 

EQ 

Stressz 
Menedzsment 

Alkalmazkodás Pozitív 
benyomás 

R2 

1. modell: életprevalencia mutatók 
Alkoholivás 
gyakorisága 

0,03 -0,04 -0,20***  0,05 -0,07 5% 

Részegség 
gyakorisága 

0,13*** -0,10** -0,25*** -0,00 -0,06 9% 

Nagyivás 
gyakorisága 

0,06* -0,17*** -0,18***  0,04  0,05 7% 

Kannabisz-használat 
gyakorisága 

0,01 -0,16*** -0,13***  0,19*** -0,02 6% 

2. modell: Elmúlt évi prevalencia mutatók 
Alkoholivás 
gyakorisága  

 0,05 -0,14*** -0,19*** 0,07* -0,01 6% 

Részegség 
gyakorisága  

 0,11*** -0,16*** -0,22*** 0,02 -0,01 9% 

Kannabisz-használat 
gyakorisága  

-0,01 -0,16*** -0,11*** 0,15***  0,03 4% 

3. modell: elmúlt havi prevalencia mutatók 
Alkoholivás 
gyakorisága  

0,07* -0,17*** -0,17*** 0,04 0,08* 7% 

Részegség 
gyakorisága  

0,06* -0,21*** -0,19*** 0,04 0,08** 8% 

Kannabisz-használat 
gyakorisága  

-0,02 -0,18*** -0,08*** 0,15*** 0,07* 3% 

Dohányzás (napi 
használat)  

0,04 -0,12** -0,17*** 0,04 0,02 5% 

* p<0,05; ** p< 0,01; ***p< 0,001 
 

Ezek az alacsony mértékű együttjárások megegyeznek azon néhány kutatás 
eredményével, amely a területen eddig született. Trinidad és Johnson (2002, 2004a) a 
serdülőkori alkoholhasználat és az érzelmi intelligencia, illetve a dohányzás és az érzelmi 
intelligencia között szintén csupán alacsony mértékű (r= 0,1-0,2) együttjárásokat talált. Ezen 
hasonló összefüggések annak ellenére láthatók, hogy az amerikai vizsgálatban az érzelmi 
intelligencia egy teljesítménytesztjét használták, mi viszont egy önjellemzéses emocionális és 
szociális kompetencia skálát alkalmaztunk.  

Vizsgálatunk egyik fontos új hozadéka a serdülőkori droghasználat és az emocionális 
és szociális kompetenciák összefüggéseinek feltárása. Míg az érzelemszabályozási problémák 
az elvártaknak megfelelően gyakoribb droghasználattal járnak együtt, az alkalmazkodás 
pozitív kapcsolatot mutat a droghasználattal. Az előbbi esetben feltételezhető, hogy az 
érzelemszabályozási problémák alternatív eszközök hiányában vezetnek gyakoribb 
droghasználathoz (lásd pszichodinamikus elméletek). A jobb alkalmazkodás és a gyakoribb 
szerhasználat kapcsolata elsősorban a problémamegoldás, kreativitás és az új megoldásokra 
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való nyitottság szerepét veti fel. Az alkalmazkodás arra vonatkozhat, hogy a serdülő személy 
szabadabban gondolkozik, lazábbak az asszociációi, ezáltal könnyebben talál megoldásokat a 
problémákra, így pedig jobban alkalmazkodik a különböző helyzetekhez. Mindezek a 
nyitottság és a szenzoros élménykeresés koncepcióval állíthatók párhuzamba, amelyekről 
ismert, hogy pozitív kapcsolatban állnak a pszichoaktívszer-használattal (Kuntsche és mtsai, 
2008; Zuckerman, 1989). Az Alkalmazkodás skálán elért magasabb pontszám és a gyakoribb 
szerhasználat Block és Block (1980) ego-rugalmasság koncepcióját vetik fel. A rugalmas 
egojú személyek képesek arra, hogy az adott helyzet követelményeinek megfelelően 
dinamikusan módosítsák ego-kontrolljuk szintjét. Shedler és Block (1990) serdülők körében 
végzett longitudinális vizsgálatukban marihuána-használati szokásaik alapján három csoportot 
követett nyomon: absztinenseket, kísérletezőket és rendszeres használókat. Eredményeik 
szerint nem az absztinens fiatalok mutatták a legjobb alkalmazkodást a későbbi éveikben, 
hanem a kísérletezők. Ezen fiatalok jobb érzelmi és társas beilleszkedéssel voltak 
jellemezhetők, mint az absztinens és a rendszeresen használó társaik. Mindezt úgy lehet 
értelmezni, hogy a rugalmasabb egojú személyek (kísérletezők) az élet különböző területein 
jobban alkalmazkodnak, mint a túlkontrollált (absztinens) vagy az alulkontrollált (rendszeres 
használó) fiatalok. Mivel jelen vizsgálatunkban rendszeres használatról nem beszélhetünk, a 
szerhasználathoz kapcsolódó Alkalmazkodás skálán elért magasabb pontszám ezen 
kísérletező, ego-rugalmas fiatalok csoportjára utalhat.  

Vizsgálatunk egy másik fontos új hozadéka, hogy megnéztük, az emocionális és 
szociális kompetenciák egyéb releváns pszichológiai tényezőkön túl hozzájárulnak-e a 
szerhasználat gyakoriságához. Többszörös lineáris regresszió elemzéssel teszteltük, hogy a 
serdülők depresszív tendenciái és önbecsülése mennyiben játszik nagyobb/kisebb szerepet a 
szerhasználatban az emocionális és szociális kompetenciákhoz képest. Kiderült, hogy a 
depresszív tendenciáknak egyedül a kannabisz-használat havi prevalenciájára van szignifikáns 
(pozitív előjelű) hatása, a többi változóra nem. Az önbecsülés pedig csupán az alkohol-
használatnál jelent meg szignifikáns prediktorként – érdekes módon azonban pozitív előjelű 
kapcsolat rajzolódott ki, ami szerint a magasabb önbecsülés gyakoribb alkoholfogyasztással 
és berúgással jár együtt. Az elemzés ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a magyarázó erők 
rendkívül alacsonyak (az R2 értékei 2-6% közöttiek), egy esetben sem haladják meg az 
emocionális és szociális kompetenciák magyarázó erőinek értékét. Ez tehát azt jelenti, hogy 
bár az emocionális és szociális kompetenciák nem kulcstényezők a serdülőkori szerhasználat 
gyakorisága szempontjából, önálló magyarázóerővel bírnak az önbecsüléshez és a depresszív 
tendenciákhoz képest. Ezen eredmények egyrészt azért is fontosak, mert a szakirodalom 
alapján ismert, hogy a depresszió és az alacsony önértékelés gyakoribb serdülőkori 
pszichoaktívszer-használattal jár együtt (Rohde és mtsai, 1996; Kelly és mtsai, 2004; 
Goodwin és mtsai, 2004; Butler, 1982; Young és mtsai, 1989). Másrészről, az eredmények az 
EQ-i YV (S) skála inkrementális érvényességét támasztják alá. A skála validitását tovább 
erősítik azon eredményeink, miszerint az emocionális és szociális kompetenciák csupán 
alacsony-közepes mértékű együttjárást mutatnak a depresszióval és az önbecsüléssel. Ez azt 
jelenti, hogy a három tényező jól elkülöníthető egymástól, azaz az EQ-i YV (S) skála a másik 
két pszichológiai változóhoz képest önálló dimenziókat mér. A skála tehát megfelelő 
diszkriminatív érvényességgel is bír. 
 Azt az eredményt, miszerint az emocionális és szociális kompetenciák szétválnak a 
szerhasználat gyakorisága szempontjából, a látens profilokkal végzett elemzések is 
megerősítették. Bizonyos szerhasználati szokások mentén ugyanis jól elkülöníthetők 
egymástól a serdülők egyes csoportjai. Az alkohol-, a visszaélésszerű nyugtató-használat és 
az amfetamin-származékok fogyasztása kapcsán látható, hogy az emocionális és szociális 
kompetenciák sajátos mintázatai szignifikánsan differenciálnak a fiatalok között. Az átlag 
alatti emocionális és szociális kompetenciákkal rendelkező fiatalok a legveszélyeztetettebbek 
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e fent említett szerek gyakoribb használata szempontjából. Érdekes ugyanakkor, hogy az 
amfetamin-származékok (amfetamin és ecstasy) esetében az érzelemszabályozási gondokkal 
küszködő („forrófejű”), ugyanakkor a többi téren jó kompetenciákkal rendelkező személyek 
tartoznak a rizikócsoportba. Ezek az eredmények felhívják a figyelmet a szelf-medikációs 
hipotézis érvényességére, miszerint a különböző pszichoaktív szerek használatának hátterében 
eltérő háttérmechanizmusok – pl. más-más érzelmi problémák – érhetők tetten (Khantzian, 
1985). Jelen vizsgálat ezen eredményei tehát azt támasztják alá, hogy míg a depresszáns 
szerek (alkohol, nyugtatók) használata szempontjából az érzelmek felismerése és kifejezése, 
továbbá az interperszonális képességek (pl. empátia) területein találhatók deficitek, a 
stimuláns szerek használata inkább az érzelmek szabályozásának zavarához kötődik. Előbbi 
eredmények párhuzamba állíthatók az alexitímia és az alkoholhasználat kapcsolatát feltáró 
vizsgálatok eredményeivel (lásd pl. Kauhanen és mtsai, 1992).  
 Vizsgálatunk egy másik fontos célja volt, hogy a pszichoaktívszer-használatból fakadó 
problémák szempontjából vegye szemügyre az emocionális és szociális kompetenciákat. Az 
egyváltozós és a többváltozós statisztikai eljárások is azt támasztották alá, hogy az 
érzelemszabályozási problémák, illetve az interperszonális kompetenciák gyakoribb 
szerhasználattal összefüggő problémákkal járnak együtt. Érdekes eredménynek tartjuk 
ugyanakkor, hogy a szerhasználattal – különösen a droghasználattal – összefüggő problémák 
esetében az Alkalmazkodás skála pozitív prediktorként jelenik meg. Eszerint, azok a fiatalok, 
akik több nehézséggel találkoztak eddig, sikeresebben oldják meg a problémákat. Ez 
tulajdonképpen logikusnak is tűnik. A serdülőkor idején fontos az egyéni lehetőségek és 
kompetenciák felismerése, a határok feszegetése. A problémákkal való szembekerülés, illetve 
az azokkal való megküzdés fokozhatja a fiatal személy rugalmasságát, ellenálló képességét, 
ami pedig segítheti a mindennapi életben való alkalmazkodását. A vizsgálat arra azonban nem 
terjedhetett ki, hogy megnézze, az egyes probléma típusokkal való találkozás gyakorisága 
hogyan függ össze az emocionális és szociális kompetenciákkal. Lehetséges, hogy ezek a 
fiatalok csupán egy-egy alkalommal kerültek valamilyen problémás helyzet elé, és nem arról 
van szó, hogy a problémákkal rendszeresen találkoznak.  
 A látens profil elemzésünket is kiterjesztettük a különböző, szerhasználattal 
összefüggő problémák vizsgálatára. Ahogy a szerhasználat gyakoriságánál, úgy az alkohol-
használatból fakadó problémák esetében is az derült ki, hogy az átlag alatti emocionális és 
szociális kompetenciákkal rendelkező fiatalok a legveszélyeztetettebbek. Ezek az eredmények 
többféleképpen is értelmezhetők: elképzelhető, hogy az adott fiatal rosszabb érzelmi és társas 
kompetenciái miatt kerül problémás helyzetekbe, ugyanakkor az is lehetséges, hogy az 
érzelmileg intelligensebb fiatalok sikeresebben tudnak „kimászni” a kellemetlenebb 
helyzetekből, így utólag nem érzékelik problémásnak azokat.  
 
 
3.3.  3. vizsgálat: Az Érzelmek Felismerése Skála (Assessing Emotions Scale) 
skála hazai adaptációja 
 
3.3.1. Célkitűzés 

A vizsgálat célja az volt, hogy megerősítő faktorelemzés segítségével teszteljük, az 
AES kérdőív eddig publikált struktúrái közül melyik a legalkalmasabb az érzelmi intelligencia 
leírására és mérésére (Kun és mtsai, 2010).  
 
3.3.2. Vizsgálati személyek 

Elemzésünket egy 702 főből álló hozzáférhetőségi mintán végeztük. Különböző 
felsőoktatási intézmények (ELTE, BCE, SOTE) hallgatóit, illetve több cég alkalmazottját 
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kérdeztünk meg. A minta átlagéletkora 25,5 év (szórás: 6,73). A férfiak aránya 55,5%. A 
résztvevők 15,5%-a felsőfokú, 71,4% pedig középiskolai végzettséggel rendelkezett. 
 
3.3.3. Mérőeszközök 

Szociodemográfiai adatok. A kérdőívben tíz olyan kérdés szerepelt, amely a 
személyek szociodemográfiai adatait térképezte fel.  

Érzelmi intelligencia. Az érzelmi intelligenciát a 33 tételes Érzelmek Mérése Skála 
(Schutte és mtsai, 1998) segítségével mértük. A skála eredetileg egy faktort tartalmaz, a 
későbbiekben azonban különböző – 3, 4 és 6 faktoros – megoldások is publikálásra kerültek 
(Austin és mtsai, 2004; Petrides és Furnham, 2000; Gignac és mtsai, 2005).  
 
3.3.4. Eredmények és megbeszélés 

Az egy- és hatfaktoros modellt egyértelműen elvetettük, a nem megfelelő 
illeszkedések miatt. A három- és négyfaktoros megoldások mutatói megfelelőek voltak, 
azonban a speciális illeszkedési mutatók, illetve az egyes faktorokhoz tartozó tételek száma 
okán egyértelműen a háromfaktoros megoldást erősítettük meg (4. táblázat).  

 
4. táblázat: Az AES egy-, három- és négyfaktoros modelljeit tesztelő megerősítő faktorelemzések során kapott 

illeszkedési mutatók és Cronbach alfa értékek. 
 1 faktor  

(Schutte és mtsai, 1998) 
3 faktor  

(Austin, és mtsai, 
2004) 

4 faktor 
(Petrides és Furnham, 2000) 

CMIN (2) 2137,321 768,833 1575,888 
Df 490 244 476 
DMIN/df (2/df) 4,362 3,151 3,311 
TLI 0,965 0,983 0,976 
CFI 0,969 0,986 0,979 
RMSEA (CI 90%) 0,070 (0,067-0,073) 0,056 80,051-0,060) 0,058 (0,055-0,061) 
AIC 2345,321 928,833 1811,888 
ECVI 3,399 1,346 2,626 
A faktor(ok)hoz tartozó 
Cronbach α 

0,882 1. faktor: 0,732 
2. faktor: 0,712 
3. faktor: 0,749 

1. faktor: 0,783 
2. faktor: 0,712 
3. faktor: 0,680 
4. faktor: 0,478 

 
A megerősített háromfaktoros struktúra azonban összesen 24 tételt tartalmaz, belső 

konzisztenciája megfelelő. A három faktor elnevezésében javaslatokat fogalmaztunk meg. Az 
Érzelmek értékelése, az Optimizmus és érzelemszabályozás, illetve az Intraperszonális és 
interperszonális érzelemhasznosítás elnevezések nemcsak jobban tükrözik az egyes skálák 
összetételét, de jobban illeszkednek a Schutte és munkatársai (1998) által megfogalmazott, a 
Salovey és Mayer (1990) modellre épülő elméleti kiindulóponthoz is, mint az Austin és 
munkatársai (2004) által használt címkék. Salovey és Mayer (1990) kezdeti, háromágú 
érzelmi intelligencia modellje, amely az „érzelmek értékelése és kifejezése”, az „érzelmek 
szabályozása” és az „érzelmek hasznosítása a problémamegoldásban” dimenziókat 
feltételezte, világosan megjelenik az AES-HU kérdőívben, még ha a három dimenzió nem 
tökéletesen ugyanazt jeleníti meg.  

Az Érzelmek Mérése Skála (AES-HU) háromfaktoros, 24 tételből álló magyarországi 
verziója tehát egy megbízható érzelmi intelligencia tesztnek tekinthető. A skála hazai 
adaptációjának első lépései megvalósultak, az eszköz hazai validitás-vizsgálata jelenleg 
folyamatban van. A skála érvényességét tesztelő vizsgálatok azért is elengedhetetlenek, mert 
az érzelmi intelligencia kutatásának területén az olyan önjellemzéses kérdőíveket, mint az 
AES, számos pszichometriai kritikával illetnek. 
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3.4.  4. vizsgálat: Az Érzelmi Tudatosság Szintjei Skála (Levels of Emotional 
Awareness Scale) hazai adaptációja 
 
3.4.1. Célkitűzés 

Jelen elemzés célja, hogy bemutassa az Érzelmi Tudatosság Szintjei Skála rövidített 
verziójának (LEAS-A) magyarországi változatát és annak jelenleg rendelkezésre álló 
pszichometriai tulajdonságait. 
 
3.4.2. Vizsgálati személyek 

Elemzésünket egy 694 főből álló hozzáférhetőségi mintán végeztük2. Különböző 
felsőoktatási intézmények (ELTE, BCE, SOTE) hallgatóit, illetve több cég alkalmazottját 
kérdeztünk meg. A minta átlagéletkora 26,5 év (szórás: 6,73). A férfiak aránya 55,5%. A 
résztvevők 14,9%-a felsőfokú, 81,0% pedig középiskolai végzettséggel rendelkezett.  

 
3.4.3. Mérőeszközök 

Szociodemográfiai adatok. A kérdőívben tíz olyan kérdés szerepelt, amely a 
személyek szociodemográfiai adatait térképezte fel.  

Érzelmi tudatosság. Az érzelmi tudatosság mérésére a Lane és munkatársai (1990) 
által kidolgozott Érzelmi Tudatosság Szintjei Skála rövidített változatát alkalmaztuk (LEAS-
A). A skála 10 tételt tartalmaz, mindegyik egy-egy kétszemélyes szituációt mutat be, és a 
szerzők által kidolgozott részletes pontozási rendszer alapján kell értékelni a saját szavaival 
megadott válaszokat. A pontozást 179 személy esetében két független ítész végezte el az 
értékelő megbízhatóság tesztelése miatt. 

Érzelmi intelligencia. Az érzelmi intelligencia mérésére az Érzelmek Mérése Skála 
(AES-HU; Schutte, Malouff és mtsai, 1998) általunk igazolt, 24 tételes magyar verzióját 
használtuk (Kun és mtsai, 2010, 2011).  
 
3.4.4. Eredmények és megbeszélés 

A pontozás megbízhatóságát tesztelendő kiszámoltuk, hogy a két független ítész 
mennyiben járt el azonos módon a pontszámok meghatározásakor. Minden egyes tételre 
vonatkozóan elvégeztük a számítást, amely szerint minden esetben teljes mértékben megfelelő 
értékeket kaptunk (a Kappa értéke sohasem csökkent 0,6 alá). A LEAS-A skála értékelési 
megbízhatósága tehát megfelelőnek bizonyult. 

A reliabilitás vizsgálat eredményeként – és a szakirodalomban egyébként elsőként – 
sikerült alátámasztanunk Lane tapasztalatait, miszerint a tíz tételes rövidített verzió is 
megfelelő belső megbízhatósággal rendelkezik („saját érzelmekre” vonatkozóan a Cronbach 
alfa = 0,82; „másik személy érzelmeire” vonatkozóan a Cronbach alfa = 0,77; totál 
pontszámokra vonatkozóan a Cronbach alfa = 0,85). 

Pearson-féle korrelációs eljárással teszteltük, hogy az érzelmi tudatosság és az észlelt 
érzelmi intelligencia szint között van-e valamilyen kapcsolat. Az eredmények szerint a két 
konstruktum között bár szignifikáns, de alacsony mértékű korreláció mutatkozik, pozitív 
előjellel (az r értékek nem haladják meg a 0,2-t). Az érzelmi intelligencián belül leginkább az 
„Érzelmek kiértékelése” faktorral mutat kapcsolatot az érzelmi tudatosság (r = 0,164), az 
„Optimizmus és érzelemszabályozás” faktor ugyanakkor semmilyen kapcsolatban nem áll az 
érzelmek differenciáltságával. Az „Intraperszonális és interperszonális érzelemhasznosítás” 
míg a szituációkban szereplő másik személy érzelmeire vonatkozó differenciáltsággal nem 

                                                
2 A résztvevők ugyanazon személyekből álltak, az AES-HU skála pszichometriai vizsgálatakor vontunk be az 
elemzésbe. 
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mutat kapcsolatot, a tesztet kitöltő személy saját magára vonatkozó érzelmei terén megjelenik 
egy pozitív előjelű együttjárás.  

A két eszköz közötti szignifikáns, pozitív, ugyanakkor alacsony mértékű korreláció jól 
kifejezi azt, hogy a két skála egymástól független, és különbözőképpen ragadják meg az 
érzelmi kompetenciákat. Ez nem csupán azt jelenti, hogy az érzelmi intelligenciának más 
tényezőit foglalják magukba, hanem – és talán ez lehet a fontosabb ok – másképp 
operacionalizálják az(oka)t. Míg a LEAS-A közelebb áll az ún. teljesítménytesztekhez, az 
AES egy önjellemzéses teszt: az érzelmek differenciáltságát abból tudjuk meg, hogy a 
személy miképpen fejez ki érzelmeket konkrét helyzetekre vonatkozóan, az AES skálán ezzel 
szemben a kitöltő észlelt érzelmi intelligenciáját ismerhetjük meg. Mindkét aspektusnak 
fontos szerepe van, azonban másról szólnak. Az általunk kapott együttjárás konzisztens a 
nemzetközi szakirodalomban publikált eredményekkel, ami a teljesítménytesztek és az 
önjellemzéses érzelmi intelligencia skálák közötti alacsony mértékű (r = 0,1-0,3 közötti) 
kapcsolatot illeti (Brackett és Mayer, 2003; Brackett és mtsai, 2004, 2006).  

Összességében elmondható, hogy az Érzelmi Tudatosság Szintje Skála rövidített, 
magyar nyelvű verziója (LEAS-A) megbízható eszköznek tekinthető az érzelmek 
differenciálásának mérése szempontjából. 

 
 

3.5.  5. vizsgálat: Pszichoaktívszer-használat és érzelmi intelligencia 
kapcsolata egyetemista személyek körében 
 
3.5.1. Célkitűzés 

Célunk az volt, hogy felnőtt személyek körében teszteljük az érzelmek 
differenciáltsága és az érzelmi intelligencia kapcsolatát a pszichoaktívszer-használattal. 
Ahogy a szisztematikus áttekintésből kiderült, eddig rendkívül kevés vizsgálatban nézték meg 
specifikusan valamilyen illegális szer és az érzelmi intelligencia kapcsolatát. Vizsgálatunkban 
arra is lehetőséget teremtünk, hogy az egyes szerek használatát hasonlítsuk össze az érzelmi 
intelligencia szempontjából.  
 
3.5.2. Vizsgálati személyek 
 Jelen vizsgálatban budapesti felsőoktatási intézmények – Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Semmelweis Egyetem, Budapesti Corvinus 
Egyetem és Budapesti Műszaki Egyetem – hallgatói vettek részt (N = 541). A válaszolók 
átlagéletkora 24,99 év (szórás: 3,61), a férfiak aránya 43,8% volt.  

 
3.5.3. Mérőeszközök 

Érzelmek differenciáltsága. Az érzelmek differenciáltságát (komplexitását) a LEAS-A 
teszt (Lane és mtsai, 1990) magyar változatával vettünk fel.  

Érzelmi intelligencia. Az érzelmi intelligenciát az Érzelmek Mérése Skála (AES-HU) 
24 tételes, magyar verziójával mértük fel (Kun és mtsai, 2010, 2011).  

Szerhasználat. A pszchoaktívszer-használatot egy általunk elkészített, 4 egységből álló 
kérdéssorral mértük. A legális szerek (cigaretta, alkohol, alkohol gyógyszerrel együtt, 
visszaélésszerű gyógyszer-használat és szerves oldószerek) mellett illegális szerek 
(kannabisz-származékok, ecstasy, amfetamin, LSD, mágikus gomba és egyéb hallucinogének, 
kokain, heroin és egyéb opiátok) fogyasztására is rákérdeztünk. Az életprevalencia, elmúlt évi 
prevalencia és az elmúlt havi prevalencia adatok mellett az első fogyasztás időpontjára is 
vonatkozott kérdés.  

Szociodemográfiai adatok. A vizsgálatban használt tesztbattéria 10 kérdése 
szociodemográfiai adatokat térképezett fel. 
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3.5.4. Eredmények és megbeszélés 
Az érzelmi komplexitás és a szerhasználat gyakorisága, illetve az érzelmi intelligencia 

és a szerhasználat gyakorisága közötti lehetséges kapcsolatokat Pearson-féle korrelációs 
eljárással teszteltük. Összességében elmondható, hogy csupán néhány szer esetében találtunk 
szignifikáns kapcsolatot, és ezek rendre enyhe mértékűek voltak, a 0,2-es korrelációs értéket 
sohasem haladták meg. Az érzelmek differenciáltsága úgy tűnik, fontosabb tényező a 
pszichoaktívszer-használat szempontjából, mint az érzelmi intelligencia. Utóbbi esetében az 
„Optimizmus és érzelemszabályozás” skála mutatott alacsony mértékű, negatív előjelű 
kapcsolatot a valaha történt és az elmúlt havi cigarettafogyasztás gyakoriságával (r = -0,115, 
p<0,01), továbbá az elmúlt havi visszaélésszerű gyógyszer-fogyasztás gyakoriságával (r = 
0,095, p<0,05), illetve egyéb drogok használatával (r = -0,108, p<0,01). Ha alacsony 
mértékűek is az együttjárások, ezen eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy az érzelmek 
szabályozásának képessége szerepet játszhat a dohányzás és a visszaélésszerű gyógyszer-
használat kialakulásában. Az érzelmi intelligencia komponenseken belül az „Érzelmek 
kiértékelése” szintén igen gyenge, de negatív előjelű, szignifikáns kapcsolatot mutat a berúgás 
életprevalenciájával, azaz a valaha történt berúgások gyakoriságával (r =-0,094, p<0,05). 
Ezen eredmények jól összeegyeztethetők azokkal a tapasztalatokkal, miszerint a problémás 
alkoholfogyasztás az érzelmek felismerésének és dekódolásának rosszabb képességével jár 
együtt (lásd pl. Kornreich és mtsai, 2001a, 2001b). Eredményeink továbbá az alexitímiával 
kapcsolatos kutatásokhoz is jól illeszthetők, hiszen az alexitímia és az érzelmi komplexitás 
egymás „komplementerei” (Lane és mtsai, 1997). Arról több kutatás is beszámolt, hogy az 
alexitímia az alkoholfogyasztás egy rizikó tényezőjének tekinthető (lásd Thorberg és mtsai 
[2009] összefoglalóját). 
 Ezen utóbbi összefüggéseket a LEAS-A skálával kapcsolatos eredmények is 
alátámasztják. A berúgással kapcsolatosan ugyanis kiderült, hogy azok a személyek, akik 
életük során, illetve az utolsó harminc napban másoknál gyakrabban fogyasztottak alkoholt 
részegségig, az érzelmek differenciáltságának alacsonyabb szintjével jellemezhetők. A 
kapcsolatok itt is nagyon alacsony mértékűek (0,1 körüliek). Az alkoholfogyasztással 
kapcsolatosan tehát látható, hogy az érzelmek felismerése, azonosítása, kiértékelése, illetve 
kifejezése (hiszen a LEAS-A teszt erre is „érzékeny”) nem lényegtelen szempontok. Az 
érzelmek differenciáltsága ugyanakkor az elmúlt havi kannabisz-, ecstasy és amfetamin-
fogyasztás gyakoriságával is kapcsolatban áll, méghozzá itt is negatív előjellel. Az 
amfetamin-származékok esetében az együttjárást az életprevalencia esetében is igazoltuk – 
továbbá hasonló kapcsolat jelent meg a hallucinogének és a LEAS-A skála két változója 
esetében is. A jellegzetesen rekreációs céllal használt szerek – kannabisz, amfetamin-
származékok és hallucinogének – gyakoribb használata tehát alacsony mértékben, de 
kapcsolatban áll az érzelmek differenciáltságának alacsonyabb szintjével. Az együttjárások 
alacsony mértéke nem meglepő jelenség, azon néhány kutatás, amelyben a pszichoaktívszer-
használat és az érzelmi intelligencia, illetve érzelmi kompetenciák összefüggéseit vizsgálták, 
gyenge, vagy maximum közepes mértékű együttjárásokról számoltak be (lásd Kun és 
Demetrovics [2010a, 2010b] áttekintését).  

Látens profil elemzés segítségével szerhasználati mintázatok azonosítottunk, és a 
különböző szerhasználati szokásokkal jellemezhető személyeket összehasonlítottuk érzelmi 
kompetenciáik tekintetében. Csupán négy szerhasználatra vonatkozóan – cigaretta, alkohol, 
részegség és kannabisz-származékok – végeztük el a számításokat, mivel a mintában ezek 
fogyasztása jelenik meg jelentősebb mértékben. Az elemzés hat szerhasználói csoportot 
különített el aszerint, hogy a három szer használata mennyire jellemzi a személyeket (AIC = 
7988,559; BIC= 8140,241; SSABIC =8035,487; Entrópia = 0,914; p = 0,005) (5. táblázat). 
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5. táblázat: Látens osztályok pszichoaktívszer-használat mentén. 
Látens osztályok cigaretta alkohol kannabisz 
„absztinensek” ↓ ↓ ↓ 
„alkalmi dohányzó alkalmi alkoholfogyasztók” ↑ ↑ ↓ 
„dohányzó alkalmi alkoholfogyasztók” ↑↑ ↑ ↓ 
„nemdohányzó alkoholfogyasztó” ↓ ↑↑ ↓ 
„nemdohányzó alkohol- és kannabisz-használók” ↓ ↑↑ ↑↑ 
„dohányzó alkohol- és kannabisz-használók” ↑↑ ↑↑ ↑↑ 

Megjegyzés: ↓=aktuálisan nem használja vagy sohasem használta; ↑=alkalmi használat; ↑↑=rendszeres használat 
 

 A hat látens osztályt egyutas varianciaanalízis segítségével összehasonlítottuk érzelmi 
differenciáltságuk és érzelmi intelligenciájuk szempontjából. Az érzelmek komplexitását 
mérő skálán az „absztinens” fiatalok teljesítettek a legjobban. Azon csoportok esetében, ahol 
a többihez (és az átlaghoz) képest rendszeresebb szerhasználatról van szó, rendre alacsonyabb 
szintű érzelmi differenciáltságot tapasztaltunk. Az alapvetően pozitív érzelmi állapotokat 
indukáló helyzetekben megfigyelhető, hogy a legkomplexebb érzelmek azon csoportok 
körében jelentek meg, akik legkevésbé használnak pszichoaktív szereket. Az „absztinensek” 
differenciáltabb érzelmeket mutattak, mint a két rendszeres alkohol- és kannabisz-használó 
csoport; illetve az alkalmi alkoholfogyasztók szignifikánsan jobb eredményt érnek el, mint a 
rendszeresebben alkoholt és kannabiszt használó csoportok. Abban az ausztrál vizsgálatban, 
amelyben a LEAS skálát használták szerhasználó és nem szerhasználó csoportok 
összehasonlítására, nem találtak szignifikáns eltérést (Lindsay és Ciarrochi, 2009). Jelen 
vizsgálat viszont bizonyítja, hogy az érzelmek differenciáltsága mentén igenis léteznek 
eltérések a különböző szerhasználati mintázattal jellemezhető csoportok között. A pozitív 
érzelmeket indukáló helyzetekben megmutatkozó különbségek érdekes eredménynek 
tekinthetők. Ismert, hogy a negatív érzelmi állapotok (pl. szorongás, depresszió, bűntudat stb.) 
együttjárást mutat a pszichoaktívszer-használattal (pl. Abu-Arab, 1995; Kilbey és mtsai, 1992; 
Halikas és mtsai, 1972; Kushner és mtsai, 2008). A pozitív érzelmekkel kapcsolatos 
„problémák” ugyanakkor eddig kevéssé feltártak. A szerhasználat nemcsak a negatív 
érzelmekkel szembeni védekezési mechanizmusként jelenhet meg, hanem talán amiatt is, mert 
a személy nem tud „tőkét kovácsolni”, személyes gyarapodására fordítani a pozitív 
helyzeteket. A pozitív érzelmek felismerésének, tudatosságának képessége talán protektív 
tényezőként jelenhet meg a gyakoribb szerhasználattal szemben. Itt ugyan nem kényszeres 
droghasználókról van szó, de ehelyütt érdemes rámutatnunk arra, hogy az addiktív 
droghasználók körében jellemző az örömtelenség; családi és személyes életükből hiányzik az 
öröm, a nevetés (Hoyer, 2010). A pozitív érzelmek hiánya nem csupán azok fizikai hiányát 
jelentheti, hanem ezen érzelmek felismerésének, tudatosításának és hasznosításának hiányát 
is. 

Az érzelmi intelligencia összetevőin belül csak az Optimizmus és érzelemszabályozás 
skála mentén találtunk szignifikáns eltérést: az „absztinens” személyek sikeresebben 
szabályozzák érzelmeiket, mint a „dohányzó alkalmi alkoholfogyasztók”. Az együttjárás itt is 
alacsony mértékű, ugyanakkor felmerülhet az a magyarázat, hogy az kellemetlen érzelmeket, 
negatív belső állapotokat kezelni, szabályozni kevésbé sikeresen tudó személyek gyakrabban 
fordulnak pszichoaktív szerhez a feszültségek csökkentése érdekében. Mivel ok-okozati 
kapcsolatok feltárására vizsgálatunk felépítése nem volt alkalmas, így csupán feltételezésként 
fogalmazhatjuk meg mindezt. Ez a magyarázat ugyanakkor egybecseng az elméleti 
bevezetőben bemutatott számos elmélettel (lásd pszichodinamikus elméletek) és kutatási 
eredménnyel (lásd érzelmi labilitás és szerhasználat kapcsolata, illetve szorongás és/vagy 
depresszió és szerhasználat kapcsolata).  
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3.6.  6. vizsgálat: Érzelmek komplexitása és érzelmi intelligencia 
szerhasználók körében 
 
3.6.1. Célkitűzés 

Jelen vizsgálat célja, hogy szerhasználó populációk körében tesztelje az érzelmi 
differenciáltság és az érzelmi intelligencia szerhasználattal való kapcsolatát.  
 
3.6.2. Vizsgálati személyek 

A kutatás során összesen 1500 fő megkérdezésére került sor. A kérdőívek felvétele 
különböző mintavételi egységek bevonásával valósult meg. Négy droghasználó csoport 
mellett két hozzáférhetőségi mintavételen alapuló csoportot vontunk be az adatfelvételbe, a 
következők szerint:  

 Hozzáférhetőségi mintavétel: 
(1) budapesti felsőoktatási intézmények hallgatói, 
(2) esti iskolába járók és/vagy különböző cégek dolgozói (buszvezetők, építőmunkások, 
varrónők, fodrászok, szerelők, raktárosok, takarítók, felszolgálók, pénztárosok, eladók, 
sofőrök, éjjeli őrök, szalagmunkások és betegszállítók). 

 A pszichoaktívszer-használókat négy különböző adatfelvételi csoportban értük el:  
(1) tűcsere programban, illetve fenntartó metadon/suboxone kezelésben résztvevő 
problémás opiát-használók (Drogambulanica Alapítvány és Nyírő Gyula Kórház 
Drogambulancia és Prevenciós Központ); 
(2) elterelésben résztvevő szerhasználók (Nyírő Gyula Kórház Drogambulancia és 
Prevenciós Központ); 
(3) rendszeres kannabisz-használók,  
(4) zenés-táncos partikon rekreációs céllal pszichoaktív szereket használók.  

 
 A 10%-ot meghaladó mértékű hiányos kitöltések és az értelemzavaró inkonzisztenciák 
kizárását követően végül 1404 fő adatait elemeztük (6. táblázat). 
 

6. táblázat: A kutatás felépítése mintavételi egységek szerint. 
Csoport Hozzáférhe-

tőségi minta 
(hallgatók) 

Hozzáférhe-
tőségi minta 

(esti 
iskolások, 
dolgozók) 

Elterelésben 
résztvevők 

Kezelt 
opiát-

használók 

Kannabisz
-használók 

Parti 
látogatók 

Teljes 
minta 

N 541 491 144 115 54 59 1404 
Nem 

Férfi 
Nő 

 
236 
303 

 
258 
228 

 
127 
17 

 
89 
26 

 
38 
16 

 
47 
12 

 
795 
606 

Életkor 
Átlag  

(szórás) 

24,99  
(3,61) 

34,00 
(12,79) 

25,76  
(4,94) 

32,26 
(6,63) 

23,86  
(2,77) 

25,81 
(6,74) 

28,75 
(9,37) 

Iskolai 
végzettség 

Alapfokú 
Középfokú 
Felsőfokú 

 
 

43 
453 
43 

 
 

358 
57 
71 

 
 

108 
25 
5 

 
 

63 
39 
9 

 
 

9 
40 
5 

 
 

30 
19 
9 

 
 

611 
633 
142 

 
3.6.3. Mérőeszközök 

Érzelmek differenciáltsága. Az érzelmek differenciáltságát (komplexitását) a LEAS-A 
teszt (Lane és mtsai, 1990) magyar változatával vettünk fel.  
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Érzelmi intelligencia. Az érzelmi intelligenciát az Érzelmek Mérése Skála (AES-HU) 
24 tételes, magyar verziójával mértük fel (Kun és mtsai, 2010, 2011).  

Szerhasználat. A pszchoaktívszer-használatot egy általunk elkészített, 4 egységből álló 
kérdéssorral mértük. A legális szerek (cigaretta, alkohol, alkohol gyógyszerrel együtt, 
visszaélésszerű gyógyszer-használat és szerves oldószerek) mellett illegális szerek 
(kannabisz-származékok, ecstasy, amfetamin, LSD, mágikus gomba és egyéb hallucinogének, 
kokain, heroin és egyéb opiátok) fogyasztására is rákérdeztünk. Az életprevalencia, elmúlt évi 
prevalencia és az elmúlt havi prevalencia adatok mellett az első fogyasztás időpontjára is 
vonatkozott kérdés.  

Szociodemográfiai adatok. A vizsgálatban használt tesztbattéria 10 kérdése 
szociodemográfiai adatokat térképezett fel. 
 
3.6.4. Eredmények és megbeszélés 
 A teljes mintában szereplő személyek különböző szerek használatára vonatkozó 
mintázatainak azonosítására két látens profil elemzést hajtottunk végre. Az első elemzésbe 
csak legális szereket (cigaretta, alkohol, szerves oldószer, visszaélésszerű gyógyszerhasználat, 
illetve gyógyszer és alkohol közös használata) vontunk be, a másodikba a szerves oldószer 
kivételével (ezen szer fogyasztása ugyanis igen kis arányban jelent meg a teljes mintában 
[életprevalencia = 1,4%]) az összes vizsgált szer bekerült.   
 A legális szerekre vonatkozó elemzés eredményeként 3 látens profilt azonosítottunk 
(AIC = 30157,457; BIC = 30293,881; SSABIC = 30211,289; Entrópia = 0,958; L-M-R teszt = 
1323,820; p = 0,000). Az egyik csoportot az „absztinensek” alkották, emellett kirajzolódott 
egy „dohányzó alkalmi alkoholhasználó” és egy „politoxikomán” csoport is. Utóbbi csoport 
tagjait a dohányzás és rendszeres alkoholfogyasztás mellett a szerves oldószer használata és 
visszaélésszerű gyógyszer-fogyasztás is jellemzi (7. táblázat). 
 

7. táblázat: A három látens profil szerhasználati szokásai, a 9-fokú skálákhoz tartozó mediánokkal. 
Profil sorszáma 1. 2. 3. Teljes minta  
Cigaretta 1 8 7 6 
Alkohol 3 5 4 4 
Részegség 1 4 3 2 
Szerves oldószer 0 6 1 0 
Gyógyszer 0 2 0 0 
Gyógyszer és alkohol  0 4 0 0 
Profilok elnevezése Absztinensek Politoxikománok Dohányzó alkalmi alkoholfogyasztók  

  
 A három csoportot összehasonlítottuk érzelmi komplexitásuk és érzelmi 
intelligenciájuk szempontjából. Míg az érzelmi komplexitás mentén szignifikánsan 
különbözik a három csoport, az érzelmi intelligencia egyik összetevője sem differenciál a 
három látens osztály között. Az érzelmek az absztinens személyek esetében a 
legdifferenciáltabbak, őket a dohányzó alkalmi alkoholfogyasztók követik, a legkevésbé 
komplex érzelmekkel pedig a politoxikomán személyek rendelkeznek. Azaz, minél gyakoribb, 
rendszeresebb szerhasználat jellemzi az adott személyt, annál alacsonyabb szinten jelenik meg 
az érzelmek differenciáltsága. Ezen eredményt tudomásunk szerint eddig még nem igazolták. 
Lindsay és Ciarrochi (2009) a LEAS skálán ugyan végzett már összehasonlító elemzést 
szenvedélybetegek és nem szerhasználók között, ők azonban nem találtak szignifikáns eltérést 
a két populáció között. Az érzelmek komplexitása tehát védőfaktorként jelenhet meg az 
intenzívebb szerhasználattal szemben.  

A második elemzés négy látens osztályt azonosított (AIC = 38738,502; BIC = 
38990,362; SSABIC = 38837,884; Entrópia = 0,968; L-M-R teszt = 1142,116; p = 0,037): az 
„absztinensek” mellett kirajzolódott egy „dohányzó alkalmi alkoholfogyasztó”, egy 
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„opiátfüggő” és egy „kannabisz-, stimuláns- és hallucinogén-használó” csoport. Utóbbi 
személyekre a dohányzás és alkoholfogyasztás is jellemző (8. táblázat).  

 
8. táblázat: A négy látens profil szerhasználati szokásai, a 9-fokú skálákhoz tartozó mediánokkal. 

Profil sorszáma 1. 2. 3. 4. Teljes minta  
Cigaretta 7 1 7 7 6 
Alkohol 4 3 4 5 4 
Részegség 3 1 3 4 2 
Kannabisz 3 0 2 6 1 
Stimuláns 1 0 0 2 0 
Hallucinogén 2 0 0 3 0 
Opiát 8 0 0 0 0 
Gyógyszer 0 0 0 0 0 
Gyógyszer és 
alkohol  

3 0 0 1 0 

Profilok elnevezése Opiátfüggők Absztinensek Dohányzó alkalmi 
alkoholfogyasztók 

Kannabisz-, stimuláns- 
és hallucinogén-

használók 

 

 
Ezen csoportokat is összevetettük érzelmi kompetenciáik szempontjából ANOVA 

módszer segítségével. A két érzelmi skála közül ismét a LEAS-A skála bizonyult 
meghatározóbbnak: erre vonatkozóan az összes alskála és az összesített pontszám is 
szignifikánsan eltért a négy csoport között. A legdifferenciáltabb érzelmekkel az absztinens 
személyek rendelkeznek, akiket a dohányzó alkalmi alkoholhasználók követnek. A kannabisz-, 
stimuláns- és hallucinogén-használók ugyan jobb eredményt értek el az opiátfüggőknél, de 
kevésbé komplex érzelmekkel jellemezhetők, mint az absztinens vagy alkalmi 
alkoholfogyasztók. 

Az érzelmi intelligencia komponensei szempontjából csupán az érzelemszabályozás 
különbözteti meg egymástól az egyes csoportokat. Kiderült, hogy ezen a skálán az absztinens 
személyek szignifikánsan magasabb pontszámot érnek el, mint az alkalmi alkoholfogyasztók. 
A többi csoportra vonatkozóan nem találtunk szignifikáns eltéréseket. Az érzelmi intelligencia 
összesített pontszáma ismét az opiátfüggőknél volt a legalacsonyabb, akik rosszabbul 
teljesítettek, mint az absztinensek és a kannabisz-, stimuláns- és hallucinogén-használók. Az 
elemzés szerint az absztinens személyeknek fejlettebb az érzelmi intelligenciája, mint az 
alkalmi alkoholfogyasztóknak. Láthatjuk tehát, hogy – különösen az érzelemszabályozás 
szempontjából – a szerhasználó csoportok rosszabb érzelmi képességekkel rendelkeznek, mint 
az alkalmi használók, kipróbálók vagy absztinens személyek. Ok-okozati viszonylatokra 
vonatkozóan továbbra is csak feltételezéseink lehetnek. Ezen eredmények azonban jól 
párhuzamba állíthatók a pszichodinamikus elméletekkel (lásd pl. Wurmser, 1974; Khantzian, 
1985) és klinikai megfigyelésekkel, miszerint a szenvedélybeteg személyek érzelmi zavaraik, 
azok kezelésének, szabályozásának képtelensége miatt fordulnak valamilyen pszichoaktív 
szerhez. Feltételezéseinkkel ellentétben azt azonban nem sikerült bebizonyítanunk, hogy a 
különböző szereket preferáló, és azokat rendszeresen használó személyek más-más érzelmi 
kompetencia mentén tapasztalnak problémákat, deficiteket. Az érzelmek komplexitása és az 
érzelmek szabályozása mindkét szerhasználói csoport (opiátfüggők, illetve kannabisz-, 
stimuláns- és hallucinogén-fogyasztók) esetében ugyanúgy megjelent, mint rizikótényező. 
Ezen vizsgálat tehát nem tudja alátámasztani Khantzian öngyógyszerelés elméletét, hanem 
inkább a szerhasználókra általánosabban jellemző érzelmi deficitekre hívja fel a figyelmet. 
Úgy tűnik, hogy vizsgálatunk Mueser és munkatársainak (2007) meglátását támasztják alá: a 
diszfória-csökkentés elmélete szerint nem specifikus érzelem-drog kapcsolatról van szó, 
hanem a kellemetlen, depresszív érzelmi állapotok csökkentésére fordul a személy – 
lényegében bármilyen – pszichoaktív szerhez.  

Elemzésünk utolsó lépéseként a négy szerhasználó (illetve nem szerhasználó) 
csoporton belül megvizsgáltuk, mennyiben mutat összefüggést a pszichoaktívszer-használat 
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az érzelmi kompetenciákkal, ehhez korrelációs számításokat végeztünk. Fontos eredménynek 
tekinthető, hogy míg a három szerhasználó csoportban az érzelmi intelligencia és a 
szerhasználat közötti összefüggések rendre negatív előjelűek voltak, az absztinens csoportban 
ez a viszony fordított volt. Az AES-HU skála minden alskálája szignifikánsan együttjár a 
kannabisz-használat gyakoriságával: minél magasabb a személy érzelmi intelligencia szintje, 
annál gyakrabban használt életében kannabisz-származékot. A kapcsolat ugyanakkor igen 
alacsony mértékű (minden esetben 0,1 körüli). Fontos emlékeznünk arra, hogy erre a 
csoportra a szerekkel kapcsolatosan legfeljebb a kipróbálás szintje jellemző, aktuális 
használatról egyáltalán nincsen szó. Ezért a pozitív előjelű összefüggés hasonló okokra 
vezethető vissza, mint amit egy korábban bemutatott vizsgálatunkban, zalaegerszegi 
serdülőkre vonatkozóan megfogalmaztunk. Shedler és Block (1990) longitudinális 
vizsgálatukban azt találták, hogy az absztinens személyekhez képest a kísérletezők jobb 
alkalmazkodást mutattak felnőtt korukban. Ezen fiatalok jobb érzelmi és társas 
beilleszkedéssel voltak jellemezhetők, mint az absztinens és a rendszeresen használó társaik. 
Mindezt úgy lehet értelmezni, hogy a rugalmasabb egojú személyek (kísérletezők) az élet 
különböző területein jobban alkalmazkodnak, mint a túlkontrollált (absztinens) vagy az 
alulkontrollált (rendszeres használó) személyek. Mivel az absztinens csoportban rendszeres 
használatról semmiképpen sem beszélhetünk, az érzelmi intelligencia skálán elért magasabb 
pontszám ezen kísérletező, ego-rugalmas fiatalok csoportjára utalhat. A másik három 
csoportra vonatkozóan az érzelmi intelligencia szintje fordítottan kapcsolódott a 
szerhasználathoz. Ahol együttjárásokat találtunk, minden esetben kiderült, hogy a gyakoribb 
szerhasználat alacsonyabb szintű érzelmi intelligenciával jár együtt, ugyanakkor a 
kapcsolatok minden esetben nagyon alacsony szintűek voltak. A két rendszeres szerhasználó 
csoportnál valamivel erősebb összefüggésekre bukkantunk, de a korrelációs értékek itt sem 
haladták meg a 0,3-as szintet.  

Az érzelmek komplexitása mindegyik csoport esetében negatív kapcsolatot mutatott a 
szerhasználat gyakoriságával. Az együttjárások erőssége ismét a két rendszeres szerhasználó 
csoport esetében volt a legjelentősebb, azonban itt sem érték el a közepes szintet sem, a 0,3-at 
nem haladták meg az együtthatók.  

Új eredményként mutathattuk be azonban a szerhasználat és az érzelmek 
differenciáltságának – negatív előjelű – összefüggését. Eszerint nem csupán arról van szó, 
hogy a szerhasználat a negatív érzelmi állapotok dominanciájával jár együtt a pozitívak felett, 
hanem az érzelmek – legyenek azok pozitívak vagy negatívak – primitívebb, kevésbé 
komplex formában jelennek meg a személy életében (illetve kevésbé differenciált módon 
tudja azokat kifejezni). Ezen eredmények egyrészt megerősítik Krystal és Raskin (1970) korai 
megfigyeléseit, miszerint a szenvedélybetegekre archaikus, túláradó, totális, differenciálatlan, 
ugyanakkor főként testi tünetekben manifesztálódó érzelmek jellemzők; másrészről jól 
összeegyeztethetők az alexitímia és a pszichoaktívszer-használat kapcsolatára vonatkozó 
vizsgálatok eredményeivel is (lásd pl. Helmers és Mente, 1999; Gunnarsson és mtsai, 2008).  
 
 
4. Összegzés 
 

Jelen disszertáció keretében három mérőeszköz adaptálását kezdtük meg. 
Bebizonyítottuk, hogy a Bar-On Érzelmi Intelligencia Kérdőív Serdülő Verziójának rövidített 
változata (EQ-i YV [S]) egy megbízható mérőeszköz, amelynek magyarországi verziója 24 
tételt foglal magába, és öt faktorba rendeződik. Az emocionális és szociális kompetenciákat 
mérő skála megfelelő diszkriminatív és inkrementális érvényességgel is rendelkezik. 
Bemutattuk, hogy az észlelt érzelmi intelligenciát mérő Érzelmek Felismerése Skála (AES-
HU) eddig publikált faktorszerkezetei közül a háromfaktoros modell a legmegfelelőbb. A 
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három skála 24 tételt foglal magába, a kérdőív pedig megfelelő megbízhatósággal 
jellemezhető. Végül, az Érzelmi Tudatosság Szintjei Skála rövidített verziójának (LEAS-A) 
pszichometriai vizsgálatát végeztük el. A skála megfelelő értékelői megbízhatósággal és belső 
konzisztenciával rendelkezik, emellett diszkriminatív érvényességét is igazoltuk. A három 
skálával kapcsolatos vizsgálat eredményei mindenképen hasznosak lehetnek a hazai érzelmi 
intelligencia kutatás szempontjából. Az eszközök hasznossága, úgy gondoljuk, nem csupán a 
klinikumban, hanem a mindennapi élet egyéb területeivel kapcsolatban is felmerülnek. 
Előbbire példa, hogy pszichoszomatikus zavarban szenvedők terápiája során jó mutatója volt 
a fejlődésnek a LEAS skálán elért pontszám (Subic-Wrana és mtsai, 2005). A két 
önjellemzéses skálán – EQ-i YV (S) és AES-HU – elért magasabb pontszám pedig 
egyértelműen jobb pszichés mutatókkal jár együtt (Bar-On, 1997; Schutte és mtsai, 1998), így 
ezek is kiváló mutatói lehetnek a terápiás fejlődésnek. A hétköznapi helyzetekre vonatkozóan 
Ciarrochi, Caputi és Mayer (2003) azt találták, hogy azok a személyek, akik az érzelmi 
tudatosság magasabb szintjével jellemezhetők, erősebben tudatában vannak hangulataiknak is, 
és megpróbálják megakadályozni azt, hogy hangulataik eltorzítsák a világgal, illetve 
önmagukkal kapcsolatos vélekedéseiket. A vizsgált önjellemzéses skálák pedig a mindennapi 
élet olyan területeivel mutatnak kedvező irányú kapcsolatot, mint a szociális kapcsolatok 
kiterjedtsége és minősége, tanulmányi eredmények és munkahelyi sikerek, pszichés jóllét 
vagy az élettel való elégedettség (Austin, és mtsai, 2005; van Rooy és Viswesvaran, 2004; 
Schutte és mtsai, 1998).  

Az érzelmi intelligencia, az emocionális és szociális kompetenciák és a 
pszichoaktívszer-használat kapcsolatára vonatkozó vizsgálati kérdéseket röviden a 
következőképpen válaszolhatjuk meg: 

 
1. A fejlettebb érzelmi intelligencia, illetve emocionális és szociális kompetenciák 
alacsonyabb mértékű pszichoaktívszer-használattal járnak együtt? 

 
Vizsgálataink arról tanúskodnak, hogy az érzelmi intelligencia egyes összetevői, továbbá a 
különböző emocionális és szociális kompetenciák csupán gyenge (0,2-es korrelációt nem 
meghaladó) együttjárást mutatnak a szerhasználat gyakoriságával. Ez az alacsony mértékű 
együttjárás mind a három vizsgálatban egyértelműen megjelent, bár nem minden pszichoaktív 
szerre vonatkozóan, ahogy nem minden érzelmi intelligencia komponens, illetve emocionális 
és szociális kompetencia esetében. A kapcsolatok erőssége (vagyis inkább gyengesége) arra 
hívja fel a figyelmet, hogy az érzelmi intelligenciának, illetve az emocionális és szociális 
kompetenciáknak csupán csekély szerepe van a szerhasználat intenzitásában. 
 
2. Az érzelmi intelligencia, illetve az emocionális és szociális kompetenciák és a 
pszichoaktívszer-használat feltételezett együttjárása megjelenik felnőtt személyek és serdülők 
körében is? 
 
Mind serdülők, mind felnőttek körében megjelenik a szerhasználat gyakorisága és az 
emocionális és szociális kompetenciák/érzelmi intelligencia közötti negatív előjelű kapcsolat. 
A két tényező ugyanakkor csak nagyon kis mértékben jár együtt, így az érzelmi kompetenciák 
a szerhasználat intenzitását csupán csekély mértékben határozzák meg. 
 
3. Az érzelmi intelligencia, illetve az emocionális és szociális kompetenciák és a 
pszichoaktívszer-használat feltételezett együttjárása megjelenik nem rendszeres szerhasználó 
és addiktív szerhasználó személyek körében is? 
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Megállapítható, hogy nem rendszeres szerhasználó és szerhasználó személyeknél is 
kirajzolódik összefüggés az érzelmi intelligencia, az érzelmi komplexitás és a szerhasználat 
gyakorisága között. Amíg azonban az érzelmi komplexitás magasabb szintje minden 
csoportban ritkább szerhasználattal jár együtt, az érzelmi intelligencia eltérő módon 
kapcsolódik a fogyasztás gyakoriságához a nem rendszeres szerhasználóknál a szerhasználó 
személyekhez képest.  
 
4. Az érzelmi intelligencia, illetve emocionális és társas kompetenciák alacsonyabb szintje 
jelenik meg szenvedélybetegek, mint nem szerhasználó személyek körében? 
 
Eredményeink bebizonyították, hogy az intenzív, illetve problémás szerhasználók az érzelmi 
tudatosság alacsonyabb szintjével rendelkeznek, érzelmeik differenciálatlanabbak, mint a nem 
rendszeres szerhasználó vagy absztinens személyeknek. Míg azonban az érzelmi komplexitást 
mérő skála egyértelműen megkülönböztette egymástól az egyes szerhasználó csoportokat, a 
három érzelmi intelligencia komponens közül csupán az érzelemszabályozás differenciált a 
csoportok között. Ezen az alskálán az absztinens személyek magasabb pontszámot értek el, 
mint az alkalmi alkoholfogyasztók. Az érzelmi intelligencia összesített pontszáma az 
opiátfüggőknél volt a legalacsonyabb, akik rosszabbul teljesítettek, mint az absztinensek és a 
kannabisz-, stimuláns- és hallucinogén-használók. Az elemzés szerint továbbá az absztinens 
személyeknek fejlettebb az érzelmi intelligenciája, mint az alkalmi alkoholfogyasztóknak.  
 
5. Vajon a szerhasználat szempontjából bizonyos érzelmi kompetenciák (illetve érzelmi 
intelligencia összetevők) kitüntetettek, és ezek erősebb kapcsolatot mutatnak a többi 
kompetenciához képest? 
 
Második vizsgálatunk rámutatott, hogy serdülők esetében különösen az érzelmek 
szabályozásának és az interperszonális képességeknek van jelentősége a szerhasználat 
gyakorisága és a problémás szerhasználat szempontjából. Egyetemisták – azaz legfeljebb 
rekreációs szerhasználók – körében a szerhasználat intenzitását az egyes érzelmi tényezők 
közül leginkább az érzelmek komplexitásának szintje határozta meg. Az érzelmi intelligencia 
összetevők közül az érzelemszabályozás mutatkozott a legfontosabbnak, noha ez a tényező is 
csupán néhány szer esetében (dohányzás és visszaélésszerű gyógyszerhasználat) jelent meg 
szignifikáns prediktorként. Másodsorban viszont az érzelmek szabályozásának képessége volt 
az egyetlen olyan érzelmi intelligencia összetevő, amely differenciálni volt képes a különböző 
szerhasználati mintázatú csoportok között, így kiderült, hogy az absztinens fiatalok 
sikeresebbnek tartják magukat érzelmek kezelésében, mint a dohányzó alkalomi 
alkoholfogyasztók. Az utolsó vizsgálatban szereplő szerhasználó csoportok összevetésekor azt 
a következtetést vonhattuk le, hogy ismét az érzelmek komplexitása és az érzelmi intelligencia 
skála érzelemszabályozás faktora emelhető ki az összes emocionális kompetencia közül. Sem 
az érzelmek kiértékelése, sem az érzelmek felhasználása nem különbözött az egyes 
szerhasználó csoportok között.  
 
6. Vajon különböző pszichoaktív szerek esetében más-más emocionális kompetenciák (ill. 
érzelmi intelligencia összetevők) hangsúlyosak? 
 
Feltételezéseinkkel ellentétben nem sikerült bebizonyítanunk, hogy a különböző szereket 
preferáló, és azokat rendszeresen használó személyek más-más érzelmi kompetencia mentén 
tapasztalnak problémákat, deficiteket. Az érzelmek komplexitása és az érzelmek szabályozása 
mindkét szerhasználói csoport (opiátfüggők, illetve kannabisz-, stimuláns- és hallucinogén-
fogyasztók) esetében ugyanúgy megjelent, mint rizikótényező. Ezen vizsgálat tehát nem tudja 
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alátámasztani Khantzian (1985) öngyógyszerelés elméletét, hanem inkább a szerhasználókra 
általánosabban jellemző érzelmi deficitekre hívja fel a figyelmet. 
 
 
5. Következtések 
 

Az érzelmi intelligencia egy új kutatási területet képvisel az addiktológia területén. 
Bár az érzelmek jellemzőinek és az érzelmi problémák vizsgálata hosszú múltra tekint vissza 
az addikciók kapcsán, a csupán két évtizede bemutatott érzelmi intelligencia koncepciója 
mentén ez idáig kevés vizsgálat született (Kun és Demetrovics, 2010a). Mivel számos klinikai 
megfigyelés és empirikus vizsgálat mutatott rá a pszichoaktívszer-használat és az érzelmi 
problémák kapcsolatára, feltételeztük, hogy az emocionális és szociális kompetenciák és az 
érzelmi intelligencia meghatározó tényezői a szerhasználat intenzitásának. Három 
vizsgálatban is teszteltük ezt a kérdést, eredményeink azonban arra mutattak rá, hogy az 
emocionális és szociális kompetenciák és az érzelmi intelligencia csupán töredék részt 
magyaráznak a szerhasználat indikátoraiból. Ezen eredmény alapján azt a következtetést kell 
levonnunk, hogy az egészségfejlesztő, prevenciós foglalkozások nem tűzhetik ki elsődleges 
célul az érzelmi képességek fejlesztését. A hazai iskolai prevenciós programok ugyanakkor 
igen nagy százalékban (40%) erre a tényezőre helyezik a hangsúlyt (Paksi és mtsai, 2006), 
holott ezen programok hatékonysága nem bizonyított (Rácz, 2005). Rácz korábban már 
felhívta a figyelmet arra, hogy az 1970-es években – az információátadásos prevenciós 
programok sikertelensége következményeként – elszaporodó ún. „érzelmi nevelés” elvén 
alapuló prevenciós programok nem voltak hatékonyak. Sokszor ennek oka ugyanakkor a nem 
megfelelő szakember jelenléte volt. Eredményeink tehát arra hívják fel a figyelmet, hogy a 
serdülők kísérletező, szereket kipróbáló magatartásában egyéb tényezőkre, s nem az érzelmi 
kompetenciákra kell hangsúlyt fektetnünk. 

Felnőtt személyek körében végzett kutatásaink eredményei ugyanakkor rámutattak 
arra, hogy bizonyos érzelmi kompetenciák – érzelmek komplexitása és az érzelmek 
szabályozásának képessége – egyértelműen megkülönbözteti egymástól az absztinens, 
alkalmi, illetve problémás szerhasználókat. Úgy véljük, ezen eredmények hasznosíthatók 
lehetnek a gyakorlatban, főként a klinikum területén. Az érzelmek differenciáltságát, illetve az 
érzelmek kezelésének képességét mérő eszközök például alkalmasak lehetnek problémás 
szerhasználók szűrésére. Emellett úgy véljük, hogy a szenvedélybetegek terápiája során a 
komplexebb érzelmek felismerésének és kifejezésének képességét, illetve a pozitív és negatív 
érzelmi állapotok szabályozásának képességét is érdemes fejleszteni.  

Khantzian (1985) öngyógyszerelés (szelf-medikációs) elmélete széles körben ismert, 
azonban kevés kísérlet született eddig a hipotézis empirikus tesztelésére. Amennyiben azon 
feltételezésünk, miszerint a különböző szerhasználó csoportok más érzelmi kompetenciák 
terén mutatnak hiányosságot, beigazolódik, bizonyítékkal szolgáltunk volna az 
öngyógyszerelés elmélet érvényessége mellett. Eredményeink azonban inkább arról tesznek 
tanúbizonyságot, hogy az intenzív, illetve problémás szerhasználók hasonló deficitekkel 
rendelkeznek az érzelmek területén, így inkább egy általánosabb, diszfória csökkentési 
motiváció lehet a szerhasználat háttérben (Mueser és mtsai, 2007).  
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