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!

Bevezető!
 

Disszertációmban a serdülőkori adaptív és deviáns kockázatvállalás témáját vizsgálom. 

A kockázatvállalás a személyiségfejlődés szempontjából kitüntetett jelentőségű 

serdülőkorban, az életszakasz pszichoszociális kihívásainak megoldásában lényeges 

szerepet tölt be. Kiugróan magas ebben az életkori csoporban mind a 

személyiségfejlődéshez hozzájáruló, adaptív, mind a harmonikus személyiségfejlődést 

veszélyeztető, maladaptív kockázatvállaló viselkedésformák gyakorisága. 

Disszertációmnak az elsődleges célja, hogy a kockázatvállaló viselkedés indítékait és 

pszichoszociális funkcióit feltárjam és a különböző motívumok összefüggését 

vizsgáljam a kockázatvállaló viselkedéssel különböző fokban deviáns és veszélyeztetett 

serdülők körében.  

 

A dolgozat felépítése 

Az első fejezetben a serdülőkori kockázatvállalás témakörét mutatom be. A definíciókat 

és a jelenség pszichológiai modellezésének alapkérdéseit tárgyalom először. Ezt 

követően a serdülőkori kockázatvállalás pszichológiai modelljeit veszem sorra, a 

biológiai, az egyéni, pszichológiai, a szociális-kontextuális és a bio-pszicho-szociális 

megközelítéseket ismertetem. Külön fejezetben tárgyalom a kockázatvállalás 

fejlődésére és a tapasztalatok hatására vonatkozó kérdéseket, valamint a 

kockázatvállalási motiváció témáját. A fejezetet egy összefoglalás zárja, melyben a 

kutatási koncepciómhoz, valamint a kutatás tervezéséhez és módszertanhoz kapcsolódó 

pontokat emelem ki. 

A második fejezetben a deviáns fejlődés és a fiatalkorú bűnözés témáját járom körbe. A 

definíciók és a kutatási terület alapkérdéseinek áttekintésével kezdem, majd tárgyalom a 

különböző modell csoportokat, melyek a deviancia, a deviáns fejlődés szempontjából 

relevánsak: a klasszikus kriminológiai modelleket, a biológiai és pszichológiai 

modelleket, a pszichopátia modelleket, illetve a fejlődési modelleket. A fejezetet egy 
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összefoglalás zárja, melyben a kutatási kérdések vizsgálatához kapcsolódó legfontosabb 

gondolatokat gyűjtöm egybe. 

A harmadik fejezetben kutatásom alapkérdéseit és felépítését mutatom be. 

A negyedik fejezetben a kockázatvállalási motivációk feltárására irányuló, mélyinterjús 

kutatást ismeretetem. 

Az ötödik fejezetben a kockázatvállalási motivációs kérdőív kialakításához kapcsolódó 

munkámat mutatom be. 

A hatodik fejezetben a különböző fokban deviáns és veszélyeztetett serdülők körében 

végzett kérdőíves vizsgálatot mutatom be. A kutatásban a kockázatvállalási motivációk 

mintázatát, azok összefüggését az adaptív és a deviáns kockázatvállaló viselkedéssel, a 

kockázatészlelés jellegzetességeit és a kockázatvállaló viselkedéssel összefüggéseit 

vizsgáltam. 

A hetedik fejezetben megvitatom eredményeimet, értelmezem a kutatásom legfőbb 

tanulságait, kitérek a kutatás korlátaira valamint a kutatás kiterjesztésének lehetséges 

irányaira. 
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1.!Serdülőkori!kockázatvállalás!
 

A fejezet célja, hogy komplex képet adjon a serdülőkori kockázatvállalás jelenségéről, 

és értelmezési lehetőségeiről, valamint, hogy a kutatási koncepciót kontextusba 

helyezze, indokolja.  

Az alapfogalmak és a téma kutatása szempontjából legfontosabb alapkérdések 

áttekintésével kezdem a fejezetet, azaz a serdülőkori kockázatvállalás 

meghatározásával, modellezésének kérdéseivel, dilemmáival.  

Ezt követően a serdülőkori kockázatvállalás pszichológiai modelljeit mutatom be 

részletesen, az ismertetés a modellek oki tényezői mentén történik. Tárgyalom a 

biológiai, egyéni, pszichológiai, a társas-kontextuális és a bio-pszicho-szociális 

modelleket.  

A kutatásom témája szempontjából releváns témakörök bemutatásával folytatom a téma 

kifejtését. Külön fejezetben foglalkozom a kockázatvállalási tapasztalat hatásainak 

témájával, valamint a kockázatvállalás motivációs modelljeivel és a kapcsolódó 

kutatások részletes ismertetésével. 

A serdülőkori kockázatvállalás mérési módszereinek tárgyalásával folytatódik a fejezet.  

Egy összefoglalás és a kutatás szempontjából leglényegesebb gondolatok kiemelése 

zárja a fejezetet.  

 

 

1.1!Serdülőkor!
 

A serdülőkor, latinul adolescere, szó szerint a növekedést, felnőtté érést jelenti. Ez az 

identitásformálódás szempontjából kitüntetett életszakasz, melyben jelentős biológiai, 

pszichológiai, szociális változások mennek végbe. A pubertás, a kognitív érés, a 

szociális kapcsolatok átrendeződése mind-mind az autonómia erősödését, a szülőkről 

leválást erősíti, és egy önálló egzisztencia megteremtésének alapjait adja. A különböző 

elméleti megközelítésekben eltérőek a serdülőkor kezdetének és végének markerei. 

Steinberg (2011) alapján ismertetem az egyes megközelítések sajátosságait (1. számú 

táblázat). 
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1. számú táblázat: A serdülőkor különböző perspektívákban, Steinberg (2011) alapján 

 

Perspektíva 

 

 

Serdülőkor kezdete 

 

Serdülőkor vége 

Biológiai A pubertás kezdete 

 

Gyermeknemzésre képessé válik a fiatal 

Érzelmi 

 

A szülőkről való leválás kezdete Önálló, autonóm identitás elérése 

Kognitív Formális műveleti szakasz: kognitív 

képességek kibontakozása 

Formális műveleti szakasz: kognitív 

képességeinek birtoklása és alkalmazása 

Interperszonális Kortárs kapcsolatok iránti 

érdeklődés túlsúlya a szülői 

kapcsolatokkal szemben 

Kortársakkal intim kapcsolatok 

kiépítésének képessége és vágya 

Társas Felnőtt szerepekben gyakorlat 

szerzése (párkapcsolat, 

munkavállalás, állampolgári jogok-

kötelességek) 

A felnőtt státus és privilégiumainak 

elérése 

Oktatási Általános iskola felső tagozatának 

megkezdése 

A tankötelezettség vége, jó esetben a 

tanulmányok befejezése, szakma, 

érettségi megszerzése 

Jogi Fiatalkorú státus elérése, hazánkban 

14 éves korban 

Felnőtt korú státus elérése, hazánkban 18 

éves korban 

Kulturális A beavatási szertartások 

tevékenységeiben gyakorlat szerzés 

A beavatási szertartás teljesítése 

 

A serdülőkor alatt általában a 13 – 19 éves kor közötti időszakot értik a 

szakirodalomban, tipikusan a pubertás, a szexuális érés kezdetétől a felnőtt szerepek 

betöltéséig terjedő fejlődési periódust (Steinberg, 2011, Reyna, Farley, 2006, Spear, 

2000). A serdülőkort a szakmai konszenzus alapján négy részre tagolják, a korai 

serdülőkor a 10-13 életkori sáv, a középső serdülőkor a 14-17 életkori sáv, a kései 

serdülőkor a 18-21 életkori sáv, a negyedik szakasz pedig a korai felnőttkor, fiatal 

felnőttkor a 18-25 életkori sáv (Steinberg, 2011). Ez utóbbi életszakasz serdülőkorként 

történő értelmezése a serdülőkor elhúzódásának jelenségére mutat rá, a felnőtt szerepek, 

a szülőkről való leválás jelentős meghosszabbodására.  
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A serdülőkor értelmezésében érdemes a szociológiai megközelítéseket is figyelembe 

venni. A szociológiai megközelítések közös pontja, hogy a serdülőkre, mint társadalmi 

csoportra tekintenek, és más társadalmi csoportokkal való viszonyrendszerüket, 

társadalmi struktúrában elfoglalt helyüket vizsgálják, különös tekintettel a generációk 

közötti kapcsolatra és a gyermekkorból a felnőttkorba történő átlépés nehézségeire 

(Steinberg, 2011). Az intergenerációs különbségekre és feszültségekre helyezi a 

hangsúlyt a serdülőkor értelmezésében a szociológiai megközelítések egy vonulata. 

Kiindulópontjuk, hogy a serdülők és a felnőttek eltérő hatalommal rendelkeznek, és a 

serdülők (és a gyerekek) jogai korlátozva vannak. A jogok korlátozottsága és a felnőtt 

szerepek betöltésére irányuló vágy frusztrációja a serdülők körében feszültséghez vezet 

(Lewin, 1951, Friedenberg, 1959, idézi Steinberg, 2011). A serdülők e 

megközelítésben, mint egy marginalizált, életkor alapján diszkriminált társadalmi 

csoport jelennek meg. A serdülők marginalizált pozícióját és az ehhez kötődő 

generációs feszültségeket nagyban meghatározza az is, hogy a serdülő milyen 

társadalmi csoportba születik, milyen szocioökonómiai hátterű családban nő fel 

(Hollingshead, 1975, Havighurst, 1952, idézi Steinberg, 2011). A család erőforrásai, a 

generációs feszültségek kezelésének szándéka és képessége jelentős mértékben 

befolyásolja a megélt konfliktusokat. A generációs szakadékra és a generációs 

konfliktusokra irányítja a figyelmet a szociológiai megközelítések egy másik vonulata 

(Mannheim, 1952, Coleman, 1961, idézi Steinberg, 2011). A serdülők és a felnőttek 

más társadalmi környezetben nőnek-nőttek fel, emiatt eltérő értékrendszerük, 

hiedelmeik és attitűdjeik. Mindennek az a következménye, hogy más a világlátásuk, 

mások az aspirációik, és összességében nehezen értik meg egymást a fiatalok és a 

felnőttek, ez pedig feszültségekhez vezet. A szociológiai megközelítésekben a serdülők 

társadalmi pozíciójának velejárója, állandó jellemzője a marginalizáltság és a 

generációs szakadék (Steinberg, 2011). A felnőttek mindig is nagyobb hatalommal 

fognak bírni és több erőforrást fognak kontrollálni, mint a serdülők, valamint a 

folyamatos társadalmi és technikai fejlődés következtében a generációk szocializációs 

tapasztalatai mindig is különbözni fognak.  

 

A serdülőkori magas kockázatkeresés kapcsán érdemes kitérni a serdülőkkel 

kapcsolatos negatív társadalmi sztereotípiákra, és egy érdekes jelenségre, az 

ephebiphobiára. Az ephebiphobia fogalmát először Astroth (Astroth, 1995) írta le, egy 

fóbiaként határozza meg, ami a felnőttek körében jelentkező, serdülőktől való 
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irracionális félelemre utal. A fóbia alapvetően abból táplálkozik, hogy a serdülőket 

kontrollálhatatlannak, deviánsnak, félelmetesnek észlelik. Az Egyesült Államokban a 

közvélemény kutatások eredményei rámutatnak arra, hogy a felnőtt lakosság körében 

erős negatív sztereotípiák élnek a serdülőkről, ezek jó táptalajt nyújtanak az 

ephebiphobia kialakulásához (Steinberg, 2011). Az amerikai közvélemény alakulásához 

nagy valószínűséggel hozzájárul a serdülők média reprezentációja, mely nem tükröz hű 

képet a serdülőkori bűnözésről, droghasználatról, és egyéb kockázatvállalási formákról, 

messze felülreprezentáltan mutatja be e problémaviselkedések megjelenését a 

korosztályban (Males, 1999). A serdülőkkel kapcsolatos statisztikai adatok torz, 

kontextusból kiragadott bemutatása és elemzése, a botrányos, extrém, ritka esetek 

trendként való értelmezése, módszertanilag kevéssé megalapozott felmérések komoly 

statisztikai eredményekként történő feltüntetése mind olyan eszközök lehetnek, melyek 

a serdülőkről irreális, akár félelmetes kép terjedéséhez hozzájárulnak. Politikai céljai is 

lehetnek a negatív sztereotípiák és az ephebiphobia erősítésének (Males, 1996), 

mégpedig az intergenerációs konfliktus kiélezése, a felnőttek hatalmi pozíciójának, a 

hatalmi státus quonak a fenntartása. A serdülőkre vonatkozó negatív sztereotípiák, a 

serdülőktől való irracionális félelmek a fejlett országokban általánosan megjelennek 

(Larson és mtsai, 2009, idézi Steinberg, 2011). 

 

A serdülőkor történeti és antropológiai megközelítései érdekes értelmezés kontextust 

kínálnak. A történeti megközelítés azt hangsúlyozza, hogy a különböző történelmi 

korokban nagyon változó volt, hogy elkülönítették-e a serdülőkort, mint önálló fejlődési 

periódust, valamint, hogy hogyan gondolkodtak róla (Elder, 1980, Kett, 1977, Hine, 

1999, idézi Steinberg, 2011). Két alapkérdés merül fel, az egyik, hogy milyen életkortól 

tekintettek felnőttként egy fiatalra, a másik, hogy milyen lehetőségeket kapott és milyen 

elvárásoknak kellett megfelelni-e egy fiatalnak ahhoz, hogy a felnőtt szerepet betöltse. 

A történészek az ipari forradalom időszakához kötik az egyik legjelentősebb 

perspektívaváltást a serdülőkor értelmezésében. Az ipari forradalom előtt a szexuális 

érettség elérésével szinte azonos időszakra tették a felnőtt szerep betöltésére való 

képességet, és a fiatal relatíve korlátozott opciók közül választhatott, az elvárások 

világosak voltak. Az ipari forradalommal, az iparosodás fellendülésével, az iskoláztatás 

széles körűvé válásával és a tanulmányi idő kitolódásával párhuzamosan a fiatalok 

egyre nagyobb autonómiát kaptak és egyre szélesebb lehetőségek közül választhattak 

saját sorsuk meghatározása szempontjából. A történeti perspektíva arra irányítja a 
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figyelmet, hogy társadalmi és gazdasági berendezkedés nagyban meghatározza azt, 

hogy a serdülőknek milyen lehetőségeik voltak az identitás keresésre és ez 

összefüggésben áll azzal is, hogy a serdülőkori identitáskrízis megjelenik-e, és milyen 

intenzitású (Steinberg, 2011). Létezik olyan, kifejezetten szélsőséges álláspont, mely 

szerint a serdülőkor egészében véve társadalmi invenció (Bakan, 1972, idézi Steinberg, 

2011). E szerint a pubertás magától értetődő része a fejlődésnek, csak a politikai, 

gazdasági és társadalmi berendezkedésünknek hozadéka az, hogy a gyermek és a 

felnőttkor között egy külön személyiségfejlődési szakaszt különítünk el. Ez a 

megközelítés a pszichológiai perspektívából elfogadhatatlan álláspontot képvisel, 

azonban a tekintetben figyelmet érdemel, hogy kiemeli a serdülőkor társadalmi 

konstruktum oldalát. 

Az antropológiai megközelítés a serdülőkor értelmezésének kultúrközi különbségeit 

hangsúlyozza. Alaptételük, hogy a különböző kultúrákban a serdülőkor megítélése és 

kezelése között lényeges eltérések vannak, amik meghatározzák az adott kultúrában 

felnövők serdülőkori tapasztalatait (Benedict, 1934, Mead, 1978, idézi Steinberg, 2011). 

A serdülőkor tehát egy kulturálisan meghatározott jelenség, a gyermekkorból a 

felnőttkorba átlépés folyamatai kultúrafüggőek. Benedict elkülönít folytonos és nem 

folytonos kultúrákat, az első, tipikusan nem ipari, a második ipari társadalmakra 

jellemző. A folytonos kultúrákban a gyermekkorból az átmenet a felnőttkorba fokozatos 

és békés, míg a nem folytonos kultúrákban radikális és nehéz. 

 

Összegezve, a kurrens pszichológiai szakirodalom önálló személyiségfejlődési 

szakaszként különíti el a serdülőkort. A serdülőkor határainak meghatározásában 

különböző nézőpontok érvényesülhetnek, általános, hogy a 13-19 életkori sávot, a 

pubertás és a felnőtt szerepek betöltése közötti időszakot értik alatta.  

 

 

1.2!Kockázatvállalás!
 

A kockázatvállaló viselkedés fogalma három alapelemet foglal magában (Faragó, Vári, 

2002). Az első, hogy olyan cselekvést hajt végre valaki, aminek negatív 

következményei lehetnek. A második, hogy a helyzet bizonytalan, nem egyértelmű sem 

a kellemes, sem a kellemetlen kimenetel bekövetkezése, azonban az egyértelmű, hogy a 
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személy a veszély esélyét észlelte, a negatív következmények lehetőségével tisztában 

van, és ennek tudatában dönt a viselkedés folytatása mellett. A harmadik, hogy a 

személynek a viselkedés kontextusát képező valóságról van egy értelmezése. E 

definíció kiegészül általában azzal, hogy a kockázatvállaló viselkedés erősen jutalmazó, 

pozitív kimenetellel kecsegtet (Trimpop, 1994, Steinberg, 2007, Igra, Irwin, 1996). A 

kockázatvállalás definíciói eltérnek abban, hogy hogyan definiálják a negatív, nem 

kívánatos következményeket és a bizonytalanságot, valamint, hogy hogyan tekintenek a 

kockázatvállaló személy tudására, valóságészlelésére (Faragó, Vári, 2002). 

Fontos kiemelni, hogy a pszichológiai megközelítésekben a kockázatvállalás a 

viselkedésre, a folyamatra utal, és nem a kockázatos kimenet elérésére, nem a negatív 

következmények beteljesedésére. A pszichológiai modellek kockázatvállalás 

definícióinak közös eleme, hogy saját indíttatásból, tudatosan olyan viselkedést folytat a 

személy, aminek lehetnek negatív következményei (Igra, Irwin, 1996, Beyth-Marom és 

mtsai, 1993, Jacobs-Quadrel és mtsai, 1993). A kockázatvállaló viselkedés lehet 

adaptív, a fejlődést szolgáló, pszichoszociális jól-létet előmozdító, újító, és maladaptív, 

a fejlődést gátló, pszichoszociális jóllétét rövid és hosszútávon veszélyeztető. A 

serdülők esetében a definícióban megjelenik az az elem is, hogy a felnőtté érés, a 

személyiségfejlődés kihívásainak megfelelés szempontjából adaptív vagy maladaptív a 

kockázatvállalás.  

 

Különböző tudományágak képviselői tűzik ki célul a kockázatvállalás jelenségének 

modellezését, mind más-más kockázatfogalommal és kockázatkoncepcióval dolgoznak 

(Faragó, Vári, 2002). A közgazdaságtan, a döntéstudományok, az epidemiológia és a 

pszichológia eltérő keretekben, koncepcióban, eltérő értelmezésben foglalkozik a 

kockázathoz való viszonyulás témájával. Árnyalja a képet, hogy a kockázatvállalás 

különböző területeken jelentkezik, és ennek megfelelően terület specifikus definíciókat 

is használnak, így a fizikai, egészségügyi, pszichológiai, pénzügyi, jogi, szociális 

kockázatok esetében más-más hangsúlyú definíció jelenik meg. Íme egy összefoglaló a 

legfontosabb paradigmákról (2. számú táblázat). 
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2. számú táblázat: A kockázat értelmezése különböző tudományterületeken 

Paradigma Alapvetések 

Klasszikus közgazdaságtan A valószínűségelméleti modellezés alapján matematikai képletek 

mentén értelmezhetőek a kockázatok.  

A matematikai várható hasznosság maximalizálás az alapvető cél, 

norma, melyet követni kell. 

Elkülöníti a veszélyesség/kockázatosság és a bizonytalanság 

fogalmát. 

A hasznok objektíven meghatározhatóak és mindenkinél egyaránt a 

haszon maximalizáló viselkedés jellemző. A haszon mindenkinek 

ugyanaz az érték. 

Döntés tudományok Alapvetően matematikai, valószínűségelméleti modellezést 

használják, itt is a haszon maximalizálása a cél. Azonban a 

hasznosság értelmezése relatív, a fogalmát újradefiniálják: bevezetik 

szubjektív várható hasznosság fogalmát. Az egyénre jellemző 

bizonytalanság és várható hasznosság értékelés, mindenkinél minden 

egyes kockázatos helyzetben különböző kockázatértékelés-

értelmezés várható. 

Epidemiológia Társadalmi szinten vizsgálja a kockázatvállaló viselkedés káros 

következményeit. 

A kockázatvállaló viselkedés és a következmény összefüggéseire 

nézve általában korrelációs statisztikai elemzésekre épít. A 

kockázatvállalás nem adaptív, káros, végzetes következményeit 

helyezi a fókuszba és a kockázatvállalás minimalizálására, 

prevencióra törekszik. 

Pszichológia Kiindulópontja, hogy a kockázathoz való viszonyulást komplex 

biológiai, pszichológiai és szociális tényezőrendszerben lehet 

magyarázni, a kockázattal szembeni viselkedésre vonatkozó normák 

levezethetőek a fenti tényezőrendszer alapján. Feltételezi, hogy az 

emberek különböznek a kockázatvállalási hajlandóság mentén, és 

viselkedésük nem konzisztens. 

 

Közös kiindulópont, hogy a kockázatvállaló viselkedést meg lehet közelíteni olyan 

preskriptív normák, sztenderdek mentén, melyek a jó, optimális választást, a személy 

számára kedvező kimenetel elérését garantálják. A normák lehetnek formálisak, 

lehetnek társadalmi csoportok által kialakítottak, szubjektívek, vagy biológiai illetve 

pszichológiai szempontok alapján meghatározottak.  

A különböző tudományterültek két lényeges dimenzió mentén elkülönülnek a kockázat 

értelmezésben. Az egyik, hogy kinek a szempontjából vizsgálják a kockázatot. 
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Alapkérdés, hogy az egyén szempontjából tekintenek a kockázatokra vagy a társadalom 

szempontjából. Az egyes paradigmákban a kockázatot értelmezhetik a logika vagy a 

matematika keretrendszerében (közgazdaságtani megközelítések), a társadalom 

szempontjából (epidemiológiai megközelítés), az egyén szempontjából (döntés 

tudományok), illetve a biológiai és pszichológiai folyamatok oldaláról (pszichológiai 

megközelítés).  

A második dimenzió, melynek mentén elkülönülnek a megközelítések, hogy folyamat 

vagy következmény fókusz érvényesül a kockázat értelmezésükben. A folyamat fókusz 

esetén a kockázatvállaló viselkedés folyamatára koncentrálnak, a kockázattal 

kapcsolatos gondolkodás, érzelmek, attitűdök és a viselkedés összefüggéseire 

(közgazdaságtani, döntéstudományi és pszichológiai megközelítések), ezzel szemben a 

következmény fókusz esetén a viselkedés nyilvánvaló, azonosítható, negatív 

következményeit helyezik a fókuszba (epidemiológiai megközelítés). 

 

 

1.3!A!serdülőkori!kockázatvállalás!és!pszichológiai!modellezése!
 

Empirikusan jól dokumentált, hogy a serdülők a felnőttekhez képest szignifikánsan 

nagyobb valószínűséggel folytatnak kockázatvállaló viselkedést. Nagyobb eséllyel 

használnak kábítószert, élnek védekezés nélküli szexuális életet, vezetnek veszélyesen, 

ittas állapotban, és valószínűbb, hogy valamilyen enyhe vagy súlyos antiszociális, 

törvénysértő tettet követnek el (Arnett, 1992). A serdülőkori fokozott, esetenként 

extrém kockázatvállalási tendenciákkal már az ókori görög filozófusok is foglalkoztak. 

Platon, később Rousseau azt a felfogást képviselte, hogy a serdülők logikus, absztrakt 

gondolkodásra és racionális döntésekre képesek, birtokolják azokat a kognitív 

képességeket és morális sztenderdeket, melyek alapján viselkedésük felelős, tudatos, 

tervezett. Ebben a „érett, racionális serdülő” megközelítésben a kockázatvállaló 

viselkedés egy koherens, tudatos tett, melyre a serdülőnek megvannak az indokai. Ezzel 

szemben Arisztotelész és követői azt az álláspontot képviselték, hogy a serdülők 

irracionálisak, impulzívak, illogikusak, a hormonális változások miatt túlfűtött 

természetűek, a felnőttekkel, különösen a tekintélyszemélyekkel szembeszegülnek. E 

felfogásban a serdülő kockázatvállaló viselkedése kiszámíthatatlan, nehezen 

értelmezhető és indokolható tett.  



 13 

 

A pszichológiai paradigmában megjelenik az igény arra, hogy megválaszolják, miért 

kiemelkedően magas a kockázatvállalás serdülőkorban más életkori csoportokhoz 

képest, milyen egyéni jellemzők differenciálnak az életkori csoporton belül a 

kockázatvállalás különböző fokai között, továbbá, hogy a kockázatvállalás erősödése 

általános vagy terület specifikus. A pszichológiai modellek törekvése, hogy komplex 

értelmezési keretet adjanak a serdülőkori kockázatvállalás jelenségéről, okairól és 

lehetséges következményeiről. Az alkalmazott területen az extrém, veszélyeztető szintet 

elérő kockázatvállaló viselkedés elemzése a prevenciós és az intervenciós programok 

kidolgozásához és gyakorlatba ültetéséhez ad támpontokat. 

 

A serdülőkori kockázatvállalás pszichológiai modelljei többféle szempont szerint is 

rendszerezhetőek, három aspektus tűnik ezek közül kulcsfontosságúnak. Az első 

szempont, hogy a kockázatvállaló viselkedést, mint normatív, explorációs viselkedést 

értelmezik (Michaud, 2006), vagy pedig probléma viselkedésként tekintenek rá (Jessor, 

1991). A második szempont, hogy hogyan gondolkodnak a viselkedés megjelenéséről, 

úgy, mint egy tervezett lépés, egy logikus, érvrendszerrel alátámasztott elemzés 

eredménye, vagy úgy, mint helyzeti tényezőkre adott reaktív válasz, ami spontán jön 

(Reyna, Farley, 2006). Jessor (1991) kiemelten fontosnak tartja, hogy a terminológiában 

és a kutatásokban is külön kezeljük a tudatos kockázatvállalást a nem tudatos, reaktív, 

spontán kockázatos viselkedéstől. Elkülöníti a kockázatvállaló viselkedés (risk-taking 

behavior) terminust a kockáztató viselkedéstől (risk behavior). Az első olyan helyzetre 

utal, ahol a személy érzékeli a veszély lehetőségét, a bizonytalanságot, még ha a 

mértékét nem is ismeri fel és ezek tudatában, szándékosan választja a viselkedést. A 

második pedig egy olyan helyzetre utal, ahol nem látja, negligálja a veszélyeket és a 

bizonytalanságot, és így dönt a cselekvés mellett. A kockáztató viselkedésben 

hangsúlyos, hogy úgy veszélyezteti magát a személy, hogy valójában nincs belátása, 

rálátása a veszélyeztetésre. Ugyan aktív cselekvő, és viselkedése lehet célorientált, 

azonban az információhiány miatt Jessor szerint nem tükröz valódi kockázatvállalást. A 

kettős folyamat modellek szerint a kockázatvállaló viselkedés megjelenésének mindkét, 

tervezett és spontán útja is releváns, hogy mikor melyik érvényesül azt személyiségbeli 

és helyzeti tényezők határozzák meg. A modellek rendszerezésének harmadik 

szempontja, hogy a kockázatvállaló viselkedést milyen tényezőrendszer alapján 

magyarázzák. E szerint elkülönülnek a biológiai modellek, az egyéni tényezőket 
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fókuszba helyező modellek, mint a temperamentum és karakterjegyek, 

személyiségjegyek, kognitív sajátosságok és fejlődési folyamatok, a társas-kontextuális 

modellek, illetve a bio-pszicho-szociális modellek.  A rendszerező szempontokat a 3. 

számú táblázat foglalja össze. 

 
3. számú táblázat: A serdülőkori kockázatvállalás pszichológiai modelljeinek értékelési szempontjai 

Szempont  

A kockázatvállaló viselkedés értelmezése Általános – a fejlődés szükséges része, exploráció 

Nem normatív, probléma viselkedés, az egészséges 

fejlődést veszélyeztetheti 

Határok meghúzásának kérdése lényeges: mi és 

milyen gyakoriság, intenzitás mellett tekinthető még 

általános explorációnak  

A kockázatvállaló viselkedés megjelenése Tudatos, tervezett lépés 

Spontán, a helyzeti tényezőre adott reakció 

Kettős folyamat elmélet: tudatos és spontán nem 

egymást kizáró alternatívák 

A kockázatvállaló viselkedést meghatározó 

tényezők 

Biológiai 

Egyéni, pszichológiai 

- temperamentum 

- személyiségjegyek 

- kognitív működés sajátosságai 

Társas-kontextuális 

Bio-pszicho-szociális 

 

A serdülőkori kockázatvállaló viselkedés felfogásában hosszú időn keresztül a negatív, 

a fejlődés szempontjából káros hatásokon volt a hangsúly (Jessor, 1991). Ezt tükrözte 

az, hogy a szakterületen a kutatások az egyéni és társadalmi szintű ártalomcsökkentésre, 

egészségmegőrzésre irányultak. A kutatások jelentős része azt vizsgálta, hogy a 

serdülők miért veszélyeztetik egészségüket, és hogy hogyan lehetne racionálisabb 

viselkedésre, jobb belátásra bírni őket. Jelentős szemléleti változást hozott, hogy a 

kockázatvállaló viselkedés pozitív következményei is az érdeklődés homlokterébe 

kerültek. A konceptualizációban egyre nagyobb teret kapott az, hogy a serdülő számára 

a fejlődési célok megvalósításában jelentős, pozitív hozadékkal bír a kockázatvállalás. 

Nem feltétlen irracionális a kockázatkeresés, hanem a serdülő értékrendjében koherens, 

értelmes célt szolgál. A pozitív következmények figyelembe vételével megjelenik az az 

értelmezési keret, mely a fejlődéshez hozzájáruló (contributing) illetve azt veszélyeztető 
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(compromising) kockázatvállaló viselkedésnek egyaránt létjogosultságot ad (Jessor, 

1991).  

A veszélyeztető faktorok, a veszélyeztetettség meghatározása dominálta a kezdetekben 

kockázatvállaló viselkedés megközelítéseket, ezt fokozatosan tette árnyaltabbá a 

veszélyeztetettek két alapcsoportjának elkülönítése, a protektív faktorok kutatása és a 

reziliencia kutatások. A veszélyeztetettek megkülönböztetésének alapja, hogy már 

kipróbálták-e a kockázatvállaló viselkedést vagy sem: ha még nem, akkor a 

veszélyeztetettség a belépésre, a kipróbálásra vonatkozik, ha már igen, akkor az 

egészségkárosodásra, életlehetőségeket negatívan befolyásoló következményeknek 

kitettségre (Jessor, 1991). A megkülönböztetésnek jelentős implikációi vannak a 

prevenció és az intervenció tervezésében. A protektív faktorok azonosítása és a 

reziliencia kutatások a még nem kipróbáló és a már kipróbálók veszélyeztetettségének 

csökkentésére, a harmonikus fejlődésük promóciójára irányítják a figyelmet: a 

fejlődésre ható negatív és pozitív tényezők egyensúlyára, a korai prevencióra, a 

protektív faktorok megerősítésére, a reziliencia erősíthetőségére. 

Jelentős szemléleti változáson mentek keresztül a kockázatok, veszélyek 

értelmezésében is a serdülőkori kockázatvállaló viselkedés kutatások (Jessor, 1991). A 

biológiai veszélyértelmezés volt uralkodó hosszú időn át, melyben a veszélyt, a fizikai 

egészséget, jól-létet, akár az életet veszélyeztető negatív következmények jelentették. A 

biológiai, medikális hatásokon túl azonban a kockázatvállaló viselkedésnek lehetnek 

pszichológiai és társas jellegű következményei. A mai, komplex kockázat felfogásban 

mind a biomedikális, mind a pszichoszociális kockázatok megjelennek.  

A kockázatvállaló viselkedésformák együtt járása vagy függetlensége egy nagyon 

izgalmas kérdés a serdülőkori kockázatvállalás modellezésekor. A kérdés lényege, hogy 

a kockázatvállaló viselkedés mutat-e valamilyen mintázatot, mennyire szervezett, 

strukturált, van-e együtt járás a különböző kockázatvállaló viselkedésformák között 

(Jessor, 1991). Jessor kockáztató viselkedés szindrómának nevezi a viselkedésformák 

kovarianciáját és amellett foglal állást, hogy a serdülő teljes élet stílusát 

meghatározhatja (Jessor, 1991). A különböző kockázatvállaló viselkedések erős 

kovarianciája többszörösen bizonyított a probléma viselkedés jellegű 

viselkedésformáknál, mint alkohol és droghasználat, bűnözés, azonban kevésbé erős 

kovariancia volt igazolható enyhe egészségkárosító viselkedésformák esetén, mint 

egészségtelen evés, mozgáshiány.  
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A kockázatvállaló viselkedésformák fejlődési folyamatainak modellezése is célkitűzése 

a szakterület kutatóinak. Vizsgálják, hogy mi az, ami meghatározza, hogy kipróbál-e 

egy adott kockázatos viselkedésformát a fiatal, hogy mi az, ami miatt folytatni fogja, 

illetve, hogy egy viselkedés kipróbálása bejósolja-e más viselkedésformák kipróbálását. 

További lényeges szempont a belépési, kipróbálási életkor hatásának vizsgálata a 

viselkedés folytatására és más viselkedések kipróbálására. Jelentős empirikus anyag 

támogatja azt, hogy egy kockázatvállaló viselkedés kipróbálása valószínűbbé teszi más 

kockázatvállaló viselkedésformák kipróbálását is (Irwin, Vaughan, 1988, Yamaguchi, 

Kandel, 1990, Irwin és mtsai, 1988, Jessor, Jessor, 1977, idézi Irwin, Millstein, 1992), 

különösen erős az összefüggés a korai serdülőkori kipróbálás esetében. A 

kockázatvállaló viselkedés folytatása jelentős mértékben meghatározott társas hatások 

által, mint család, kortársak, kultúra (Billy, Udry, 1985, Smith és mtsai, 1985, Robins 

Wish, 1977, idézi Irwin, Millstein, 1992). 

Egy további lényeges kérdés a serdülőkori kockázatvállalás kutatásában, hogy a kutató, 

a felnőtt perspektívájából, vagy a serdülőéből közelítjük meg a jelenséget. Az első 

esetben a felnőtt, kutató koncepciójában megjelenő kockázatvállalás értelmezés alapján 

vizsgáljuk a kockázatvállaló viselkedés bio-pszicho-szociális korrelátumait. A második 

esetben a serdülők szemléletét tárjuk fel, kockázatvállaló viselkedés értelmezésüket 

ragadjuk meg, és arra a kérdésre keressük a választ, hogy ez, hogyan hat a 

kockázatvállaló viselkedésükre.  

 

1.3.1!Biológiai!modellek!
 

Klasszikus viharzás és stressz modell és modern változata 

Az első, ma már klasszikus biológiai modell Hall 1906-os viharzás és stressz modellje 

(Arnett, 1999), ahol a serdülőkori biológiai változások következményeként tekintenek a 

kiszámíthatatlanságra, inkoherenciára, érzelemvezéreltségre, az impulzivitásra és a 

magas kockázatvállalásra is. E szerint tehát a kockázatvállalás biológiai érési 

folyamatok által determinált, elkerülhetetlen a kockázatvállalási tendenciák fokozódása. 

A viharzás és stressz modell ma is inspirál kutatásokat, Arnett (1999) a modellt 

finomítva azt állítja, hogy a pubertáshoz kapcsolódó biológiai változások következtében 

a serdülő jobban kitett, sérülékenyebb impulzív, extrém kockázatvállaló helyzeteknek. 

Több a konfliktus a szülőkkel, szélsőségesen hullámzó lehet a hangulati állapot, 
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fokozódik a kockázatkeresés, és a statisztikai adatok alapján a balesetek, ezen belül is a 

halálos kimenetelű balesetek, valamint az öngyilkosság és a gyilkosságban történő 

elhalálozás esélyei kiemelten magasak a serdülők körében. Arnett úgy vélekedik, hogy a 

serdülőkori biológiai változások univerzálisak, azonban a kulturális hatások nagyban 

befolyásolják, hogy hogyan tükröződnek a serdülő viselkedésében és kockázatvállalási 

tendenciáiban. Kiemeli, hogy a fejlett társadalmakban, a fokozott urbanizáció 

következtében a serdülők csak korlátozott mértékben tudják kiélni explorációs 

tendenciáikat, az explorációs késztetés így öncélúnak tűnő kockázatvállalási formákban 

jelenik meg.  

 

Evolúciós megközelítés 

Az evolúciós modellekben (Arnett, 1999, Nell, 2002, Fairbanks és mtsai 1993) 

feltételezik, hogy a természetes szelekció során a túlélés és a reprodukció 

szempontjából legadaptívabb viselkedésformák maradnak fenn. Serdülőkorban a 

kockázatkeresés adaptivitása a túlélési és a reprodukciós esélyek szempontjából nagy, 

ezért általános az életkori csoportban a magas kockázatkeresés. A kockázatvállaló 

viselkedés adaptív értékét több dolog is meghatározza. Az, aki merész és képes 

önállóan, ismeretlen, kiszámíthatatlan helyzetekben helyt állni, az, aki a szülők és a 

család biztonságot nyújtó köréből ki tud lépni és megfelel a felnőtt szerep támasztotta 

kihívásoknak, nagyobb eséllyel teremti meg a fennmaradásához, jól-létéhez szükséges 

feltételeket és lesz képes partnert találni. Az új, távoli területek explorációja, a felnőtt 

viselkedésformák begyakorlása mind-mind a családi környezetről való leválást és az 

önálló egzisztencia megalapozását teszi lehetővé. Az új területek birtokba vételével a 

túléléshez szükséges erőforrások bővülnek, valamint az új területeken új fajtársakkal 

lehet kapcsolatot létesíteni, amivel a belterjesség elkerülhető. Nell (Nell, 2002) kiemeli 

a kockázatvállalás szerepét az érett fajtársak közötti versengésben. A szexuális érettség 

elérésével a serdülő egyenértékű vetélytárssá válik a felnőtt generáció tagjaival a 

termékeny, kívánatos szexuális partnerért. Az, hogy e versenyben a már pozícióban 

lévő, státussal rendelkező felnőttekkel felvegye a versenyt, gyorsan és határozottan 

bizonyítania kell erejét és rátermettségét. A bátor, merész viselkedéssel tud bizonyítani, 

státust szerezni és így a reprodukciós sikerességét növelni. Összegezve, a 

kockázatvállalás adaptív, mert új területek megszerzését és megőrzését teszi lehetővé és 

a fajtársakkal való versengésben a kedvező szociális pozíció és szexuális partnerek 

elérését teszi lehetővé. Nell érdekes kontextusba helyezi a látszólag státust romboló, 
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egészségkárosító, szociális pozíciót károsító, ön- és közveszélyes kockázatvállaló 

viselkedést (Nell, 2002). Megközelítésében az egyénre nyilvánvalóan negatív hatással 

bíró kockázatok vállalása, keresése egy olyan üzenetet képvisel, mely szerint negatív 

hatásokat is képes elviselni az illető, kifejezetten teherbíró és rátermett, a negatív 

következmények ellenére is túlél. Nell a serdülőkori kockázatvállalás aktuális 

jelenségvilágát elemezve rámutat arra, hogy bár az evolúciós folyamatok a fizikai erő 

demonstrációra és a fizikai a harcra teszik késszé a serdülőket, a mai serdülők életében 

számtalan olyan kockázatvállalási helyzet adódik, ahol nem kell fizikálisan erőt és 

merészséget demonstrálni, nem kell erősnek vagy gyorsnak lenni. Ezzel hozza 

összefüggésbe a veszélyes vezetési szokások erődemonstrációs funkcióját, és terjedését. 

A serdülőkori kockázatvállalás evolúciós meghatározottságát támogatják az 

összehasonlító pszichológiai kutatások, ahol a fajok közötti különbségek és 

hasonlóságok állnak a fókuszban. Fairbanks és munkatársai (Fairbanks és mtsi, 1993) 

többszörösen igazolták majmoknál a kockázatvállalás fokozódását serdülőkorban. 

 

Viselkedés genetikai perspektíva 

A viselkedés genetikai perspektíva alapvetően az egyéni különbségek örökletes 

meghatározottságát vizsgálja, így általában a kockázatvállalás egyéni, biológiai 

meghatározottságát tudja megvilágítani. A serdülőkori kockázatvállalási sajátosságok 

értelmezésében új perspektívát tud adni a viselkedés genetika, mégpedig az örökletes és 

környezeti tényezők modellezésével. A viselkedés genetikai megközelítésben a fejlődést 

meghatározó örökletes és környezeti tényezők között különböző kapcsolat képzelhető el 

(Scarr, McCartney, 1983). A passzív gén-környezet korrelációban az egyén nem hat a 

környezetére, a serdülő ki van téve azoknak a környezeti hatásoknak, amibe 

beleszületik, amiket szülei létrehoztak. Az evokatív gén-környezet korrelációban a 

környezet formálódik az egyén jellemzői és viselkedése hatására, a serdülő jellemére, 

viselkedésére reagál a környezet és azzal konzisztenssé alakul. Az aktív gén-környezet 

korrelációban az egyén nem csak hat a környezetére, hanem aktívan formálja és 

választja azt. Scarr kiemeli, hogy a génállományukkal leginkább kompatibilis környezet 

aktív keresése, választása és megtartása kiemelten fontos. Aktív keresésre az 

egyedfejlődés során először igazán a serdülőkorban lesz lehetőség. E cél elérése 

szempontjából kifejezetten adaptív az új területek felfedezése és viselkedésformák 

kipróbálása, a kockázatkeresés. A fokozott explorációs tendenciák, a kockázatkeresés a 

genetikailag kompatibilis környezet keresésében és megőrzésében játszik lényeges 
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szerepet, az aktív gén-környezet korreláció folyományaként értelmezhető. Az egyéni 

igények, szükségletek alapján a kockázatvállalási hajlandóságnak megfelelő 

kihívásszintű környezetben állapodunk meg, ami hosszabb távon is stabilizálja a 

kockázattal kapcsolatos viselkedésmintákat. Ez a megközelítés az adaptív 

kockázatvállalás értelmezésében jól használható, azonban a nem adaptív 

kockázatvállalást nehéz vele magyarázni. 

 

Hormonális és idegrendszeri változások modelljei 

A hormonális hatások modellezésének három fő típusa jelenik meg a szakirodalomban. 

Az első azt állítja a fókuszba, hogy a pubertás és a vele járó hormonális változások 

időzítése befolyásolja-e a kockázatvállaló viselkedést rövid és hosszú távon (Graber, 

2004). A második megközelítésben, a pubertás folyamatában az aktuális nemi hormon 

szintet és hatásait vizsgálják, különösen a tesztoszteron szint és a kockázatvállaló 

viselkedés összefüggéseit keresik (Sussman 1987). A harmadik irány a hormonális 

változásokat az idegrendszeri változásokkal együtt, kölcsönhatásrendszerben vizsgálja 

(Dahl, 2004).  

A pubertás kezdete, időzítése és a kockázatvállaló viselkedés összefüggéseire irányuló 

kutatásában Graber (Graber, 2004) azt találta, hogy a korán érő lányok és a későn érő 

fiúk körében jelenik meg nagyobb valószínűséggel kockázatvállaló viselkedés és 

deviancia. A korán érő lányok népszerűbbek idősebb fiúk, férfiak körében, ugyanakkor 

azonos életkorú lányok körében nem, miután nőies külsejük miatt kilógnak a sorból. 

Nagyobb valószínűséggel mutatnak érdeklődést a szexuális élet iránt, nagyobb eséllyel 

kezdik korábban a szexuális életet, mint a normál vagy későn érő lányok. Ez 

önmagában veszélyeztetettebbé teszi őket a szexuális élethez kapcsolódó 

kockázatvállalás területén. Ezen felül kapcsolataik idősebb fiúkkal nagyobb eséllyel 

adnak lehetőséget számukra arra, hogy más kockázatvállaló viselkedésformát is 

kipróbáljanak. A későn érő fiúkkal kapcsolatban azt találták, hogy hátrányos 

megkülönböztetés nagyobb gyakorisággal éri őket, alapvetően azért, mert nem tartják 

őket férfiasnak, ehhez kapcsolódóan népszerűtlenek társaik körében (Graber, 2004). 

Ezen túl azt találták, hogy a későn érő fiúk körében több az ektomorf testalkatú, ehhez 

kötödően negatívabb én- és testkép jellemzi őket. A későn érő fiúkat a magasabb 

kockázatkeresésre az elismerés, népszerűség, szociális státus elérése sarkallja.  

A pubertás során megjelenő nemi hormon változásokkal kapcsolatos kutatásokban 

(Sussman, 1987) a tesztoszteron, az ösztrogén és adrenalin szinteket mérték és keresték 
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az együtt járást érzelmi állapotokkal, valamint a kockázatvállaló viselkedéssel. Nemi 

különbség jelent meg a hatásrendszerekben, a fiúknál a nemi hormon szint kihatással 

volt az érzelmi állapotra és a kockázatvállaló viselkedésre egyaránt, a magasabb 

tesztoszteronszint nagyobb kockázatvállalással járt együtt, a lányoknál nem találtak 

összefüggést. 

A hormonális változások, downstream folyamatok és az idegrendszeri változások, az 

upstream folyamatok kölcsönhatásait komplexen modellezi Dahl (Blakemore, Burnett, 

Dahl, 2010). Feltételezi, hogy a hormonális változások, melyek a fizikális és szexuális 

fejlődésre hatnak, megelőzik az idegrendszeri változásokat, melyek a kognitív érési és 

kontroll folyamatokra hatnak. A két alapvető változási folyamat időzítésének csúszása, 

a „zabolátlan hormonális hatások” erősíthetik a serdülőkori kockázatvállalási 

tendenciákat. A biológiai tényezőkön túl, Dahl szerint a serdülő aktuális társadalmi 

helyzete, kulturális faktorok is hozzájárulnak a kockázatkereső tendenciák 

erősödéséhez. Elhúzódik a serdülőkor időszaka, a pubertás kezdete és a felnőtt szerepek 

betöltése közötti idő hosszabb lesz, érési szakadék jelentkezik (Moffitt, 1993). Emellett 

nagyobb szabadságot, több lehetőséget kapnak a serdülők a kísérletezésre. 

Az idegrendszeri változásokat fókuszba helyező modellek (Spear, 2000, Steinberg, 

2007, Fairbanks, 1999, Overman és mtsai, 2004) alaptétele, hogy serdülőkorban az 

idegrendszer fejlődése nem-specifikus és specifikus szinten is jelentős. A tanulási 

folyamatok nyomán új szinaptikus kapcsolatok épülnek ki, az idegsejtek gyorsabban 

tüzelnek, aktivációs hatékonyságuk, pontosságuk nő, a lateralizációval és a 

kortikalizációval az idegi struktúrák rendszerezettsége és folyamatainak szervezettsége 

nő.  A serdülőkorban kiemelt jelentősége van a prefrontális kortex fejlődésének, 

strukturális és funkcionális szinten egyaránt (Spear, 2000, Steinberg, 2007). A 

prefrontális kortex és a kognitív kontroll rendszer alapvető szerepet játszanak a 

viselkedés tervezésében, kontrolljában. A prefrontális kortex érése folyamatos 

serdülőkorban, ennek folyományaként a limbikus rendszer, azaz a szociális érzelmi 

rendszer dominálta működés egyre inkább kiegyensúlyozódik a kognitív-kontroll 

funkciókkal. Egy inger jutalom értékének meghatározása, a társas információk 

feldolgozása, az érzelmi információ feldolgozása a limbikus rendszerhez kötött, ezek a 

működési sajátosságok azt eredményezik, hogy egyrészt a társak, kortársak jelenlétének 

jutalmazó ereje kiemelten nagy, másrészt, hogy a társas elfogadás, mint jutalom 

kiemelten nagy értékű. Ezeket az érzelem dominálta működési jellegzetességeket 

ellensúlyozza a prefronális területek folyamatos fejlődése. 
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A neurotranszmitter szintű, funkcionális változások mentén többféle modell keretében 

is magyarázható a fokozott kockázatkeresés (Spear, 2000, Steinberg, 2007). Az egyik 

megközelítés szerint a prefronális kortexben a dopamin receptorok sűrűsége és száma 

csökken, nem szívódik fel annyi dopamin, mint korábban, jutalom deficit szindróma 

alakul ki, csökken az élmények jutalmazó értéke így még több, és még erősebb 

jutalmazó ingert, élményt keresnek. A másik megközelítés szerint a prefrontális 

kortexben a dopamin autoreceptorok eltűnnek, a dopamin felszívó buffer kapacitás 

megszűnik, így túl sok dopamin van jelen, jutalmazó érték túlérzékenység jelenik meg. 

Kiemelten magas jutalmazó értéket él meg a serdülő a korábban csak átlagos jutalom 

érték helyett. Ha explorál, új tevékenységeket próbál ki, maga a tevékenység és az 

eredménye is fokozott jutalmat fog jelenteni, így egyre nagyobb értéket fog képviselni 

az exploráció, továbbá az újdonságkeresés és a kockázatkeresés is. 

Nem kifejezetten serdülőkori kockázatkeresés modellezésre irányul, de a téma 

szempontjából fontos implikációi vannak a szomatikus marker hipotézisnek, mely a 

prefrontális kortex működésének sajátosságait hozza összefüggésbe a döntési 

képességekkel (Bechara és mtsai, 2000). Bechara és munkatársai kimutatták, hogy a 

prefrontális kortex sérülése döntéshozatali képességek károsodásához, a 

kockázatvállalási tendencia fokozódásához, a negatív tapasztalatok integrálásának 

nehézségéhez vezet. A prefronális kortex sérülésének következtében a jövőbeni 

következmények iránt érzéketlen a személy, nem elérhető számára anticipálható érzelmi 

reakció (Bechara és mtsai, 2000). Serdülőkorban, a prefronális kortex fokozatos 

érésével a következmények anticipálásának képessége erősödik, a tapasztalatok 

integrációja is hatékonyabb. A prefronális kortex érési deficitje a fokozott 

kockázatvállalási tendenciák megjelenéséhez vezethet.  

 

1.3.2!Egyéni!pszichológiai!tényező!modellek!
 

Személyiségjegyek 

A serdülőkori kockázatvállalást egyéni jellemzők alapján modellezők 

személyiségjegyeket vagy kognitív fejlődési folyamatokat vizsgálnak.  

A kockázatvállalás személyiség hátterét vizsgáló kutatások kiindulópontja, hogy a 

kockázathoz való viszonyulás állandó és általános jellemzője a személyiségnek (Faragó, 

Radnóti, 2010). E tartós kockázathoz való viszonyulás megragadására különböző 



 22 

kifejezéseket használnak a szakirodalomban. Ezek Faragó összefoglalóját követve a 

Kahneman és Tversky féle kockázataverzió, a Brockhaus féle kockázatpreferencia, a 

Sitkin és Pablo féle kockázattolerancia, a Bromiley és Curley féle kockázatvállalási 

hajlandóság, a March és Shapira féle kockázattal szembeni attitűd és a Hofstedei 

bizonytalanságkerülés (Faragó, Radnóti, 2010). A kutatások központi kérdése arra 

irányul, hogy e kockázathoz való viszonyulást leíró jellemzők milyen összefüggést 

mutatnak más személyiségjegyekkel, vagy személyiségdimenzió rendszerekkel. 

Kérdéses azonban, hogy a kockázathoz való viszonyulást mennyiben tekinthetjük stabil 

egyéni jellemzőnek. Mint ahogy Faragó kiemeli (Faragó, Radnóti, 2010) több kutatás 

bizonyította, hogy a kockázathoz való viszonyulás helyzet és keretezés függő.  

A személyiségjellemzők közül döntően specifikus vonások, mint impulzivitás, 

szenzoros élménykeresés és a kockázatvállaló viselkedés összefüggéseit vizsgálják 

(Zuckerman, 1979, Lauriola, Levin, 2001). A szenzoros élménykeresés, az impulzivitás, 

az újdonságkeresés és az izgalomkeresés szoros együtt járást mutat a magas 

kockázatkereséssel ((Zuckerman, 1994). Cloninger és mtsai, 1993).  

A kontroll hely is meghatározó a kockázatvállaló viselkedésben (Faragó, Radnóti, 

2010), a belső kontroll együtt jár a magasabb kockázatvállalással, azonban kockázat 

típusa befolyásolja az összefüggést.  

A bizonytalansághoz és a kétértelműséghez való viszonyulás és a kockázatvállalás 

kapcsolatát több kutatás is vizsgálta. A kétértelműséggel szembeni tolerancia hatással 

van a kockázatvállalásra (Schaninger, Sciglimpaglia, 1981, Hochés, Deighton, 1989, 

Raju, 1980, idézi: Faragó, Radnóti, 2010), a kisebb kétértelműség tűréssel jellemezhető 

személyek kevésbé kockázatvállalók. Hazai mintán a biztonság iránti igény és a 

kockázatvállalás függetlenségét mutatta ki Komlósi (Komlósi, 2006). A serdülők 

vonatkozásában Szabó kiemeli, hogy miután ez az életszakasz jelentős bio-pszicho-

szociális változásokkal jellemezhető, különösen fontos vizsgálni, a 

bizonytalanságtűrést, bizonytalanság kezelési stratégiákat, valamint ezek kapcsolatát a 

kockázatvállalással (Szabó, 2006).  

Többszörösen bizonyított, hogy a szorongás, ezen belül a vonásszorongás negatívan jár 

együtt a kockázatvállalással (Lauriola, Levin, 2001), a szorongás átszínezi a 

helyzetértelmezést, a veszélyek, a negatív kimenetelek válnak kiugróvá, jellemző a 

helyzetek kockázatosságának túlértékelése. 

Kisebb súllyal megjelennek a komplex személyiségdimenzió rendszerek és a 

kockázathoz viszonyulás kapcsolatára irányuló kutatások (Gullone, Moore, 2000, Skeel 
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és mtsai, 2007). Ezek eredményei rámutatnak arra, hogy az extroverzió, a nyitottság és a 

barátságosság alapján bejósolható a kockázatvállaló viselkedés, azonban 

kockázatvállalási területenként eltérő, hogy mely személyiségdimenziók milyen súllyal 

esnek latba.  

A kockázatvállalási hajlandóság egyéni különbségeinek magyarázatában a fiziológiai, 

genetikai tényezők szerepét is hangsúlyozzák (Moffitt, 2005). Az újdonságkeresés 

genetikai meghatározottságát támasztják alá a DRD4 gén polimorfizmussal kapcsolatos 

kutatások, azonban a hatás környezeti tényezők általi meghatározottságára is vannak 

eredmények (Lahti és mtsai 2006). 

Fontos kiemelni, hogy a személyiségjegyekkel kapcsolatos kutatások a kockázatvállalás 

egyéni különbségeinek magyarázatát tudják nyújtani és nem az életkori csoportban 

kiugró kockázatkeresését.  

 

Kognitív modellek 

Az egyéni tényezőket kutatók másik csoportja alapvetően a kognitív fejlődés, és a 

kockázatészlelés és kockázatértékelés kapcsolatát veszi górcső alá, és a racionális, 

adaptív kockázatkereső viselkedés kérdéskörével foglalkozik (Beyth-Marom és mtsai, 

1993, Gerrard és mtsai, 1996, Greene és mtsai, 2000, Millstein, Halpern-Felscher, 2002, 

Jacobs-Quadrel és mtsai, 1993, Killen és mtsai 1991, Kuther, Higgins-D’Alessandro, 

2000, Nucci és mstai, 1991, Berkowitz és mtsai, 1995).  

A kognitív modellek alapvető törekvése, hogy definiálják azokat a kognitív, 

információfeldolgozási folyamatokat, melyek a serdülők kockázatértelmezését és 

kockázathoz való viszonyulását meghatározzák, másfelől, hogy ezek fényében 

elemezzék a serdülők tényleges kockázatvállalási viselkedési mintázatait. Feltételezik, 

hogy felállítható a gondolkodás racionalitásának kritériumrendszere, melyeket általában 

képességekként határoznak meg, ezeknek a képességeknek a birtoklását és alkalmazását 

vizsgálják (Reyna, Farley, 2006).  

A klasszikus döntéselméleti megközelítésben a racionalitás kritériuma, hogy a döntési 

folyamat konzisztens, koherens, ellentmondásmentes legyen (Fischoff, 2005). A lényeg, 

hogy a döntéssel a döntéshozó megvalósítsa céljait, bármilyenek is legyenek azok. 

Irracionálisnak tűnő viselkedés is lehet racionális e megközelítés szerint, amennyiben az 

a döntéshozó céljait szolgálja (például drogfogyasztás). A folyamat konzisztenciájára 

helyezik a hangsúlyt, nem értékelik azt, hogy milyen célok vezérlik a döntéshozót, 

társadalmilag értékesnek tekintett vagy társadalmilag elítélt célok egyaránt lehetnek 
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racionálisak.  A klasszikus megközelítés egyik legfontosabb kritikai vonala azt veti fel, 

hogy a racionalitás értékelésekor nem lehet eltekinteni a döntés kimenetelétől (Reyna, 

Farley, 2006). A döntés kimenetelét az alapján értékelhetjük, hogy tükrözi-e a 

társadalmilag kívánatos értékrendet, a személy számára pozitív-e, illetve, hogy hosszú 

távú céljait szolgálja-e. A döntés racionalitását itt az eredmény igazolja, ha a 

döntéshozó számára kedvező, jó az eredmény, konvencionális értékrendet követ, akkor 

jól, racionálisan döntött. Ez a megfelelés, összhang megközelítés. Az ezzel kapcsolatos 

egyik legfontosabb kritika, hogy nem mindig egyértelmű, hogyan határozható meg a jó 

kimenetel, a másik, hogy a kimenetel nem tükrözi feltétlen a döntéshozó aktivitását. 

Nem kontrollálható, véletlenszerű tényezők miatt is lehet jó vagy rossz a döntés 

kimenetele, így pusztán az eredmény alapján nem következtethetünk a döntési 

folyamatra (Ritov, Baron, 1995). A hagyományos megközelítéssel szembe helyezkedik 

az evolúciós modell is (Gigerenzer és mtsai, 1999). Evolúciós szempontból sokszor 

adaptív, ha valaki képes felrúgni a koherencia szabályát, és képes heurisztikák alapján 

dönteni, megérzéseire hagyatkozni. Evolúciós szempontból tehát a racionalitás az 

adaptivitást legjobban szolgáló döntési folyamatok alkalmazását jelentik. 

A kurrens racionalitás értelmezésekben, mind a döntési folyamat milyensége, mind a 

döntés kimenetele egyidejűleg szempont a racionalitás értékeléséhez (Reyna, Brainerd, 

1994). Elfogadják továbbá annak a lehetőségét is, hogy esetenként az intuitív, megérzés 

alapú döntések is lehetnek adaptívak.  

A kurrens megközelítések szerint három döntéshozatali típus különíthető el: 1. a 

tudatos, szándékos döntések, 2. a nem tudatos, nem szándékos, reaktív döntések és 3. az 

intuitív döntések (Reyna, Farley, 2006). A különböző döntési típusok elemzése 

különböző magyarázó modellek keretében releváns, a tudatos döntéseket a tradicionális 

döntéselméleti perspektíva magyarázza, a reaktív döntéseket a prototípus/hajlandóság 

modell, az intuitív döntéseket pedig a fuzzy-trace modell. A különféle döntési 

mechanizmusok párhuzamos jelenlétét, működését a kettős-folyamat elmélet keretében 

értelmezhetjük. 

 

 

A racionális döntési képességek birtoklása 

A tudatos, szándékos döntések kapcsán fontos kérdés, hogy mikor sajátítja el a 

gyermek, a serdülő azokat a képességeket, amelyek lehetővé teszik számára a racionális 

döntést. A szakirodalomban egyöntetű az az álláspont, hogy a kognitív fejlődés során a 
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formális műveleti szakaszban a serdülő fokozatosan megszerzi a valószínűségek 

felméréséhez, következmények anticipálásához szükséges alapkészségeket (Reyna, 

Farley, 2006, Millstein, Halpern-Felscher, 2002). Képes a valószínűségeket és a 

kimeneteleket komplexen értékelni, képes céljaival összhangban meghatározni a 

legnagyobb szubjektív haszonnal kecsegtető alternatívát. Képes absztrakcióra, 

dedukcióra, mindez lehetővé teszi, hogy hipotetikus helyzetekről komplex módon 

gondolkodjon, és hogy döntéseit racionális keretben hozza meg, illetve, hogy mindezen 

kognitív folyamatokra képes reflektálni. 

 

A racionális döntési képességek alkalmazása 

Kulcskérdés, hogy a racionális döntéshez szükséges képességeiket, készségeiket 

mennyire képesek alkalmazni a serdülők. Több egyéni és helyzeti tényező is 

befolyásolja, rontja a képességek alkalmazását (Reyna, Farley, 2006).  

Az érzelmi állapotok hatással vannak a kockázatvállaló viselkedésre (Caffray, 

Schneider, 2000), a pozitív érzések erősödése, a negatív érzése csökkenése vagy az 

anticipált megbánás ignorálása, a racionális érvelés ellenére is erősíthetik a 

kockázatvállalást. Különböző hatásmechanizmusú érzelmi tényezőket feltételez 

Loewenstein (Loewenstein, 1996), elkülöníti az anticipált és az anticipátoros 

érzelmeket. Az anticipált érzelmek az adott cselekvéshez kapcsolódó elvárt érzelmi 

állapotra vonatkoznak, ezek a döntéssel kapcsolatos kognitív rendszerbe, mint 

kiszámítható tényezők illeszthetőek. Ezzel szemben az anticipátoros érzelmek, azonnali, 

zsigeri érzelmi reakciókat takarnak, amelyek befolyásolják a helyzet kockázatosságának 

érzékelését. Az anticipátoros érzések a reaktív, vagy intuitív döntést támogatják. A 

helyzetek generálta érzelmek jellege, erőssége (hideg vagy forró) fogja meghatározni, 

hogy milyen mértékben tudja a serdülő gyakorolni racionális képességeit. 

A képességek alkalmazását a kognitív működés sajátosságai is befolyásolhatják, 

korlátozhatják. A kognitív egocentrizmus modellben Elkind (Elkind, 1967, Alberts és 

mtsai, 2007) feltételezi, hogy a serdülők gondolkodását a kognitív egocentrizmus 

jellemzi. A serdülőkori egocentrizmus, azaz a sebezhetetlenség illúziója, az 

omnipotencia és az egyediség érzése, a veszélyek alulbecslését és a kockázatok 

alulértékelését, vagy a következményeknek való kitettség érvényességét kérdőjelezik 

meg, rontják a serdülő kognitív teljesítményét, és vezetnek magas, akár extrém 

kockázatkereséshez is. E megközelítés szerint a formális műveleti szakaszba lépve a 

serdülő gondolkodását kognitív egocentrizmus hatja át, az egocentrizmus az érés során 
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fokozatosan csökken, fiatal felnőtt korra elenyésző lesz. A kutatási eredmények nem 

támasztják alá Elkind modelljét, a szélsőséges egocentrizmus nem jellemző kifejezetten 

a serdülőkre, a sebezhetetlenség illúzióját sem találták a serdülőkre érvényesnek 

(Quadrel és mtsai, 1993), továbbá a sebezhetetlenség illúziója nem függ össze az 

egocentrizmussal (Millstein, Halpern-Felscher, 2002).  

 

A felnőttek kockázatészlelése és kockázatos döntései döntéspszichológiai szemszögből 

A kockázatok értékelésében és a kockázatvállalásban a serdülők képességeinek meglétét 

és a képességek alkalmazását, a serdülők racionalitását érdemes röviden megvilágítani a 

felnőttekkel kapcsolatos kutatási eredmények oldaláról is.  

A döntéspszichológiai és kognitív pszichológiai kockázatészleléssel kapcsolatos 

kutatások kiterjedtek. Egyik irányzatuk valószínűségi gondolkodást vizsgálja, a 

valószínűségi becslések sajátosságait, a kockázatészlelés során fellépő heurisztikákat, 

másik irányzatuk azokat a kontextuális sajátosságokat helyezi a fókuszba, amelyek 

befolyással vannak a kockázatészlelésre (Faragó, Vári, 2002). A laikus, átlagember 

kockázatértékelése során igen kevés információt használ fel és nem jellemző, hogy 

statisztikai adatokat figyelembe vesz, a kockázattal kapcsolatos elképzelései, hiedelmei 

meghatározóak a kockázatvállalásra vonatkozó döntése során (Faragó, Vári 2002). A 

kockázatértékelését a kockázat ismertsége és félelmetessége határozza meg 

legerőteljesebben (Fischoff és mtsai, 1978, Slovic és mtsai, 1980, idézi: Faragó, Vári, 

2002). A valószínűségi ítéletalkotást, a kockázatos helyzetek észlelést tipikus 

heurisztikák, gondolkodási hibák, egyszerűsítések, tévedések jellemzik (Tversky, 

Kahneman, 1974, idézi Faragó, Vári, 2002). Ezek közül a legjelentősebbek a 

hozzáférhetőségi heurisztika, a túlzott bizonyosság heurisztikája, a lehorgonyzási 

heurisztika, a bizonyosság kívánásának heurisztikája, a törekvés a status quo 

fenntartására, a múltbeli döntéseink igazolásának vágya, a kis valószínűségek túl-, a 

nagy valószínűségek alulértékelése. (A heurisztikákat a terjedelmi korlátok miatt nem 

ismertetem részletesebben.) 

A felnőttek esetében is vannak olyan helyzeti tényezők, különösen a helyzet keretezése, 

melyek befolyással vannak a kockázatészlelésre és a kockázatvállalásra. (A keretezési 

hatás kutatásának jelentős szakirodalmát itt a terjedelmi korlátok miatt nem 

ismertetem.)  

Ezen túl a felnőttek körében is igazolták, hogy a kockázatvállalást, a kockázatos 

döntéseket nagyban befolyásolják érzelmi tényezők, e problémával foglalkozik Slovic 
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érzelmi heurisztika elmélete (Slovic és mtsai, 2007). E szerint a világban történő 

eligazodáshoz, a döntések meghozatalához, így a kockázatvállaláshoz is egyfajta 

heurisztikaként, támpontként használjuk az érzelmeket.  

Az irreális optimizmus, melyet egészséges személyekre általánosan jellemzőnek 

találtak, egy olyan jellemző, amely befolyásolja a kockázatészlelést és a kockázatvállaló 

viselkedést (Taylor, Brown, 1988). A kockázatokat kevésbé tartjuk relevánsnak 

magunkra nézve, úgy gondoljuk, hogy a negatív események velünk nem fognak 

megtörténni. 

 

1.3.3!SzociálisCkontextuális!modellek!
 

A szociális-kontextuális modellekben (Lightfoot, 1992, Arnett, Balle-Jensen, 1993, 

Miller-Johnson és mtsai, 2003, Scarmella, Keyes, 2001) a különböző társas rendszerek, 

mint család, kortárs csoportok, iskola és egyéb intézményi csoportok, továbbá tágabb 

társadalmi hatások, kulturális normák és a serdülőkori kockázatvállaló viselkedés 

kapcsolatával foglalkoznak.  

A modellek kiindulópontja, hogy az egyén viselkedése csak a környezeti kontextussal 

együtt értelmezhető, mivel a viselkedés mindig valamilyen kontextusban jelenik meg és 

nyer értelmet. A „személy-a-kontextusban” perspektíva a Bronfennbrenneri 

rendszerszemléletre és a Vygotszkij féle szociokulturális elméletre épít. Vizsgálja a 

mikro, a mezo, az exo és a makro társas rendszereket, az idői rendszerbe illesztve, 

továbbá az aktív kultúra tanulás folyamatait. A serdülőkori kockázatvállalás 

értelmezésben a megközelítés legfontosabb hozadéka, hogy a kockázatvállaló 

viselkedés kontextuális jelentését és a jelentés viselkedésformáló hatását emeli ki. A 

kockázatvállaló viselkedés jelentését fokozatosan sajátítjuk el a különböző szintű társas 

rendszerek közvetítésével, továbbá a rendszerek adják az aktuális kockázatvállaló 

viselkedését értelmét, jelentést is. 

A serdülőkorban általános autonómia törekvések és a családi értékrenddel való 

szembefordulás, illetve a kortárs kapcsolatok és a kortárs csoporttagság felértékelődése, 

az elfogadásra való törekvés érdekes dinamikáját adja a nonkonform és konform 

törekvéseknek. A családi viszonyrendszereket vizsgáló kutatások rámutatnak arra, hogy 

a család mind direkt, mind indirekt módon befolyással van a kockázatvállaló 

viselkedésformák megjelenésére. A szülők alkohol és kábítószer fogyasztása, a szülői 
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felügyelet hiánya, vagy elégtelensége, az apa hiánya, a szülők konfliktusai, a szülők 

következetlensége, a diffúz családi kapcsolatok, a koercív nevelési eszközök rendszeres 

alkalmazása, mind bejósolják a fokozott kockázatkeresést serdülőkorban (Amato, 1987, 

Biglan és mtsai, 1990, Dembo és mtsai, 1986, Donovan, Jessor, 1985, McCord, 1988, 

Metzler és mtsai, 1994, Patterson, 1992, Rutter, 1978, idézi Fischer, Feldman, 1998). A 

közvetett családi hatások közül kiemelendő a serdülő személyiségfejlődésére, általános 

jóllétére gyakorolt hatásrendszer, valamint a kortárs kapcsolatok hatásának jellegére, 

erősségére gyakorolt hatásrendszer. A közvetett hatások kutatási eredményei közül 

érdemes kiemelni, hogy a szülői felügyelet hiánya és a koercív nevelés valószínűsíti a 

deviáns kortárs csoport preferenciáját (Patterson, 1993), a családi interakciók 

mennyisége általában bejósolja a kortárs kapcsolatok hatásának erősségét (Kandel 

Andrews, 1987, Ried és mtsai, 1987, idézi Fischer, Feldman, 1998). Érdekes eredmény, 

hogy a kockázatvállaló viselkedés kipróbálásra inkább a családi tényezők hatnak, 

azonban a kockázatvállaló viselkedés fennmaradására a kortárs csoport gyakorol 

jelentősebb hatást, a viselkedés folyamatos megerősítésével (Tremblay és mtsai, 1995, 

idézi Fischer, Feldman, 1998). 

A kortársak kockázatvállalásra gyakorolt hatását több irányból is vizsgálhatjuk. 

Megkülönböztethetjük a kortársak kontextusa, mint jelentést teremtő közeg 

megközelítést, a kortárs jelenléte, mint a konkrét kockázatvállalást fokozó helyzeti 

tényező értelmezést, a kortárs csoport szociometriai jegyei alapján meghatározott 

kockázatvállalás felfogást, ezen belül a csoport jellemzői és a csoportpozíció jellemzői 

alapján történő megközelítéseket. 

A kockázatvállalás társas kontextusának jelentőségére, a kontextus adta értelmezésre 

mutat rá Lightfoot (Lightfoot, 1992). A közeli barátok és kortársak körében 

kockázatvállaló viselkedés kipróbálásának más a jelentése, mint távoli ismerősök, 

családtagok körében. A közösen, együttesen megélt kockázatos élmények erősítik az 

összetartozást, a kockázatos események, tapasztalatok fontos csoportképző erőként 

jelennek meg. A serdülőnek lényeges a kapcsolatok, a csoporttagság szempontjából 

kitüntetett szerepű kockázatvállaló identitás elem, „én is vagány vagyok”, „én is cool 

vagyok”, „én is közétek tartozó vagyok”. 

A kortársak jelenléte mind a kockázatvállalási hajlandóságot, mind a kockázatvállaló 

viselkedést fokozza, laboratóriumi helyzetben és a való életben egyaránt (Gardner, 

Steinberg, 2005).  Ezt nem pusztán az indokolja, hogy a serdülők idejük lényegesen 

nagyobb részét töltik kortársakkal, mint más életkori csoport tagjai. A jelenség úgy 
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magyarázható, hogy a serdülők általában érzékenyek a környezeti hatásokra, ha a 

környezeti hatás a kockázatvállalásra hajlamos kortársak jelenléte az kiemelten fogja 

fokozni a kockázatvállalást (Gardner, Steinberg, 2005). Mindehhez hozzájárul a kortárs 

csoport nyomása a konformitásra, a kockázatvállaló viselkedésre. 

A serdülő csoportok elemzésével kapcsolatos kutatások rámutatnak arra, hogy a csoport 

jellegzetességei és a csoportpozíció összefüggésben áll a kockázatvállalási 

tendenciákkal (Lightfoot, 1993). A csoportok kohéziójának és átjárhatóságának 

mintázata alapján elkülönülő népszerű és kirekesztő csoportok tagjainak 

kockázatvállalási mintázatai között lényeges különbséget azonosítottak. A kirekesztő 

csoportok tagjai lényeges több jelentős, súlyos kockázatos viselkedés folytattak, mint a 

népszerű csoport tagjai. A serdülők csoportjában átlagos, enyhe kockázatkeresés 

mindkét csoportban közel azonos szintű volt. A csoportok szociometriai elemzésére 

építő kutatások a csoportpozíció és a kockázatvállaló viselkedési gyakoriság 

összefüggéseit tárták fel (Miller-Johnson, Coie, 2003). A kockázatvállalás 

szempontjából a leginkább veszélyeztetettek az elutasított fiatalok, ezen belül az 

elutasított-agresszívek, szemben a népszerű, az ellentmondásos, az elhanyagolt, és az 

elutasított-visszahúzódó fiatalokkal. 

A kulturális hatásokat több területen vizsgálták, mint klasszikusnak számító média, 

televíziós tartalmaknak kitettség és a kockázatvállaló tendenciák összefüggéseit 

(Gibbons és mtsai, 2010), illetve a kockázatvállalással kapcsolatos kulturális értékek és 

normák szocializációjának kérdésköre a domináns csoportok és szubkultúrák szintjén 

(Arnett, Balle-Jensen, 1993). 

 

1.3.4!BioCpszichoCszociális!megközelítések!
 

A bio-pszicho-szociális megközelítésben (Irwin, Millstein, 1992, Jessor és mtsai, 1995, 

Rolison, Scherman, 2003, Dekovic, 1999) az endogén, biológiai és pszichológiai és az 

exogén, szociális tényezők interakciói alapján modellezik a serdülőkori kockázatvállaló 

viselkedés megjelenését, jellemzőit és folyamatait. Kiindulópontjuk, hogy a 

kockázatvállaló viselkedés multifaktoriális meghatározottságú, a bio-pszicho-szociális 

tényezők dinamikus kölcsönhatásban állnak egymással. Emellett hangsúlyt helyeznek 

az egyén kontextuális beágyazottságára, a Bronfenbrenneri mezo, exo és makro 
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rendszerekkel való tranzakciókra, valamint a fejlődési folyamatokra, a fejlődés ívére 

egyaránt. 

Jessor és munkatársai dolgozták ki az egyik legátfogóbb serdülőkori kockázatvállalást 

magyarázó bio-pszicho-szociális modellet (Jessor és mtsai, 1995). A modell három fő 

terület kölcsönhatásait elemzi, ezek a veszélyeztető és protektív tényezők, maga a 

kockázatvállaló viselkedés, illetve az egészséget/életlehetőségeket veszélyeztető 

kimenetelek. A veszélyeztető és protektív faktoroknak öt csoportját különítik el, ezek a 

biológiai, genetikai, társas környezeti, észlelt környezeti, személyiségbeli és a 

viselkedéses tényezőcsoportok. A veszélyeztető és protektív faktorok rendszerét a 4. 

számú táblázatban ismertetem részletesen. 

 
4. számú táblázat: Jessor bio-pszicho-szociális modelljének veszélyeztető és protektív faktorai (Jessor és 

mtsai, 1995) 

Terület Veszélyeztető faktorok Protektív faktorok 

Biológiai, genetikai Családban alkoholizmus Magas intelligencia 

Társas környezeti Szegénység, anómia, faji 

diszkrimináció, lehetőség 

törvényszegésre 

Minőségi iskolák, összetartó 

család, megfelelő erőforrások a 

lakókörnyezetben, érdeklődő 

felnőttek 

Észlelt környezeti Deviáns modellek, család-kortárs 

barátok konfliktusa 

Konvencionális modellek, a 

deviáns viselkedés fokozott 

kontrollja 

Személyiségbeli Alacsony önértékelés, 

korlátozottnak észlelt 

életlehetőségek, magas  

kockázatvállalási hajlam 

Teljesítmény, mint érték 

Egészség, mint érték 

Devianciával szembeni 

intolerancia 

Viselkedéses Problémás ivás, rossz iskolai 

teljesítmény 

Templomba járás, vallásosság 

Iskolai és önkéntes csoportokba 

erős bevonódás 

 

Jessor feltételezi, hogy a fent ismertetett tényezők folyamatos kölcsönhatásban 

határozzák meg azt, hogy milyen életstílust fog élni a serdülő és azt, hogy az életstílus 

magával hozza-e a veszélyeztető kockázatvállalást. Három féle kockázatos életstílust, 

kockázatos viselkedés csoportot különít el. Az első a probléma viselkedés csoport, ez a 

droghasználatból, bűnözésből és ittas vezetésből tevődik össze. A második az egészség 

viselkedés csoport, itt az egészségtelen táplálkozás, a dohányzás, a mozgásszegény 
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életmód és a biztonsági szabályok figyelmen kívül hagyása jelenik meg. A harmadik 

csoport pedig az iskolai viselkedés csoport, ide a csavargás, évismétlés, a tanulmányok 

megszakítása, valamint az iskolán belüli droghasználat tartozik. Modelljében a 

kockázatvállaló viselkedésformák negatív következményeit négy kategóriában foglalja 

össze. Az első az egészségügyi következmények, betegség, rossz fizikai kondíció. A 

második a szociális szerepek károsodása, iskolai kudarc, izoláció, büntetőeljárások, 

vagy akár a korai gyermekvállalás. A harmadik csoport a személyiségfejlődést érintő 

negatív következményeket foglalja össze, nem megfelelő önkép, depresszió, súlyos 

esetben öngyilkosság. Végül a negyedik csoport a felnőtt szerepekre való felkészülés 

folyamatát károsító hatásokat gyűjti egybe, úgy, mint csökkent munkavállalási 

képességek, munkakerülés. Jessor feltételezi, hogy a veszélyeztető és protektív 

faktorok, a viselkedés és a következmények kölcsönhatásban állnak, a negatív 

következmények visszahatnak a viselkedésre, az pedig visszahat a környezet 

észlelésére, a viselkedésre, mint veszélyeztető tényezőre. A modellben a protektív 

faktorok kiemelt szerepet kapnak, a viselkedés korrekciójának lehetőségét kínálják.  

A bio-pszicho-szociális modellhez szorosan kapcsolódó probléma viselkedés modellben 

Jessor kiemelten foglalkozik a probléma viselkedés kockázatvállaló életstílussal. 

Kidolgozta a probléma viselkedés felmérésére alkalmas mérőeszközt, a MPBI-t 

(multiple problem behavior index), amely az alkohol és a drogfogyasztást, a bűnözést és 

a korai szexuális aktivitást mér. A személyiségbeli, észlelt környezeti és a viselkedéses 

veszélyeztető és protektív faktorokból összesített mutatókat állított össze, így a 

veszélyeztető faktor indexet (RFI) és a protektív faktor indexet (PFI) és ezek 

összefüggéseit vizsgálat az MPBI mutatókkal. Kutatásaiban igazolta, hogy a probléma 

viselkedés megjelenését a veszélyeztető faktor index, hiányát a protektív faktor index 

bejósolja, ezen felül a veszélyeztető és a protektív faktorok között interakciók is 

hatással vannak a problémaviselkedés megjelenésére. 

Irwin és Millstein bio-pszicho-szociális modellje a másik legjelentősebb magyarázó 

modell a serdülőkori kockázatvállalás területén. Irwin és Millstetin épít a Jessor-i 

szemléletre, emellett Udry fiúk kockázatvállaló viselkedésének modellezésére 

kidolgozott, hormonális hatásrendszereket és a pubertás kezdetét, időzítését a fókuszba 

helyező megközelítésre (Irwin, Millstein, 1992). A serdülőkori kockázatvállalás oksági 

modelljében az alapgondolat, hogy a biológiai érés kihat a pszichoszociális fejlődésre, a 

pszichoszociális fejlődés sajátosságai fogják meghatározni a kockázatészlelést és a 

kortárs csoport választását, melyek pedig befolyásolják a tényleges kockázatvállaló 
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viselkedést. A pszichoszociális fejlődés négy területét vizsgálja, a kognitív működés, az 

önészlelés, a társas környezet észlelése és a személyes értékek. Az 5. számú táblázatban 

ismertetem részletesen a pszichoszociális fejlődési területeket.  

 
5. számú táblázat: Irwin és Millstein bio-pszicho-szociális modelljének pszichoszociális fejlődés területei 

(Irwin, Millstein, 1992) 

Pszichoszociális fejlődési terület Elemei 

Kognitív működés Egocentrizmus 

Jövő idő perspektíva 

Önészlelés Önértékelés, testkép, önbizalom 

Tolerancia, identitás 

Társas környezet észlelése Szülői hatások, szülői kontroll, szülői támogatás 

Kortárs hatások, kortárs kontroll, kortárs támogatás 

Személyes értékek Függetlenség 

Kötődés 

Teljesítmény 

 

A modell szerint a kognitív működés és az önészlelés meghatározza a kockázatészlelést, 

azaz azt, hogy milyen költségeket és hasznokat észlel a serdülő, milyen mértékben hatja 

át gondolkodását az irreális optimizmus és a kontrollálhatóságba vetett hit. Az 

önészlelés, a társas környezet észlelése és a személyes értékek meghatározzák a kortárs 

csoport választását, azt, hogy milyen korú, milyen értékrendű milyen viselkedésű 

serdülők társaságát fogja keresni.  A kockázatvállaló viselkedésre közvetlen a 

kockázatészlelés, a kortársak és a személyes értékek hatnak. Irwin és Millstein 

longitudinális kutatásaiban alátámasztotta a modell érvényességét, különös tekintettel a 

kockázatészlelés, a társas környezet észlelésének és a kortársaknak a hatását a 

kockázatvállaló viselkedésre. Kutatásaik rámutatnak arra, hogy a biológiai érés 

konceptualizációja és mérése nehéz, a serdülők biológiai érés értelmezését érdemes 

kvalitatív módszerrel feltárni. 

 
 

1.4!Serdülőkori!kockázatvállalás!kutatások:!a!kockázatvállalás!fejlődése!és!a!
tapasztalat!hatása!a!kockázatvállaló!viselkedésre!!

 

A serdülők körében a legnagyobb prevalenciával megjelenő kockázatvállaló 

viselkedésformák megértésére nagy a társadalmi igény, nyomás, és a tudományos 
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érdeklődés is. Ezek rövid vagy hosszú távú negatív következményekkel önkárosító 

viselkedésformák, mint a rendszeres alkohol fogyasztás, a rendszeres dohányzás, a drog 

használat, a védekezés nélküli szexuális tevékenység, az öngyilkosság, az ön- és 

közveszélyeztető viselkedésformák, a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása 

autóvezetés, motorozás során, a verekedés, a fegyver birtoklása, használata, a fennálló 

társadalmi rendet sértő, törvénysértő viselkedés, mint szabálysértés, bűnelkövetés. 

A serdülőkori kockázatkeresés területét az olyan kutatások dominálják, ahol a kognitív 

működés, az információfeldolgozás, a döntési folyamatok és a kockázatvállaló 

viselkedés összefüggéseit keresik. Alapvetően a kockázatészlelésnek a kockázatos 

döntések meghozatalára és a kockázatvállaló viselkedésre gyakorolt hatását vizsgálják. 

A kutatásokban általában egészségkárosító kockázatvállaló viselkedési területeket 

helyezik a fókuszba, mint dohányzás, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás, védekezés 

nélküli szexuális élet, veszélyeztető vezetési szokások. Vizsgálják azokat az egyéni és 

helyzeti sajátosságokat is amelyek befolyásolhatják a kockázatvállalási hajlandóságot. 

A kockázatvállalás fejlődésére vonatkozó kutatások a gyerek, a serdülő és a felnőtt 

kockázatvállalási sajátosságokat hasonlítják össze, egyes kutatásokban a serdülő-felnőtt 

összehasonlításon van a hangsúly, míg más kutatások a gyerekek-serdülők csoportján 

belül a különböző életkorúak összevetésére fókuszálnak.  

A kognitív képességek fejlődése fokozatos, melyből következik, hogy a gyerekek, 

serdülők kockázatészlelése felnőttekétől élesen eltérő. Ez a különbség az életkor 

előrehaladtával csökken, majd kései serdülőkorban, de legkésőbb fiatal felnőttkorban 

eltűnik. A kutatási eredmények ezt azonban nem támasztják alá. A serdülők csoportján 

belüli összehasonlító kutatások eredményei inkonzisztensek, a kockázatvállaló 

viselkedés veszélyességének becslésében találtak életkorral csökkenő észlelt 

kockázatosság tendenciát, U alakú összefüggést, hullámzó kockázatosság észlelési 

tendenciát, illetve egyes kutatások eredményei a két változó függetlenségét igazolták 

(Millstein, Halpern-Felscher, 2002). Kevés kutatás foglalkozik célzottan a serdülők és a 

felnőttek kockázatészlelési sajátosságainak összehasonlításával. Ezen kutatások 

eredményei sem mutatnak egy irányba, esetenként szignifikáns különbség jelent meg a 

két csoport között, esetenként egyforma kockázatészlelési mintázat volt azonosítható 

(Millstein, Halpern-Felscher, 2002). A kutatási eredmények inkonzisztenciáját 

indokolhatja, hogy eltérő módon mérték a kockázatészlelést, van, ahol az adott negatív 

esemény bekövetkezésének valószínűségét kellett megbecsülni, van, ahol a negatív 

következmény potenciális súlyosságát kellett megítélni.  
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Módszertanilag kiemelkedően jól előkészített kutatásában Millstein és Halpern-Felscher 

(Millstein, Halpern-Felscher, 2002) a kockázatészlelés és a sebezhetetlenség illúziója 

közötti összefüggést vizsgálta serdülő és fiatal felnőtt csoportban.  A kockázatészlelés 

tekintetében eredményeik szerint a két csoport szignifikánsan különbözik, a fiatal 

felnőttek alacsonyabbra becsülik a negatív következmények bekövetkezési 

valószínűségét, mint a serdülők, és a serdülők csoportján belül is életkorral csökkenő 

kockázatosság észlelési tendencia rajzolódott ki. A sebezhetetlenség illúziója 

tekintetében is szignifikáns különbség volt a két csoport között, de meglepő módon a 

fiatal felnőttek körében volt erősebb a sebezhetetlenség érzés. Eredményeik tehát 

demonstrálnak életkori változásokat, azonban a fejlődés iránya nem az elvárt: a 

sebezhetetlenség illúziója erősödik és a kockázatosság észlelése ezzel párhuzamosan 

csökken. 

A fejlődésre vonatkozó kutatási eredmények egyik fontos pontja, hogy a 

kisgyermekkortól a serdülőkorig, az életkor előrehaladtával az észlelt kockázatokat 

egyre magasabbra becsülik, serdülőkorban túlbecsülik a fiatalok, a kockázatkeresési 

hajlandóság az életkorral csökken (Reyna, Farley, 2006). Azonban a laboratóriumi 

helyzetben többszörösen igazolt eredményeket a valós életbeli helyzetekben nem 

mindig látjuk. A valós helyzetekben a helyzeti és érzelmi tényezők felülírhatják a 

racionális, tudatos kockázatértékelési mintázatokat. A gyerekek és a serdülők különösen 

érzékenyek a jutalomra, ha a jutalom válik kiugróvá, az fokozza a kockázatvállaló 

viselkedés megjelenésének valószínűségét. A gyerekkortól a késleltetés képessége egyre 

erősödik, azonban az idői leszámítolásban még a serdülőknél is a közvetlen jutalom 

preferenciája dominál (Reyna, Farley, 2006).  

A közvélekedéssel ellentétben a serdülők nem tartják magukat sebezhetetlennek 

(Millstein, Halpern-Felscher, 2002). A felnőttekhez képest magasabbra becsülik a 

tipikus kockázatos események kockázatosságát, továbbá magukat sérülékenyebbnek 

tartják másoknál. A kockázatok túlbecslésének tendenciája fokozatosan csökken a 

serdülőkor során. Ezt azzal magyarázzák, hogy a serdülő az explorációja során egyre 

több kockázatos viselkedést próbál ki, és miután nem él át negatív tapasztalatot, a 

kockázatokat egyre alacsonyabbra becsüli (Reyna, Farley, 2006). 

A kockázatészlelés fejlődésében a viselkedéses tapasztalatszerzés központi szerepet 

játszik. (Reyna, Farley, 2006). Tekintsük át az ide vonatkozó kutatásokat. 

Crone és munkatársai (Crone és mtsi, 2003) igazolták valós életbeli tanulási 

feladatokban, hogy a serdülők képesek tanulni a pozitív és a negatív kimenetelekből, és 
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képesek integrálni tapasztalataikat. Az eredmények implikációja, hogy a viselkedés 

kipróbálásának pozitív élménye, negatív élmények hiánya alacsonyabb szintű kockázat 

becsléshez vezet. A tanulási folyamatot moderálták egyéni változók, mint szenzoros 

élménykeresés, illetve helyzeti változók, mint a jutalom kiugróvá tétele. 

A tapasztalatlanság, mint veszélyeztető tényező jelenik meg Byrnes önszabályozás 

modelljében (Byrnes, 1998). Feltételezi, hogy azok, akik soha nem vállalnak kockázatot 

és így soha nem teszik ki magukat annak, hogy negatív tapasztalatot szerezzenek, el 

vannak vágva attól a lehetőségtől, hogy önszabályozásukban fejlődjenek, önkontroll 

stratégiájukat finomítsák. A burokban nevelt tapasztalatlanok tehát nem rendelkeznek 

reális helyzetértékeléshez szükséges információkkal, fennáll a veszélye, hogy irreális 

legyen a kockázatértékelésük.  

Az érzelmi motivátorokkal kapcsolatos kutatásukban Caffray és Schneider (Cafray, 

Schneider, 2000) azt találták, hogy azok a serdülők, akiknek több tapasztalatuk volt 

kockázatvállaló viselkedés kipróbálásában, azok úgy vélekedtek, hogy az adott 

viselkedés növeli a pozitív érzelmi állapotot és csökkenti a negatív érzelmi állapotot. Az 

eredmények implikációja, hogy a kipróbálás, a negatív következmények megélése 

nélkül az adott viselkedés pozitívként történő értékelését eredményezi, és ez a jutalom 

keret hozzájárulhat a kockázatosság becslésének csökkenéséhez. 

Több különböző fókuszú megközelítést vettem sorra, ahol megjelent a kockázatos 

viselkedés gyakorlása során szerzett tapasztalat, mint változó. Most olyan kutatásokat 

mutatok be, ahol célzottan a kockázatos viselkedés kipróbálásához kapcsolódó 

tapasztalatok hatásainak feltárása áll a középpontban. A kutatások egy része 

alátámasztja azt a felvetést, hogy a kipróbálás, az exploráció, negatív következmények 

nélkül csökkenti az adott viselkedés kockázatosságának észlelését, azonban vannak 

olyan kutatások, melyek pont fordított eredményt hoznak, a kockázatosság észlelése nő 

a viselkedés kipróbálása, folytatása után. Ez azonban nem befolyásolja a 

kockázatvállaló viselkedés folytatását, a magasabb észlelt kockázatok mellett sem 

változtatják meg viselkedésüket. 

A viselkedéses tapasztalatok hatására fokozódó kockázatészlelés találtak Johnson és 

munkatársai (Johnson és mtsi, 2002) és Cohn és munkatársai (Cohn és mtsai, 1995) 

serdülők körében dohányzás és védekezés nélküli szexuális élet területén. Johnson ezt 

az eredményt a kérdésfeltevés módjával hozza kapcsolatba. A negatív 

következményeket és az én involváltságot hangsúlyozó kérdésben megjelent a 

tapasztalat hatása, azonban az általános kockázatosság értékelésében nem. Az 
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eredmények értelmezésekor felhívják a figyelmet a kérdésfeltevés módjának 

jelentőségére, valamint arra, hogy kérdés keretének függvényében eltérő 

kockázatészlelési értelmezéseket kaphatunk. Cohn eredményeit az irreális optimizmus 

keretében magyarázza, mégpedig úgy, hogy a viselkedést gyakorlók optimizmus szintje 

csökken, és ehhez kapcsolódóan növekszik a kockázatok észlelése. 

Ezzel ellentétben a kockázatészlelés csökkenését találták a viselkedéses tapasztalat 

hatására több kutatásban. Benthin és munkatársai (Benthin és mtsai, 1993) azt találták, 

hogy azok a serdülők, akiknek volt viselkedéses tapasztalatuk alacsonyabbra becsülték 

a viselkedés kockázatát, ismerősnek és kontrollálhatónak ítélték a kockázatokat, a 

tapasztalatlanokhoz képest. Ben-zur és Reshef-Kfir (Ben-Zur, Reshef-Kfir, 2003) 

eredményei szerint a HIV észlelt kockázatossága arányosan csökken a védekezés 

nélküli szexuális élet gyakorlásával, gyakoriságával. Chassin és munkatársai (Chassin 

és mtsai, 2001) 7000 fős, longitudinális kutatásukban azt találták, hogy dohányzó 

serdülők kevesebb általános és személyes kockázatot észleltek a dohányzás kapcsán, 

mint a nemdohányzók. Resnicow és munkatársai (Resnicow és mtsai, 1999) 

kutatásukban dohányzók és marihuana fogyasztó serdülők körében kimutatták, hogy a 

viselkedés gyakorisága alapján is azonosítható különbség. A nagy dohányosok és a 

rendszeres marihuana fogyasztók kisebbre becsülték a kockázatosságát a viselkedésnek, 

mint az alkalmi fogyasztók.  

A kockázatészlelés és a kockázatvállaló viselkedés interakcióra irányult Gerrard és 

munkatársainak longitudinális kutatása (Gerrard és mtsai, 1996). Párhuzamosan 

vizsgálták a kogníciók hatását a viselkedés kipróbálásra és rendszeres gyakorlására, 

illetve a viselkedés gyakorlásának hatását a viselkedéssel kapcsolatos észlelt 

kockázatokra, egészséget veszélyeztető kockázatvállaló viselkedési területeken. 

Eredményeik rámutatnak arra, hogy az észlelt kockázatosság hat a kipróbálásra, illetve, 

hogy a rendszeres kockázatvállaló viselkedés visszahat az észlelésre. A viselkedés 

folytatása nyomán nő az észlelt sérülékenység érzése, a tapasztalatok nyomán, a 

veszélyek kikristályosodnak és én-relevánsabbak lesznek, azonban a viselkedés 

folytatásának racionalizálása érdekében a serdülők különféle stratégiákat alkalmaznak. 

Az első, hogy a viselkedést általánosnak látják korosztályukban, a prevalencia 

becslésben túloznak, „szinte mindenki csinál ilyet”.  A második, hogy az észlelt 

kockázatokat törekednek kizárni, nem figyelembe venni, távolítani, így csökken a 

kockázatok, a kimenetelek átgondolása, jelenléte a viselkedéssel kapcsolatos kognitív 

sémarendszerben. 
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Gerrard egészséges, normál mintával dolgozott, a veszélyes autóvezetés, dohányzás és 

alkoholfogyasztás területein vizsgálta az összefüggéseket. 

A negatív tapasztalatok átélésének hatásaira irányuló kutatás nagyon kevés van (Reyna, 

Farley, 2006). Halpern-Felsher és munkatársai (Halpern-Felsher és mtsai, 2001) a 

viselkedéses tapasztalat és a negatív következmények megélésének tapasztalatát 

vizsgálták serdülők és fiatal felnőttek körében. A negatív következmények tapasztalatát 

természeti katasztrófa átélésének területén vizsgálták. Azt találták, hogy azok, akik 

átéltek természeti katasztrófát, azok kisebbre becsülték a természeti katasztrófák 

kockázatait. Olyan kockázati területen, ahol aktív ágense az egyén a kockázatnak 

kitettségnek nem vizsgálták a negatív következményeket. 

 
 

1.!5!A!serdülőkori!kockázatvállalás!motivációs!megközelítése!
 

A serdülőkori kockázatvállalás kérdéskörének elemzésekor alaptételként vesszük, hogy 

a serdülő a felnőtt értékrendet követi, vagy azt kellene követnie, és céljait a felnőtt 

mérce alapján mérjük és értékeljük jónak, pozitívnak, értelmesnek. Azonban 

elképzelhető, hogy a serdülő értékrendje és céljai élesen eltérnek a felnőttekétől és a 

felnőtt logikai rendszer szerint értelmezve inkoherensek. A kockázatkereső viselkedés 

kipróbálása és folyatatása lehet olyan tudatos választás eredménye, amely a serdülő 

értékrendjében koherens és a serdülő számára pozitív értéket hordoz. A serdülő 

kockázatvállalási motívumainak megismerése új perspektívát nyújthat viselkedésének 

és céljainak megértéséhez, a kockázatvállaló viselkedés pszichoszociális funkciójának, 

jelentésének és értékének meghatározásával megérthetjük a serdülő kockázatvállaló 

viselkedését.   

A kockázatvállaló viselkedés lehetséges, hogy pusztán az élmény értéke és fontossága 

miatt jelent különösen nagy értéket, azonban a viselkedés gyakorlásának lehet több 

olyan funkciója, ami a serdülő életkori csoportjában kiemelt szerepet tölt be. A 

serdülőkori pszichoszociális fejlődés kihívásait az autonómia, a szülőkről leválás, az 

identitás építés és a környezet kontrolljának, irányításának megélése kapcsolódhatnak a 

kockázatvállaló viselkedéshez. Ilyen lehet a bátorság, merészség, vakmerőség által a 

rátermettség bizonyítása, a társak és a potenciális szexuális partnerek körében kívánatos 

pozíció megszerzése. Ilyen lehet az önismeret gazdagítása, a teljesítőképesség 

határainak keresése, a kontroll és a kompetencia megélése, akár az önkiteljesítés 
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élménye is. Ilyen lehet az autonómia kifejezése, a felnőtt státus privilégiumainak 

megszerzése is. A serdülő ezeknek célok elérésében lehet motivált, és koherensen, a 

pozitív cél elérése érdekében kezdeményez és folytat kockázatos viselkedésformákat. 

 

A kockázatvállalás funkciójával, motivációival kevés modell és kutatás foglalkozik. 

Ezeket különböző szempontok szerint lehet csoportosítani. Az első, hogy milyen 

komplexitásban ragadják meg a kérdést, kínálnak-e átfogó motivációs elméleti keretet, 

ahol a motivációkat egy nagyobb rendszerben helyezik el, és egyéb tényezőkkel 

interakcióit vizsgálják, vagy egy konkrét kockázatvállalási területen csak a motivációkat 

vizsgálják. A második szempont, melynek mentén különbség van a kutatások között, 

hogy a motivációk meghatározása elméleti úton vagy empirikusan történik-e. A 

kutatásokat elkülönítő harmadik szempont, hogy a kockázatvállalási motivációkat 

általánosnak tekintik-e, vagy terület specifikusnak. A negyedik lényeges különbség a 

kutatások között, hogy hány motívumot és hány kockázatvállalási területet vizsgálnak. 

Az ötödik szempont, hogy motivációk érvényességi körét hogyan határozzák meg, 

felnőttek vagy serdülők működését modellezik.  

 

A kutatásokban általános, hogy a kockázatvállalási motivációt úgy definiálják, mint a 

kockázatvállalás mögött meghúzódó okok, indokok. A kutatások nagy részében implicit 

az jelenik meg, hogy a kockázatvállalási motiváció tudatos, vagy könnyen tudatossá 

tehető. A kutatások alapkérdése, hogy a kockázatvállaló viselkedés megjelenésében 

milyen motívumok játszanak szerepet. 

A kockázatvállalás motiváció kutatások szinte kivétel nélkül kvantitatív, kérdőíves 

módszertannal dolgoznak, a kutatásokban általános, hogy a motivációs tényezőket 

elméleti úton határozzák meg, és a megkérdezetteknek egy előre megadott listáról kell 

választani, értékelést adni (Neighbors és mtsai, 2002). Kifejezetten kevés a 

kockázatvállalási motivációk feltárására irányuló kutatás.  

 

A kutatások jelentős része terület specifikusan vizsgálja a motívumokat, felnőtt mintán 

(Black, Hausman, 2008, Chistopherson és mtsai, 1988, Kuperminc és mtsai, 1996, 

Vong, 2007, Diehm, Armatas, 2004, Umeh, 2005, Michel és mtsai, 1997, Ewert, 1994, 

Frank-Ragan, 1995, Kerr és mtsai 2004). Vizsgálták a extrém sportok közül a szörfözés 

belső és külső motivátorait, a bunjee jumping egyéni, csoportos és szakmai motivációs 

bázisát, a magas kockázatú rekreációs sportok, például a hegymászás motivációs 
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meghatározóit. Az egészséget veszélyeztető kockázatvállaló magatartásformák közül a 

szexuális viselkedés, a droghasználat, a problémás ivás motivációs mintázatait, valamint 

a szerencsejátékok motivációs bázisát vizsgálták.  A hazai kockázatvállalási motivációs 

kutatásokra is jellemző, hogy elméleti úton meghatározott motívumokat vizsgálnak, 

terület specifikusan, felnőttek, vagy fiatal felnőttek körében, egészségkárosító 

kockázatvállalási területeken. Tombor és Urbán a dohányzás motiváció hátterét 

(Tombor, Urbán, 2010), Németh és munkatársai a fesztivál látogatók alkoholfogyasztási 

motívumait (Németh és mtsai, 2011), illetve az alkoholfogyasztás motívumainak 

kultúrközi különbségeit vizsgálták. 

 

Kvalitatív módszerrel, nyílt végű kérdéseket tartalmazó kérdőívvel vizsgálta Neighbors 

munkatársaival a szerencsejáték motivációs hátterét. Eredményei rámutatnak arra, hogy 

lényegesen több motívum tárható fel empirikus alapon, mint azt általában az elméleti 

szerkesztésű motivációs tesztek felmérnek (Neighbors és mtsai, 2002). Így azonosította 

az anyagi, az élvezet, az izgalom, a társas, az unaloműzés, a nyerés, a versengés, a 

konformitás, a kockázat megélése, a képességek próbára tétele, az érdeklődés, a 

megküzdés, a kihívás megélése, a szerencse kihívása, valamint a korábbi veszteségek 

megszűntetése, mint speciális anyagi, illetve az ingyenes alkoholfogyasztás, mint 

speciális anyagi motivátorokat. 

A terület specifikus kockázatvállalási motivációk feltárásán túl, Neighbors és 

munkatársai elméleti keretben, az önmeghatározás modell szerint, több 

kockázatvállalási területre is érvényes, általános szemléletben is értelmezik a jelenséget 

(Neighbors és mtsai, 2007). Az önmeghatározás elmélet humanisztikus szemléletben 

értelmezi a motivációt, feltételezve, hogy az egyéneknek alapvető törekvése az életben a 

kompetencia, a kötődés és az autonómia szükségleteik kielégítése. Feltételezi, hogy az 

egyének szabadságra és az önirányítottságra törekednek. Neighbors szerint az 

önmeghatározás elmélet három ponton kapcsolódhat a kockázatvállalás értelmezéséhez 

(Neighbors és mtsai, 2007). Az első, hogy a serdülők körében a kortársakhoz való 

kötődés motívuma különösen felerősödik és fokozza a kortárs nyomás, a társas normák 

erejét, a benyomáskeltés és a többiek elvárásainak hatását a kockázatvállaló viselkedés 

kipróbálásában, hatásában. A második, hogy a kockázatvállaló viselkedés az érzelmi 

élet szabályozásában, a megküzdésben, vagy az igények helyettesítésében kap szerepet, 

mint önszabályozási technika. A harmadik, hogy valódi önmeghatározottság esetén 
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mindhárom alapszükséglet, a kompetencia, a kötődés és az autonómia, egészséges 

kielégítésére is megjelenhet a kockázatvállaló viselkedés. 

A serdülők esetében az autonómia kifejezése, a szülőkről leválás egy eszköze lehet a 

kockázatvállaló viselkedések kipróbálása. A kompetenciaérzést erősítheti a kísérletezés, 

az új helyzetek kipróbálása, a veszélyes helyzetek uralása. A kötődési szükséglethez a 

kockázatvállalás a kortárs viszonyrendszert formáló hatásán keresztül kapcsolódhat, a 

kortársak elismerése, a vagányság normájának való megfelelés elérhető kockázatvállaló 

viselkedés folytatásával. 

Az önmeghatározás elmélet keretében jól értelmezhetőek a serdülőkori adaptív 

kockázatvállalás formák, az identitás keresés, a személyiségfejlődés szempontjából 

lényeges kísérletezés, határkeresés. A nem adaptív, deviáns kockázatvállalási formák is 

értelmezhetőek válaszként az autonómia és a kompetencia igényre, valamint 

meghatározó lehet megjelenésükben a kötődési szükséglet, a társas elismerés. Az 

önmeghatározás modell keretében csak elméleti elemzését találjuk a jelenségkörnek, 

hiányoznak az empirikus, serdülőkre fókuszáló kutatások  

A kockázatvállalási motivációk általános hatásmechanizmusával, a viselkedésre 

gyakorolt folyamatok modellezésével és konkrétan kockázatvállalási motivációs típusok 

azonosításával is foglalkozik Trimpop holisztikus kockázatvállalási motivációs 

modellje (Trimpop, 1994). A modell szerint a kockázatvállalás funkciója, hogy 

fenntartson egy optimális fiziológiai, pszichológiai, érzelmi és kognitív egyensúlyi 

állapotot, összességében egy pozitív élményt adjon a személynek. A pozitív élményt 

egy, a személyre jellemző, de alapvetően evolúciósan meghatározott motivációs 

struktúra adja, azaz a túlélés és a hatékony alkalmazkodás. Modelljében egy dinamikus 

kölcsönhatásrendszerben szemléli a személyiség, a helyzeti tényezők, a 

kockázatészlelés fiziológiai, érzelmi és kognitív elemeit, a költség-haszon elemzést, a 

viselkedés, a tapasztalatszerzés kapcsolatát, valamint a kockázatvállalási motivációk 

kapcsolatát. A személyiségtényezők, mint az arousabilitás, a kihívás, a kontroll igénye, 

az érzelmi reakciókészség, a kontroll helye, illetve a kockázatvállalással kapcsolatos 

tapasztalatok, a helyzeti tényezőkkel, mint a siker értékének és valószínűségének 

észlelése, a kontroll lehetősége, a tevékenység formája, a tevékenység szabad 

választásának lehetősége egymással kölcsönhatásban határozzák meg a 

kockázatészlelést. A kockázatészlelésnek a fiziológiai, érzelmi reakciók és a kognitív 

tényezők adják az alapját. Ezeknek az elemeknek az együttes értékelése alapján alakítja 

ki a személy a hasznossággal kapcsolatos vélekedését. A költség-haszon elemzésre 
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épülő észlelt hasznosság fogja a motivációt meghatározni. A motiváció kihat a 

cselekvési tervre, mely a kockázatvállaláshoz vezet. A következményekből, a 

tapasztalatokból tanul a személy és ez visszahat a kockázatészlelésre. A konkrét 

kockázatvállalási motivációkat két fő csoportba sorolja Trimpop. Az első a belső 

motívumok csoportja, az exploráció és a környezet uralásának motívumai, a második a 

külső motívumok csoportja, a pszicho-szociális és gazdasági jutalmak, melyeket a 

társadalom, társak megerősítései alapján kaphatunk meg. Egy helyzet többféle 

motivációs tényező által is meghatározott lehet. Trimpop holisztikus kockázatvállalási 

modelljét klasszikus laboratóriumi helyzetben, kísérleteken keresztül teszteli. Komplex 

kutatási dizájnban kockadobás feladat, pszichomotoros reakcióidő feladat, kognitív 

Trivial Pursuit jellegű feladat helyzetben mérte a kockázatvállalást és a 

kockázatvállalási motiváció mintázatokat. Ezt 6 kockázatvállalásra vonatkozó kérdőív 

felvételével egészítette ki. Trimpop modelljének erénye, hogy a kockázatvállalási 

motivációt komplex keretben értelmezi, figyelmet szentel a kockázatos döntés 

folyamatának. Modellje a tudatos megfontolásra épülő kockázatvállalást jól 

magyarázza, kevéssé alkalmazható azonban az intuitív kockázatvállaló viselkedés 

esetében, valamint a nem adaptív kockázatvállaló viselkedés értelmezésére. A 

motivációs típusokat laboratóriumi helyzetekben tesztelte, érdekes lehetne vizsgálni, 

hogy valós életbeli kockázatvállalással milyen összefüggéseket lehet feltárni. 

Különböző mértékben kockázatvállalók közötti motivációs különbségeket vizsgálta 

Saha és Krishna indiai egyetemisták körében (Saha, Krishna, 1991). A kockázatvállalási 

hajlandóságot a Kogan és Wallach féle Döntési dilemmák kérdőívvel mérték fel, 

melyben hipotetikus helyzetekben kellett a személyeknek választani különböző 

kockázatú lehetőségek közül. A kérdőív eredményei alapján három csoportot hoztak 

létre, a magas, a közepes és az alacsony szinten kockázatvállalók csoportját. 

Kockázatvállalási motívumként a Tripathy féle személyes preferenciákat vizsgálták, 

alapkérdésük az volt, hogy azonosítható-e a motívumok mentén különbség a csoportok 

között. Eredményeik rámutatnak arra, hogy a teljesítmény, a rend és az autonómia, 

valamint az affiliáció motívumok szignifikánsan különböző mintázatot mutatnak a 

csoportokban. A magas szinten kockázatvállalókra az alacsony teljesítmény és rend 

iránti igény, és a magas autonómia és affiliációs igény volt jellemző, az alacsony 

szinten kockázatvállalókhoz képest. Saha kutatása általános kockázatvállalási 

motivációk összefüggéseit vizsgálja az általános kockázatvállalási hajlandósággal. A 

hipotetikus helyzetekben mutatott kockázatvállalási hajlandóság mellett érdekes lett 
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volna vizsgálni azt is, hogy a valós életbeli kockázatvállalás alapján mutatkozó 

különbségek mentén is megjelennek az eltérő motivációs mintázatok. 

A serdülőkori kockázatvállalási motivációk feltárásával és elemzésével egy török 

kutatócsoport foglalkozott behatóan. A koncepció kidolgozása és a kutatások 1999-

2007 között zajlottak. Kloep és Hendry 1999-es „Challanges, risks and coping in 

adolescence” munkájukban három féle motivációs típust írt le teoretikus alapon (Kloep 

és mtsai, 2007). Ezek közül az első a felelőtlen viselkedés (irresponsible behavior), ahol 

az azonnali cél elérés, a késleltetés hiánya, egy kívánatos dolog megszerzése miatt 

vállal valaki kockázatot. A kockázatvállaló viselkedés eszköz jellegű, önmagában nem 

jutalmazó értékű. A második a csoport, közönség kontrollálta viselkedés (audience 

controlled behavior), itt a szignifikáns csoport tagjainak elfogadása, az elismerés, a 

csoportpozíció megőrzése miatt vállal kockázatot a fiatal, tulajdonképpen a 

csoporttagság és a kapcsolatok elvesztésének félelme motiválja a viselkedést. A 

harmadik motiváció a izgalomkeresés (thrill seeking), itt maga az élmény átélése a 

lényeg, új kihívásokat, élményeket keres a fiatal, az anticipált unalom kerülése is cél 

áttételesen. Ezeket az elméleti motivációs típusokat Güney és Cok 2006-ban tesztelték 

empírikusan, fókuszcsoportos módszerrel, illetve a esszék tartalomelemzésével 17-19 

éves fiatalok körében, eredményeiket egy konferencián mutatták be „Adolescent risk-

taking: Calculated risks, Turkish experience” címmel (Kloep és mtsai, 2007). A három 

típus megerősítése mellett egy negyedik típust is azonosítottak, ez a kalkulált 

kockázatvállalás, ahol egy jövőbeli cél elérése érdekében, tudatosan vállalják a 

veszélyeket a serdülők.  

Kloep és munkacsoportja (Kloep és mtsai, 2007) a kvalitatív módszertannal feltárt 

típusok mérésére kérdőívet dolgozott ki, és kultúrközi különbségeket vizsgáltak török és 

walesi egészséges serdülők mintáin. A motívumok kapcsolatát különböző 

kockázatvállaló viselkedésformákkal a walesi serdülők körében vizsgálták. A 

kockázatvállalási motivációs kérdőív 69 tételből állt, a motívumok általános 

kockázatvállalásban játszott szerepét vizsgálták. A válaszadóknak egy 4 fokú Likert 

skálán kellett megadni azt, hogy milyen mértékben értenek egyet az állításokkal, 

melyeknek tipikus megfogalmazása a következő volt. „I sometimes take risks or do 

something dangerous, because...” , a mondat második fele a motívum volt. A kérdőívet 

pilot vizsgálatban tesztelték, végül 53 állítás maradt benne (Güney, Cok, Kloep, 2007, 

idézi Kloep és mtsai, 2007). A kockázatvállalási motivációs kérdőív faktoranalízise 

során egy ötfaktoros megoldást találtak, melyben megjelent egy hedonikus motívum is. 
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A kockázatvállaló viselkedés mérésére egy 15 tételes kérdőívet állítottak össze. A 

válaszadóknal egy 4 fokú Likert skálán kellett értékelni, hogy milyen gyakran folytatja 

a viselkedést, 1 – soha, 4 –nagyon gyakran. A kockázatvállaló viselkedés kérdőíven 

elvégzett faktoranalízis alapján az alábbi viselkedéscsoportok rajzolódtak ki: 

bűnelkövetés, tekintélyszemély elleni, szociális. A török mintába 510 14-20 éves, a 

walesi mintába 412 14-20 éves fiatal került. A török és a wales minta motivációs 

mintázatában alacsony, de szignifikáns különbséget tudtak azonosítani. A walesi mintán 

vizsgálták a motiváció és a viselkedés összefüggéseit, a különböző motívumok 

különböző kockázatvállaló viselkedést jósoltak be. A felelőtlen viselkedés és a 

közösség kontrollálta viselkedés pozitívan járt együtt a bűnelkövetéssel, a kalkulált 

kockázat motívum pedig negatívan. A tekintélyszeméllyel szembeni kockázatvállalás a 

felelőtlen viselkedéssel és a hedonisztikus motívumokkal pozitívan járt együtt és a 

kalkulált kockázat motívummal negatívan. A szociális kockázatokat hedonisztikus 

motívumok jósolták be. 

Kloep és munkacsoportja foglalkozott a legkiterjedtebben és a legmélyrehatóbban a 

serdülők kockázatvállalási motívumaival. Kutatássorozatuk erénye, hogy kvalitatív 

technikával ellenőrizték Kloep és Hendry elméleti úton meghatározott típusait, 

valamint, hogy a motivációs típusok mérésére kérdőívet dolgoztak ki és validáltak.  

Kutatásuk kiterjedt és alapos, azonban a motívum típusokkal kapcsolatban számomra 

maradtak nyitott kérdések. Az első, hogy nem világos miért változó egyes motívumok 

definíciós kerete: vannak olyanok, amelyek nem motívumként, hanem viselkedésként 

vannak definíciószerűen megadva (felelőtlen viselkedés, közönség kontrollálta 

viselkedés), van, ami motívumként (izgalomkeresés), van, ami kockázatként (kalkulált 

kockázat). Szerencsés lett volna, ha a kockázatvállaló viselkedés indítékát világossá 

teszik az elnevezésben és a definícióban is. A második lényeges megválaszolatlan 

kérdés, a viselkedésként definiált motívumok esetében, hogy mit is tekintenek pontosan 

a viselkedés indítékának. Különösen nehéz ennek értelmezése a felelőtlen viselkedés 

esetében. Mindazonáltal a motivációs típusok és a kockázatvállaló viselkedésformák 

összefüggéseinek vizsgálatában úttörő jelentőségű kutatásuk. 

A serdülőkori kockázatvállalási motiváció témájában érdekes megközelítést képvisel 

Lyng (Lyng, 1990, Lyng, 2005). Adaptív és nem adaptív viselkedést egyaránt 

meghatározó, általános, minden korosztályban érvényes kockázatvállalási motívumként 

a határkeresést írja le. Kiindulópontja, hogy azért vállalunk kockázatot, mert meg 

akarjuk tapasztalni és/vagy át akarjuk lépni a határokat, melyeket vagy magunk, vagy a 
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környezetünk, vagy az intézményrendszer, vagy a kultúránk állított. A kockázatvállalás 

lényegi eleme a teljesítőképesség határának keresése, a kompetencia megélése, valamint 

erős érzelmi élmények megélése, és az érzelmi állapotok kontrollálása. A serdülők 

csoportjában a határkeresés kiegészül azzal, hogy a felnőttek által képviselt kontrollt 

akarja átvenni a fiatal, ami megnyilvánulhat a felnőtt szerepek felvételben, vagy akár a 

felnőttek szembeni lázadásban, a felnőttek dominanciájának nyílt elutasításában is. 
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A 6. számú táblázatban foglalom össze a kockázatvállalási motivációval kapcsolatos 

kutatások lényeges pontjait. 

 
6. számú táblázat: A kockázatvállalási motivációs kutatások rövid összefoglalása 

A kutatás fókusza Módszer Minta Motívumok Szerzők 

Területspecifikus 

kockázatvállalási 

motivációk feltárása 

(szerencsejáték ) 

Kvalitatív, nyílt végű 

kérdések, válaszok 

tartalomelemzése 

A vizsgált területen 

kockázatvállalók, 

szerencsejátékosok, 

egyetemi hallgatók, 

fiatal felnőttek 

anyagi, élvezet, izgalom, társas, 

unaloműzés, nyerés, versengés, 

konformitás, kockázat megélése, 

képességek próbára tétele, 

érdeklődés, megküzdés, kihívás 

megélése, szerencse kihívása, a 

korábbi veszteségek, ingyenes 

alkoholfogyasztás 

Neighbors 

és mtsai, 

2002 

Általános elméleti 

magyarázó keret 

alkalmazása 

Önmeghatározás 

elmélet és a 

kockázatvállaló 

viselkedés 

összefüggéseinek 

elemzése 

Érvényesség : 

alapvetően felnőtt, de 

nem zárja ki explicit 

gyerek és serdülő 

korosztályt 

autonómia 

kompetencia 

kötődés 

Neighbors 

és mtsai, 

2007 

Különböző mértékben 

kockázatvállalók 

motívumainak 

összehasonlítása 

Kvantitatív, kérdőíves 

kutatás 

Tripathy féle személyes 

preferenciák a 

motívumok 

Egyetemi hallgatók 

fiatal felnőttek 

teljesítmény 

rend 

autonómia 

affiliáció 

alapján különbség 

Saha és 

mtsai, 1991 

Általános 

kockázatvállalási 

motivációk feltárása, 

kulturközi különbségek 

vizsgálata 

Kvalitatív : esszék 

tartalomelemzése, 

fókuszcsoportok 

Kvantitatív : 

motivációs kérdőív 

kidolgozása 

Serdülők, fiatal 

felnőttek 

felelőtlen viselkedés 

csoport, közönség kontrollálta 

viselkedés 

izgalomkeresés 

kalkulált 

+ faktoranalízis után: 

hedonisztikus 

Kloep és 

mtsai, 2007 

Kockázatvállalási 

motiváció és a 

kockázatvállaló 

viselkedés 

összefüggéseire 

komplex modell 

kidolgozása 

Kockázatvállalási 

motivációs típusok 

meghatározása 

Elméleti 

Motivációs típusok 

kvantitatív vizsgálata 

Érvényesség : 

alapvetően felnőtt, de 

nem zárja ki explicit a 

gyerek és a serdülő 

korosztályt 

exploráció 

környezet uralása 

pszich-szociális 

gazdasági, anyagi 

Trimpop, 

1994 

Egy kiemelt 

jelentőségű 

kockázatvállalási 

motívum leírása 

Elméleti Érvényesség: serdülő és 

felnőtt 

Határkeresés (kompetencia 

megélése, környezet feletti 

kontroll, intenzív érzelmi 

állapotok keresése, intenzív 

érzelmi állapotok uralása) 

Lyng, 1990, 

2005 
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1.6!A!serdülőkori!kockázatvállalás!mérése!
 

A kockázatvállalás megbízható mérésérnek kérdése hosszú ideje foglalkoztatja a 

szakterület kutatóit (Slovic, 1962, 1964). A három különböző módszer típust 

alkalmaznak a kutatásokban, ezeknek konvergens validitása azonban nem megfelelő. 

Az első a viselkedési mérések (behavioral mesures), melyekben a tényleges viselkedést 

mérik fel kockázatvállalási helyzetekben. A második a szimulációs, hipotetikus 

helyzetekben történő viselkedés mérése, itt fogadási helyzetekben, sztenderdizált 

szenáriók adta helyzetekben vizsgálják a személy válaszait, kockázatvállaló 

viselkedését (Deck és mtsai, 2008). A harmadik mérés típus a kockázatvállalási 

hajlandóság, a kockázatvállalási attitűdök mérése, önbeszámolós, papír ceruza 

tesztekkel (Rohrmann, 2005).  

A tényleges viselkedés felmérése történhet terepmunkával, megfigyeléssel, azonban 

serdülők esetében egy megfigyelő felnőtt jelenléte jelentősen befolyásolhatja az 

eredményeket. A tényleges viselkedés mérhetjük az életstílus, az életvitel jellemző 

jegyeivel. Felnőttek körében ilyen lehet például a kockázatos befektetések nagysága, az 

eladósodás mértéke, az életbiztosítás mértéke a jövedelemhez viszonyítva. A serdülők 

esetében ilyen életviteli jegy lehet az, ha a kockázatvállaló viselkedés miatt valamilyen 

egészségügyi, rendfenntartási, szociális intézménynél a regisztrálták a személyt. Így 

például, alkohol vagy drogfogyasztás miatt orvosi ellátásra szorult, nemi betegség, nem 

kívánt terhesség miatt orvosi ellátásba került, kis deviancia miatt szociális ellátó 

intézménybe került, vagy súlyos deviancia miatt büntető eljárás alatt állt, vagy elítélték. 

A tényleges viselkedés életvitel jellemzőinek felmérésekor lényeges, hogy az adatokat 

ne csak önbeszámolóra alapozzuk, hanem lehetőség szerint minél pontosabb 

információkat szerezzünk az életvitel jegyeit igazoló hivatalos adatbázisokból.  

Laboratóriumi, szimulációs helyzetben a kockázatvállaló viselkedés mérésének egy 

ötletes formája a BART – Ballon Analogue Risk Test, amelyet Lejuez és munkatársai 

fejlesztettek ki (Lejuez és mtsai, 2002). A személynek egy virtuális lufit kell felfújnia, 

minél nagyobbra, úgy hogy elkerülje a kipukkanást. Minden sikeres fújási egység 

nyeremény, a fújást bármikor leállíthatja a személy és besöpörheti a nyereményeket. A 

kockázatvállalás itt tehát abban rejlik, hogy milyen nagyra fújja a lufit, mennyire meri 

kockáztatni a kipukkadást, így a veszteséget. A kockázatvállalási hajlandóságot az épen 

maradt lufik fújás egységeinek átlagából számolják ki.  
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A Hanoi torony is egy tényleges viselkedést mérő eszköz, használják kockázatvállalás 

kutatásokban, azonban a feladat nem kifejezetten a kockázatvállalás viselkedést méri, 

hanem az impulzivitást.  

A szimulációs, hipotetikus helyzetekben történő viselkedés felmérésének egyik 

klasszikus eljárása az Iowa Gambling teszt, melyet Damasio és munkatársai dolgoztak 

ki. Ez egy számítógépes kártyajáték, szerencsejáték, ahol mindig 4 kártya közül kell 

választani melyek különböző nagyságú és valószínűségű nyereményeket, veszteségeket 

kínálnak. 

Szintén számítógépes szerencsejáték teszt a Cambridge Risk teszt, ahol azt kell 

megtippelni, hogy a kék és a rózsaszín dobozok közül melyikben van a zseton. A helyes 

és helytelen válaszok különböző nyeremény és veszteség értékeket jelentenek. 

A kockázatvállaláshoz kapcsolódó attitűdök, szándék, álláspont felmérésére különböző 

kérdőívek állnak rendelkezésre (Rohrmann, 2005). A kérdőívek esetében az egyik 

alapkérdés, hogy a kockázatvállalást és a kockázatkerülést egy dimenzió két 

végpontjának, vagy két külön dimenziónak tételezik. A stabil, állandó és a változó, 

helyzetileg determinált kockázatvállalás felmérésére külön-külön léteznek kérdőívek. A 

kérdőíveket az alapján is el lehet különíteni, hogy általános vagy terület specifikus 

kockázatvállalás kérdeznek rá. A kérdőívek alapvetően a kockázatvállalás önbevallott 

gyakoriságára, a kockázatvállalási szándékra, a kockázatok észlelésére, a kockázatos 

helyzetekre, kockázatvállaló viselkedésre vonatkozó álláspontra kérdezhetnek rá. A 

kockázatvállalás kutatásokban a kérdőíves módszer használata általános, azonban a 

szakterület képviselői felhívják a figyelmet arra, hogy a konceptualizáció és az 

operacionalizáció jelentős különbségei miatt a kérdőíves kutatások eredményei nehezen 

hasonlíthatóak össze, valamint, hogy a kérdőívek pszichometriai szempontból nem 

kellőképpen bemértek, validitásuk és reliabilitásuk nem megfelelően ellenőrzött, 

valamint nem standardizáltak. 
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1.7!Összefoglalás!
 

A serdülőkori kockázatvállalás szemléletéhez, konceptuális kérdéseihez kapcsolódó 

összefoglalás 

 

A kutatásom szempontjából kiemelt jelentőségű az adaptív, fejlődéshez hozzájáruló, 

illetve nem adaptív, a fejlődést veszélyeztető kockázatvállalás elkülönítése, valamint a 

kockázatvállalás adaptivitására, lehetséges pszichoszociális funkcióira hangsúlyt 

helyező szemlélet (Irwin, Millstein, 1992). Ezzel a szemlélettel áll összhangban a 

kutatásomban használt kockázatvállaló viselkedés definíció: a kockázatvállalás egy 

tudatosan, saját elhatározásból végrehajtott cselekvés, melynek pozitív és negatív 

következményei lehetnek. A pozitív és a negatív következmények lehetőségével a 

személy tisztában van, mint ahogyan a bekövetkezésük bizonytalanságával is, de a 

következmények súlyosságát, illetve a valószínűségét nem feltétlenül pontosan 

határozza meg. A negatív következmények olyan aktuális vagy jövőbeni hatások, 

melyek a személy fizikai és pszichés jól-létére káros, súlyos hatással vannak. A pozitív 

következmények a személy fizikai és pszichés jól-létére kedvező hatással vannak, a 

pszichoszociális fejlődés szempontjából kedvező változások, a személy 

értékrendszerében pozitív célok elérését jelenik. A serdülők kockázattal kapcsolatos 

gondolkodásmódját, logikáját, kockázatészlelését, a kockázatvállaló viselkedés 

motívumait a serdülő perspektívájából közelítem meg. 

 

A fenti gondolatmenetet követve álláspontom, hogy a kockázatvállaló viselkedés 

értelmezhető általános explorációs viselkedésként és problémaviselkedésként is. 

Megjelenésével kapcsolatban elfogadom a kettős folyamat elmélet tételeit, mely szerint 

a tudatos és a spontán működés a kockázatvállaló viselkedést egyaránt meghatározhatja. 

A serdülőkori kockázatvállalás megközelítések közül a bio-pszicho-szociális paradigma 

értelmezését tartom követendőnek, melyben a biológiai, pszichológiai és szociális 

tényezők egyaránt meghatározói a kockázatvállaló viselkedésnek, dinamikus 

kölcsönhatásaik, tranzakcióik formálják a viselkedést. Lényegesnek tartom, hogy a 

kockázatvállaló viselkedés következményeit is bio-pszicho-szociális keretben 

szemléljük, tehát nem csak a biomedikális következményeket, hanem a pszicho-

szociális következményeket is megfelelő hangsúllyal vegyük figyelembe. Kutatásom 

szempontjából a pszicho-szociális következmények jelentősek.  
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A bio-pszicho-szociális tényezők kölcsönhatásainak folyamatos alakulása, a fejlődési 

dimenzió sem elhanyagolható aspektusa a serdülőkori kockázatvállalás kérdésének. 

Ezen belül különös jelentőségűnek tartom a tapasztalatok hatásának témáját, mind a 

viselkedés kipróbálásának, mind a negatív következmények megélésének tapasztalatát. 

 

Kockázatvállalási motivációkat a kockázatvállaló viselkedést meghatározó okokként, 

indítékokként definiálom. A kockázatvállalási motivációk a cselekvés során nem 

feltétlenül jelennek meg tudatosan, azonban tudatosíthatók, megragadhatók. Az 

általános kockázatvállalási motivációs szemléletet tartom követendőnek, melyben 

kiindulópont, hogy meghatározhatóak általános szinten kockázatvállalási motívumok, 

és ezek kapcsolata vizsgálható az általános kockázatvállalási hajlandósággal, valamint 

konkrét, specifikus kockázatvállaló viselkedéssel is. 

 

 

A serdülőkori kockázatvállalási modellek a kutatási koncepció szempontjából 

legfontosabb pontjai 

 

1. A kockázatvállalás adaptív, evolúciós értéke nagy serdülőkorban, ezzel 

magyarázható a korcsoport magas kockázatkeresési tendenciája. 

Kockázatvállalási motívumként értelmezhetjük az explorációt, a felnőtt adaptív 

vagy deviáns viselkedésformák kipróbálását, a versengést, a társas pozíció 

szerzést, a szexuális partner keresést. 

2. A fokozott kockázatkeresés a genetikailag kompatibilis környezet felkutatásában 

és megtartásában játszik kulcsszerepet serdülőkorban.  

3. A szociális érzelmi rendszer dominanciája, a környezeti hatásokra, különösen a 

kockázatvállaló kortársak jelenlétére való fokozott érzékenység meghatározó a 

fokozott kockázatvállalásban. 

4. Jutalomdeficit kompenzációja, vagy fokozott jutalmazó érték keresése állhat a 

fokozott kockázatvállalás mögött serdülőkorban. 

5. A kockázatvállaló viselkedéssel kapcsolatos információfeldolgozás, döntés 

során a kognitív képességek alkalmazásának deficitje vezet magas 

kockázatkereséshez. 
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6. A kortársak jelenléte, a társas nyomás, a konformitás normája meghatározó a 

fokozott kockázatvállalásban. 

7. A társadalmi közeg, a referenciacsoportok kockázatvállaló viselkedés 

értelmezése, a kockázatvállaló viselkedésnek tulajdonított jelentés határozza 

meg a kockázatvállaló viselkedés megjelenését. Nagy értékű, különös 

jelentőségű a kortársak körében a kockázatvállalás. 

 

 

A kutatástervezéshez, a kutatás módszertanához kapcsolódó kérdések 

 

Módszertan 

A kockázatvállalási motivációkat és azok hatásait a viselkedésre a serdülő 

szempontjából, a serdülő perspektívájából szeretném megismerni, e tekintetben 

különösen fontosak a feltáró célú, kvalitatív munkák. Tematikus mélyinterjú 

technikával törekszem serdülők nézőpontjának, tapasztalatainak, logikai rendszerének a 

megértésére. Az általános kockázatvállalási motívumok speciális mintázata jelentkezhet 

különböző fokban kockázatvállalók, különböző kockázatvállalási területek között. 

Ebből következően kutatásom számára irányadó, hogy az átlagos szinten 

kockázatvállaló és a deviáns kockázatvállaló serdülők motivációs mintázatát is 

megismerjem.  

 

Kloep és munkatársai vizsgálták (Kloep, 2007), hogy a kockázatvállalási motivációk 

alapján bejósolható-e a kockázatvállaló viselkedés, azt azonban nem vizsgálták, hogy a 

különböző fokban kockázatvállalók esetében a motiváció és a viselkedés kapcsolatának 

mintázata eltérő-e, valamint, hogy az életkori csoportban átlagosnak tekinthető és a 

deviáns kockázatvállalási területeken milyen mintázatok jelentkezhetnek. A 

kockázatvállalási motivációk és a kockázatvállaló viselkedéssel kapcsolatos 

kérdéseimre kvantitatív módszertannal keresem a választ. Kérdőíves technikát 

alkalmazom, saját magam dolgozom ki a kutatásban felhasznált kérdőívet.  

1. A motivációs típusok mérésére kérdőív szerkesztését tűzöm ki célul, 

szakirodalmi adatok és saját feltáró kvalitatív kutatásom eredményeire építve 

2. A kockázatvállaló viselkedés felmérésére adaptív és nem adaptív, deviáns 

kockázatvállaló viselkedések alapján állítok össze kérdőívet. 
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3. A kockázatvállaló viselkedés bejóslásában a motivációk mellett az adott 

viselkedés észlelt kockázatosságának hatását is vizsgálom, ennek megfelelően a 

kockázatvállaló viselkedés formák tételei megjelennek egy észlelt kockázatosság 

kérdőívben is. 

 

Mintaválasztás 

A különböző fokban kockázatvállalók motivációs mintázatait összehasonlító kutatási 

irány (Saha, Krishna, 1991) lényeges a kutatási koncepció vonatkozásában. Az adaptív, 

autonómia igényt kifejező kockázatkeresés és a nem adaptív, a fejlődést veszélyeztető, 

deviáns kockázatkeresés hátterében meghúzódó motívumok feltárása egyik kitüntetett 

célom. A deviáns kockázatkeresés vizsgálata szempontjából lényeges, hogy a jogi 

értelemben fiatalkorú csoportot vonjam be. Ennek megfelelően, kutatásomban középső 

serdülőkorúakat vizsgálok. Ők a jogi értelmezés szerint a fiatalkorúak csoportja, akik 

már büntethetőek, azonban a fiatal felnőttekhez és a felnőttekhez képest más elbánás elv 

mentén. Esetükben a kockázatvállalás antiszociális, deviáns területeken már jelentősebb 

következményekkel jár, mint a korai serdülők csoportjában, azonban még enyhébb 

következményekkel, mint a fiatal felnőttek csoportjában. Ezen életszakaszra tehető a 

serdülőkori kockázatvállalás, bűnözés csúcsa is, ekkor válik általánossá a deviáns 

viselkedés (Moffitt, 1993).  

A vizsgálati koncepciónak megfelelően a különböző fokban deviáns minta választásánál 

a tényleges viselkedést mérő mutatókkal, azaz deviancia miatti hivatalos intézményi 

regisztrációval határozom meg a vizsgálati csoportjaimat. 
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2.!Deviáns!fejlődés!és!Fiatalkorú!bűnözés!!
 

A fejezet a fiatalkorú bűnözés és a deviáns fejlődés témakörét mutatja be, kiemelt célja 

a deviáns viselkedés indítékainak, háttértényezőinek rendszerezett áttekintése. 

Az alapfogalmak tisztázásával és a téma kutatása szempontjából kulcsfontosságú, 

általános kérdések áttekintésével indul a fejezet.  

Ezt követően a legfontosabb kriminológiai modelleket mutatom be, az alapján, hogy 
hogyan 
értelmezik a fiatalkorú bűnözést.  

A deviancia biológiai és pszichológiai modelljeinek tárgyalására térek rá a folytatásban. 

Külön alfejezetben mutatom be a pszichopátia modelleket.  

A fiatalkorú bűnözés szempontjából kitüntetett szerepű, fejlődési paradigma és fejlődési 

modellek részletes bemutatása és értékelése adja a fejezet utolsó blokkját. 

Végül a kutatás szempontjából lényeges pontok összefoglalása zárja a fejezetet. 

 

2.1!Alapfogalmak!és!alapkérdések!
 

A gyermek- és fiatalkorú bűnözés jelenségét komplex keretben definiálom és elemzem. 

A büntetőjogi keret és definíció ismertetését követően tárgyalom a bűncselekmények 

ismertté válásának és rejtve maradásának problematikáját, a bűnelkövetéssel 

kapcsolatos adatgyűjtési módszerek lehetőségeit és korlátait, valamint a bűnözés és a 

pszichiátriai zavarok össze mosásának veszélyeit. 

A bűnözés alap definíciója, hogy valaki olyan tettet követ el, mely az adott ország 

jogrendszerében büntetendő cselekmény.  Ezek olyan szándékosan vagy 

gondatlanságból elkövetett, társadalomra veszélyes tettek, amelyek egyének, csoportok 

vagy az állam jogait sértik, és amelyekért a törvény büntetés kiszabását rendeli el (Btk, 

4§).  

Minden ország jogrendjében szabályozza, hogy milyen életkortól, milyen módon, 

milyen elvek mentén és milyen cselekmények elkövetése miatt büntethető valaki.  

Hazánkban, mint a legtöbb fejlett országban, elkülönül a gyermekkorú, a fiatalkorú és a 

felnőtt elkövető csoport, a gyermekkor büntethetőséget kizáró, illetve korlátozó ok. 

Gyermekkorú elkövető nem büntethető, kivéve emberölés, erős felindulásban 

elkövetetett emberölés, testi sértés, rablás és kifosztás esetén, amennyiben a 

bűncselekmény elkövetésekor betöltötte a 12. évet és rendelkezett a bűncselekmény 
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következményeinek felismeréséhez szükséges belátással (Btk, 16§). A fiatalkorúak a 

12-18 éves korosztály, ők büntethetőek, azonban más elbánás szerint, mint a felnőttek 

(Btk, 105§). Az esetükben érvényesülő „más elbánás elve” több, hazánk által is 

ratifikált ENSZ dokumentumban deklarált, kiemelkedő ezek közül a Pekingi Szabályok 

néven ismert 1985-ös szabályozás, továbbá a 1989-es New York-i egyezmény. A „más 

elbánás elvének” lényege, hogy a fiatalkorúak körében a korrekciós cél érdekében 

intézkedéseket alkalmazzanak, és a fogva tartást, a szabadságvesztést minimalizálják 

(Btk, 106§). A 12-14 éves korosztályban csak intézkedés alkalmazható, a 14-18 éves 

korosztályban már lehet büntetést kiszabni, ami letöltendő börtönbüntetést is jelent. A 

büntetési tételek azonban a felnőttekéhez képest kisebbek (Btk, 109§). 

Fontos kérdés, hogy hogyan határozzák meg a jogalkotók a fiatalkorúak esetében 

büntetendő cselekmények körét. Általában a felnőttekével azonos bűncselekmény 

kategóriákat alkalmaznak, azonban egyes országok jogrendjében, erre kiemelkedő példa 

az Egyesült Államok, megjelenik a státusbűncselekmények csoportja. E cselekmények 

csak az életkori státus miatt büntethetőek, csak a fiatalkorúak esetében számítanak 

bűntettnek, ezek közé tartozik az alkoholfogyasztás, a szökés, nevelőkkel szembeni 

engedetlenség (Csemáné, 2009, Bartol, Bartol, 2009) 

Megfigyelhető, hogy a fiatalok csoportjában vannak a generációra jellemző 

cselekménytípusok, mint az iskolai zaklatás, iskolai erőszak, cyberbulling, illetve a 

mobiltelefonon készített megalázó helyzetben felvett, majd megosztott fényképek, 

videók, mint a happy slapping vagy a snuff videók (Csemáné, 2009).  

Kulcskérdés a téma szempontjából, hogy a tényleges bűnelkövetés mennyiben 

ismerhető meg. 

Ismertté vált bűnözésnek nevezik a rendőrségi és ügyészségi adatokban megjelenő 

bűncselekmények körét, rejtett, látens bűnözésnek nevezik a nem leleplezett, vagy 

hivatalos szervnél nem bejelentett bűnözést. Az ismertté vált és a látens bűnözés 

arányaira nézve a szakirodalom egyöntetű álláspontja, hogy a hivatalos statisztika 

messze nem tükrözi a tényleges bűnözési arányokat sem a felnőtt, sem a fiatalkorú 

populációban.  Becslések szerint a fiatalkorúak bűntetteinek 86%-a rejtve marad 

(Huizinga, 1987, Bartol, Bartol, 2009). A hivatalos eljárás elkerülésének motivációja a 

szakértők szerint a fiatalkorúak esetében különösen jellemző. A fiatal családja törekszik 

arra, hogy ne kerüljenek rendőrségi eljárásba, ne hurcolják meg a családot és ne 

pecsételjék meg a fiatal sorsát. Igyekeznek kártalanítani az áldozatot és meggyőzni 
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arról, hogy tekintsen el a feljelentéstől, esetenként maga az áldozat nem kíván élni a 

feljelentés lehetőségével (Csúri, 2008). 

Mind a hivatalos, mind a rejtett bűnelkövetési adatok gyűjtésével és értékelésével 

kapcsolatban felmerülnek dilemmák. Az ismertté vált bűnözés kapcsán fontos szem 

előtt tartani, hogy a bűncselekmény indikátorának több tényezőt is lehet tekinteni, és 

ezek alapján a jelenség különböző rétegei rajzolódhatnak ki. Indikátor lehet a 

feljelentés, a nyomozás elindítása, a vádemelés és maga az elítélés. Az adatgyűjtés 

során alkalmazhatunk gyenge kritériumot, amikor a gyanúsítottakat vizsgáljuk, vagy 

erős kritériumokat, amikor az elítélteket vizsgáljuk, azonban az adatok értelmezésekor 

ezt figyelembe kell venni. Antiszociális tendenciákat, deviáns viselkedést jelezhet már a 

gyanúsított státus is, azonban ténylegesen bűnözőnek csak jogerős ítélet után 

tekinthetünk valakit.  

A rejtett bűnözési adatok feltárása esszenciális lenne, általában a potenciális elkövetők 

körében önbeszámolós módszerrel kísérlik meg ezt felmérni (Bartol, Bartol, 2009). Az 

alapvető nehézség, hogy a nem leleplezett bűncselekményről az elkövetőnek nem áll 

érdekében beszámolni (hiába evidens kutatásetikai szempontból az anonimitás 

biztosítása, ezzel szemben bizalmatlanság vagy fenntartások jelenhetnek meg). A rejtett 

bűnözésre vonatkozó adatokat lehet az áldozatok megkérdezése útján is szerezni, az 

áldozatkutatások azonban lényegesen kevésbé elterjedtek, és kevésbé pontos adatokat 

szolgáltatnak. 

 A fiatalkorú bűnözés fogalmi kérdéseinek tárgyalásakor a szakirodalomban kiterjedten 

foglalkoznak a bűnelkövetés és a pszichiátriai zavarok összemosásának 

problematikájával (Bartol, Bartol, 2009). Felhívják a figyelmet annak a veszélyére, 

hogy az összemosás következménye a bűnelkövetés patologizálása, ami kihat a 

felelősség, a felelősségre vonás értelmezésére és a büntetés vs. orvosi kezelés kérdéseire 

is.  Le kell szögezni, hogy a bűnelkövetés önmagában nem pszichiátriai probléma, 

azonban egyes pszichiátriai zavaroknak tünete lehet. Lényeges elkülöníteni az izolált 

egyszeri és az izolált ismételt bűnelkövetést az antiszociális viselkedéstől, az 

antiszociális személyiségzavar prekurzor jegyeitől, az externalizáló zavaroktól, az 

oppozíciós zavartól és a viselkedési zavartól. 

A deviáns fejlődés és a fiatalkorú bűnözés jelenségének értelmezésére a kriminológia, a 

szociológia, a pszichiátria és a pszichológia mind-mind a saját paradigmáján belül 

keresi a választ. A különböző tudományterületek képviselői más-más premisszákból 

indulnak ki és més interpretációját adják a jeleségnek. Lényeges különbséget ad az, 
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hogy milyen tényezők összefüggésrendszerét vizsgálják: társadalmi, egyéni szintűeket 

vagy a kettőt együttesen. További kérdés, hogy a devianciát milyen fokban tartják 

statikus, predeterminált jelenségnek, vagy változó, változtatható, dinamikus 

jelenségnek. A predetermináltság értelmezése a felelősség, a felelősségre vonhatóság és 

a beavatkozás, a korrekció kérdéseit alapvetően meghatározza. A 7. számú táblázatban 

foglalom össze a fiatalkorú bűnözéshez kapcsolódó alapkérdéseket. 
 

7. számú táblázat: A fiatalkorú bűnözés alapkérdései 

Kérdések Értelmezési lehetőségek 

A deviancia jelenségének értelmezési szintje Társadalmi, strukturális, makro szinten 

Egyéni, mikro szinten 

Társadalmi és egyéni szinten egyaránt 

A tényezők a deviáns viselkedés kialakulására 

gyakorolt hatásának értelmezése 

Direkt – egy az egyben egy adott tényező 

következménye a deviancia 

Indirekt – áttételes hatás, az adott tényező nem 

közvetlen hat a deviáns viselkedés megjelenésére 

A deviancia természetességének értelmezése Természetes – a fennálló társadalmi struktúra, az 

emberi természet természetes folyománya a 

deviancia 

Nem természetes – a társadalmi struktúra, 

társadalmi folyamatok kiegyensúlyozatlansága, 

igazságtalansága, abnormális, antiszociális egyéni 

attitűdrendszer 

A deviancia egészségességének értelmezése Egészséges – a deviáns viselkedés nem patológiás 

működést tükröz 

Patológiás – a deviáns viselkedés patológia része 

A deviancia kezelése A társadalmi szabályozás törvényes kereteinek 

szerepe, elrettentés 

A társadalmi struktúra változtatása, a társadalmi 

folyamatok szabályozása 

Az egyén szabályozása prevenció, intervenció 

A pszichiátriai zavarral küzdő egyén kezelése 

 

 

2.2!A!fiatalkorú!bűnözés!értelmezése!a!klasszikus!kriminológiai!modellekben!
 

A klasszikus kriminológiai modellek szociológiai vagy kriminológiai paradigmában 

társadalmi, strukturális tényezőkre fókuszálva, makro szinten, illetve egyéni 
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folyamatokra fókuszálva, mikro szinten ragadják meg a bűnözés jelenséget. A 

legnagyobb hatású elméleti irányvonalakat az alábbi nagy csoportokba sorolhatjuk: 

klasszikus, racionális döntési modellek, szociális dezorganizáció modellek, kényszer 

modellek, címkézés modellek, kontroll modellek, továbbá, kritikai modellek, mint a 

konfliktus, marxista és feminista modellek, illetve egyéni, pszichológiai modellek 

(Cullen, Agnew, 2002, Aker, Seller, 2004, Bartol, Bartol, 2009). Az egyes 

megközelítések eltérnek a tekintetben, hogy célozzák-e a fiatalkorú bűnözést külön 

kezelni a felnőttkoritól, illetve, hogy milyen komplex magyarázóelveket keresnek. A 

következőkben ismertetem a fiatalkorúak bűnözése szempontjából legfontosabb 

modelleket.  

 

Racionális döntési modellek 

A klasszikus kriminológiai megközelítés a racionális döntés modell, mely Beccarra-i 

hagyományokra nyúlik vissza. Alapvetése, hogy a bűnelkövetés, a törvények 

megsértése tudatos választás eredménye (Aker, Seller 2004, Matsueda és mtsai, 2006). 

Az emberek képesek racionálisan végiggondolni a törvények követésének vagy azok 

megszegésének következményeit, és ez alapján tudatosan választanak, és képesek 

racionális választásuknak megfelelően cselekedni. A racionális döntési modellben az 

embereket a haszon maximalizálása hajtja, egy cselekvés végrehajtását szubjektív 

várható hasznossága fogja meghatározni. Ha egy bűncselekmény a haszon növelésére és 

a költségek csökkentésére alkalmas, akkor nagy valószínűséggel el fogják követni. 

Olyan büntetési rendszert kell kidolgozni, amiben a bűncselekmény „költsége” 

ellensúlyozza a hasznát, a költség-haszon elemzés után elrettenti az embereket. Az 

elrettentés elmélet kiemelkedő a bűnözést racionális döntési keretben értelmező 

modellek közül. Alaptétele, hogy a bűnözés megfelelő büntetések alkalmazásával 

kontrollálható. A büntetések különbözőképpen gyakorolhatnak kontroll funkciót, 

elkülönítik az abszolút és a restriktív elrettentést. Az abszolút elrettentés azt takarja, 

hogy már önmagában az tény, hogy létezik egy deklarált, törvényben rögzített 

társadalmi konszenzus a bűncselekmények elkövetésének következményeiről, hogy 

létezik a büntetőtörvénykönyv és a büntetés végrehajtási rendszer, elrettentő erővel bír. 

A restriktív elrettentés olyan helyzetet ír le, amikor a kilátásba helyezett büntetések csak 

kis változást érnek el a bűnöző viselkedésében. A büntetési tételek és a büntetés 

kiszabásának körülményeire vonatkozó ismeretek birtokában a bűnöző olyan módon 

folytatja törvényellenes tetteit, hogy minimalizálja a lebukás, vagy a súlyos büntetési 
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tételek esélyét. Az elrettentésnek három eleme van, amit megfelelő módon kombinálva 

elérhetjük a bűnözés visszaszorítását (Aker, Seller, 2004). Az első és legfontosabb 

elrettentő elem a lebukás és a büntetés bizonyossága. Ez arra utal, hogy milyen 

valószínűnek tartja a személy azt, hogy el fogják kapni, és ha elkapják, el fogják ítélni. 

Ez a kontroll gyakorlásával, gyakorivá tételével, illetve a bizonyítási eljárások 

eredményessé tételével lehet elérni. A második elrettentő elem a súlyosság. Ez arra 

vonatkozik, hogy a bűncselekményért kapható büntetési tétel megfelelő súlyosságú-e. 

Alaptétel, hogy a büntetésnek arányosan kell illeszkednie a bűncselekményhez. A 

harmadik elrettentő elem a gyorsaság. Ez azt takarja, hogy a bűncselekmény elkövetését 

követően milyen gyorsan lesz megbüntetve a személy. A racionális döntés és elrettentés 

megközelítések az egyéneket tekintik felelősnek, feltételezik, hogy az emberek képesek  

haszon maximalizáló döntéseket hozni. Az igazságszolgáltatási rendszer és a 

büntetésvégrehajtási intézmények létének ténye a törvénysértő magatartás költségeit 

növeli és a potenciális vagy tényleges elkövetők kisebb valószínűséggel fognak 

kockáztatni. A fejlett országok igazságszolgáltatási rendszere, kriminálpolitikája a 

racionális döntési modellre és az elrettentés elméletre épül.  

A racionális döntési modell szerint a serdülő szabad, tudatos döntés nyomán követ el 

bűntetteket, melyeknek célja a haszon maximalizálása. A fiatalok szempontjából 

kulcskérdés, hogy milyen életkortól képes valaki racionális döntést hozni, és milyen 

életkortól vonható felelősségre. A fejlett országok jogrendjében meghatározzák azokat 

az életkori csoportokat, ahol a döntési és belátási képesség eltérő a felnőttekétől. E 

szerint általában elkülönítenek gyerekkorúakat és fiatalkorúakat. A gyerekkor 

büntethetőséget kizáró ok, kivéve a bevezetőben leírt súlyos bűncselekmény 

csoportokat, a fiatalkor pedig más elbánás szerinti büntetésre ad lehetőséget. A fiatalok 

esetében tehát figyelembe veszik a döntési képességek éretlenségét, illetve hangsúlyt 

fektetnek a viselkedés korrekciójára. 

 

Szociális dezorganizáció modellek 

A szociális dezorganizáció megközelítés a lakókörnyezet sajátosságainak, a társas 

kontrollnak az összefüggéseit vizsgálja a bűnelkövetésével (Cullen, Agnew, 2002, 

Jensen, 2003). Alaptételük, hogy a szétesett, strukturálatlan közösségek kriminogének, 

mert az informális társas kontroll nem működik és a deviáns, bűnözői kultúra 

felerősödik. A szétesett közösségek nem képesek összefogni és hatékonyan fellépni a 

bűnözői kultúra terjedése ellen. 
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Thomas klasszikus, szociális dezorganizáció modelljében a család kulturális 

környezetváltása és a társadalmi pozíció váltása vezet a deviáns viselkedés és a bűnözés 

megjelenéséhez (Kubrin, Weitzer, 2003, Kubrin, 2009). Bevándorlás vagy vidékről 

városba költözés során a család társadalmi környezete változik, és az új közegben a 

család értékei, normái elvesztik erejüket, elértéktelenednek. A család nem tud megfelelő 

útmutatást nyújtani a gyerekeknek, nem tud megfelelő kontrollt gyakorolni tagjai felett, 

nem tudja ellátni szocializációs funkcióit. Kivételt jelentenek ez alól azok a családok, 

amelyek a környezetváltozás során képesek identitásukat megőrizni, kulturális 

értékeiket képviselni. 

A modell értelmében a fiatalok körében a család értékközvetítő szerepének csökkenése, 

a családi kontroll deficitje vezethet deviáns, bűnöző viselkedés megjelenéséhez.  

A fiatal lakóhelye, lakókörnyezete, és az ott elérhető felnőtt modellek töltenek be 

meghatározó szerepet a fiatalkorú bűnözés magyarázatában a Park és Burgess féle 

koncentrikus zónák elméletben (Bartol, Bartol, 2009). A bűnözők lakhelyének 

térképezésével azonosítottak olyan területeket, ahol koncentráltan, sok bűnöző élt, 

ezeket nevezték koncentrikus zónáknak. Ezek általában olyan városrészek, ahol sok 

bevándorló él, ahol nagy a szegénység, sok az elhanyagolt és lelakott épület, ipari 

tevékenység is folyik. A bűnözés „melegágyának” tekinthető területeken élő fiatalok 

bűnözők közegében nőnek fel, a bűnözői modell tanulása kézenfekvő és a bűnözői 

életvitel hagyományozódik. Ha a fiatalok elköltöznek a kriminogén városrészből, 

általában a bűnözői tevékenységük is megszűnik. Ez a megfigyelés alátámasztja azt, 

hogy a lakókörnyezet és az ott uralkodó deviáns norma jelentős mértékben 

meghatározza a bűnözés megjelenését és fennmaradását. 

A szociális dezorganizáció modellek a társadalmi feltételek, a lakókörnyezet és 

hatásainak szerepét vizsgálják. E modellekben a fiatalok a környezeti hatásoknak kitett, 

sodródó pozícióban vannak feltűntetve. 

 

Kényszer elméletek 

A kívánatosnak tekintett célok és azok elérési lehetőségei között megjelenő 

diszkrepancia, feszültség vezet a bűnözés megjelenéséhez a kényszer elméletekben 

(Cullen, Agnew, 2002).  

A Merton-i klasszikus kényszer elmélet alaptétele, hogy a társadalmi szempontból 

kívánatos célok és értékek, illetve elérési lehetőségeik között diszkrepancia van, a célok 

elérésének lehetőségei nem mindenki számára adottak (Merton, 1938). Ha a célok 
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elérésében valakinek nem lesz módja a legitim utat választani, könnyen lehet, hogy 

törvénytelen eszközökkel fog élni. Merton feltételezi, hogy egyéni különbségek vannak 

a társadalmilag kívánatos célok, értékek és legális elérési útjuk értékelésben. A célok és 

az eszközök értékelésének mintázata alapján különböző adaptációs módok 

azonosíthatóak, egyes adaptációs módok deviánsnak tekinthetőek. A konform adaptáció 

esetében a társadalmilag kívánatos célt és a kívánatos, legális elérési eszközöket is 

elfogadja a személy. Az újító adaptációs típusban a célokat elfogadja a személy, 

azonban a konvencionális elérési utat nem, ez a típus deviánsnak tekinthető. A ritualista 

adaptációs módban a célokat nem fogadja el a személy, azonban a konvencionális, 

legális elérési eszközöket igen. A visszavonuló adaptáció esetében sem a célokat, sem 

az eszközöket nem fogadja el a személy. A lázadó adaptációban a célok és eszközök 

elfogadása megosztott, bizonyos társadalmilag kívánatos célokat elfogadnak, másokat 

nem, bizonyos legális eszközöket elfogadnak, másokat nem, ők lehetnek deviánsok. 

Cloward és Ohlin fiatalkorú bűnbandák működését modellező megkülönböztetett 

lehetőségek modellje abból indul ki (Cloward, Ohlin, 1998), hogy attól, hogy valakinek 

nincsenek legitim lehetőségei elérni a társadalmilag kívánatos célokat, még nem jelenti 

azt, hogy vannak törvénytelen lehetőségei, illetve ha vannak is, nem biztos, hogy élni 

fog velük. Azt, hogy ki hogyan reagál arra, hogy a társadalmilag kívánatos célok nem 

elérhetőek számára, azt a rendelkezésére álló lehetőségek és modellek fogják 

meghatározni, melyek lehetnek adaptívak vagy maladaptívak. A lehetőségek és 

potenciális modellek alapján három típust határoz meg a szerzőpáros. Az első a 

kriminális szubkultúrájú csoport, itt a legitim eszközök hiányát az illegitim eszközökkel 

pótolják, melyek elérhetőek a csoporttagok számára. Szervezett bűnöző szubkultúráról 

beszélhetünk ebben az esetben, a fiatalok lakókörnyezetében működő bűnbandákba a 

felnőtt bűnözők bevonják a fiatalabbakat, akiknek a bűnözés rendszeres, haszonszerző 

tevékenység. A második a konfliktus szubkultúra, esetükben nincs lehetőség az illegitim 

tevékenységekre, nincs a környezetükben bűnöző modell, bűnszervezet. Ezek a fiatalok 

szétesett társas környezetben élnek, ahol a domináns pozíció, az erő demonstrációja a 

legfontosabb érték, különböző csoportok küzdenek a kontroll megszerzéséért. E 

környezetben a konfliktusok vállalása a keménység, a verekedés, a küzdelem jelenti 

majd a domináns alkalmazkodási módot. A harmadik típus a visszavonuló szubkultúra, 

e típusnál nincsen lehetőség illegitim eszközök használatára, és nem is tudtak 

meghatározni egyéb pozíciószerző, sikerességet eredményező tevékenységet. Kétszeres 
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vesztesekként írják le őket, sem legitim, sem illegitim módon nem tudnak sikeresek 

lenni. 

Cohen szubkulturális modellje szintén fiatalkorú bűnbandák működésével foglalkozik 

(Cohen, 1994). A modell alapfeltevése, hogy a társadalmi csoporttagság, és a 

csoportközi összehasonlítások vezetnek feszültséghez. Az alacsony státusú 

csoportokban a fiatalok a középosztálybeli kortársaikkal összehasonlítva lehetőségeiket, 

relatív deprivációt élnek meg, ezt hívja Cohen státus deprivációnak. A deprivációhoz 

frusztráció társul, az észlelt különbségeket, hátrányos helyzetüket igazságtalannak élik 

meg, ezt státus frusztrációnak nevezi. A státus frusztráció vezet devianciához és 

bűnözéshez, a kriminalizálódás folyamatát reakcióképzésnek nevezi. Az alacsony 

státusú fiatal a társadalom normáit és értékeit elveti és helyettesíti saját alternatív 

normáival és értékeivel. Ez az értékesség és a státus érzetét kelti, és tulajdonképpen a 

társadalmi kirekesztésre adott válaszként értelmezhető. Cohen szerint a 

státuskülönbségekkel a fiatalok az oktatási intézményekben szembesülnek a 

legtisztábban, ahol a társas összehasonlítás nyomán a középosztálybeli értékrend az 

irányadó. Társaik által butának, rossznak címkézett fiatalok három reakciótípust 

adhatnak, vagy erősebben próbálkoznak, hogy megfeleljenek a középosztálybeli 

értékrendnek, és kívánatos céljainak, vagy elfogadják a helyzetet, hogy ők nem felelnek 

meg. Vagy pedig elvetik a negatív minősítést és a sikeresség normáit saját maguk 

definiálják. A három különböző reakciótípus háromféle alkalmazkodási módhoz vezet. 

A még erősebben próbálkozók leszek az „iskolás fiúk” – college boys, akik elfogadják a 

középosztály értékrendjét és iskolai teljesítményre, sikerek elérésére fókuszálnak. A 

helyzetet elfogadók lesznek a „sarki fiúk” – corner boys, akik iskolai 

teljesítményelvárásaikat csökkentik és enyhe deviáns viselkedést mutatnak.  A helyzetet 

elutasítók lesznek a „bűnöző fiúk” – delinquent boys, akik elvetik az őket leminősítő, 

kirekesztő középosztálybeli értékrendet és újradefiniálják a társadalmi státust és a 

kívánatos normákat, olyan módon, hogy sikeresek lehessenek. Ez pedig a deviáns 

normákban, a bűnözői életvitelben és értékrendben testesül meg. 

A Merton-i hagyományokból kiindulva Agnew újította meg a kényszer elméletek 

koncepcióját, általános kényszer elméletében (Agnew, 1992). Elsődleges célja az volt, 

hogy minden társadalmi osztály bűnelkövetését magyarázó koncepciót dolgozzon ki. A 

kényszer definícióját jelentős mértékben kiszélesítette. Már nem csupán a társadalmi 

csoporttagság, csoportközi helyzet és lehetőségek szülnek kényszert, hanem egyéni, 

személyes élmények is. Ezek a személyes feszültségforrások a pozitívnak értékelt 
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személyes célok elérésének akadályoztatása, a pozitívnak értékelt dolgok elvesztése, 

negatív esemény átélése. A kényszerek negatív érzelmi állapotot eredményeznek, ha ez 

a negatív állapot harag vagy frusztráció, akkor nő a bűnelkövetés valószínűsége. A 

személyes kényszereket lehet erősség, időtartam, megoszlás alapján értékelni. A 

legnagyobb valószínűséggel azok a kényszerek vezetnek bűnelkövetéshez, melyek 

erősek, ahol igazságtalanságot észlel a személy, ahol alacsony a társadalmi kontroll és 

ahol a deviáns helyzetmegoldás jutalmazó értékű. Agnew hangsúlyozza az egyéni 

személyiségváltozók szerepét, melyek befolyásolják a kényszerekkel való megküzdés 

formáját. Az önkontroll és az impulzivitás a leglényegesebb személyiségdimenziók a 

sikeres megküzdés szempontjából.  

Agnew az integrált kényszer elméletében (Agnew, 2003) kifejezetten a serdülőkori 

vagyon elleni bűncselekmény csúcsot kívánja magyarázni. Kiindulópontja az, hogy e 

korcsoport számára nem feltétlen a középosztály értékrendje által meghatározott, hosszú 

távú célok elérése és ennek frusztrációja okoz problémát, hanem az azonnali, a 

korcsoportban kívánatos célok, mint a felnőtt privilégiumok megszerzése, az autonómia 

demonstrációja, a kedvező társas pozíció elérése, népszerűség az ellenkező nem 

körében. A korosztályban kívánatos célok nem mindig vagy nem könnyen érhetőek el. 

A fiatalok észlelhetik úgy, hogy legális eszközökkel nem jutnak közelebb a vágyott 

állapothoz, és úgy döntenek, hogy törvénytelen eszközökkel fognak élni. 

A kényszer elméletek első vonulata a társadalmi osztályt, a társadalmi státust és az 

ebből fakadó deprivációt, frusztrációt tartotta elsődlegesnek a kriminalizálódás 

szempontjából. Ez több megkérdőjelezhető premisszát feltételez. Egyrészt, nem biztos, 

hogy az alacsony társadalmi osztály tagjainak kívánatosak a középosztály céljai. Ha 

feltételezzük, hogy igen, akkor sem biztos, hogy a deprivációt és feszültséget élnek 

meg. Ha elfogadjuk, hogy igen, akkor sem biztos, hogy ezt illegitim utakon akarják 

csökkenteni. A kényszer elméletek kurrens iránya már differenciáltabban, nagyobb 

általánosíthatósággal magyarázza a bűnözést. A kényszerek definíciójának 

kibővítésével, a kényszerek interperszonális, intraperszonális meghatározóival bármely 

társadalmi osztályra érvényes magyarázóelveket nyújtanak. A fiatalok szempontjából a 

kényszer elméletek egyik alapkérdése, hogy hogyan definiálhatóak esetükben a 

kívánatos célok. Míg Cloward, Ohlin és Cohen abból indul ki, hogy az általános, 

középosztálybeli, társadalmilag kívánatos célok a serdülők céljai is, addig Agnew 

integrált kényszer elméletében az életkorból fakadóan specifikus célokat különböztet 

meg. Függetlenül a céloktól, a modellek többféle alkalmazkodási utat kínálnak a 
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„kényszer helyzetek” megoldására, és nem zárják ki a proszociális viselkedést. A 

kényszerre adott válasz a proszociális vagy deviáns adaptációs módok, a kortárs 

közösség kínálta lehetőségek és modellek által meghatározottak. 

 

Címkézés elméletek 

A fiatal stigmatizációja önbeteljesítő jóslatként vezet a devianciához a címkézés 

modellekben. A klasszikus Lemert-i és Becker-i címkézés elméletek feltételezik 

(Becker, 1963), hogy ha a környezete valakit deviánsként értékel és deviánsnak címkéz, 

akkor a személy azonosul ezzel, és ő maga is deviánsként tekint magára, és ennek 

megfelelően fog viselkedni. A címke önbeteljesítő jóslatként működik, és deviáns 

viselkedéshez vezet, ami még inkább erősíti a stigmát. Lényeges azonban figyelembe 

venni, hogy a serdülők számára a deviáns címke lehet, hogy értéket képvisel és nem 

stigmaként hat. Lemert kétféle deviancia típust különít el. Az egyik az elsődleges 

deviancia, itt a deviáns viselkedés rejtve marad, nincsen rá semmilyen reakció mások és 

általában a társadalom részéről. A másik a másodlagos deviancia, itt a deviáns 

viselkedés ismertté vált mások számára. Az egyén a deviáns viselkedésére vonatkozó 

társas, társadalmi reakciókat beépíti kognitív struktúrájába, énképébe és ezek a reakciók 

végső soron meghatározzák viselkedését. Becker, a címkézés perspektíva másik 

kiemelkedő alakja, mérföldkőnek számító, rengeteget idézett munkájában „The 

Outsiders”-ben, a deviáns címke stigmatizáló, marginalizáló hatását írja le (Becker, 

1963). Becker megközelítésében a deviáns címkézés nem egyéni szinten, hanem 

társadalmi problémaként jelenik meg. A hatalmi ágensek stigmatizáló deviáns 

címkézése, a deviánsnak címkézettel szemben alkalmazott dehumanizált eljárások 

gyakorlata az, ami a devianciát erősíti, a deviáns identitás kialakulását, a deviáns 

életstílust támogatja. Becker négy féle típust határoz meg az alapján, hogy a személy 

elkövetett-e bűncselekményt, illetve, hogy kapott-e büntetést. Az első típus a tiszta 

deviáns, ő olyan bűnelkövető, akit büntettek már. A második típus a titkos deviáns, ő 

követett el bűncselekményt, de nem lepleződött le, nem büntették. A harmadik típusba 

azok a személyek tartoznak, akik, bár nem követtek el bűncselekményt, kaptak 

büntetést, ők tehát ártatlanul bűnhődők. A negyedik típus a deviancia tekintetében 

érintetlenek tartoznak, nem követtek el bűncselekményt, és ennek megfelelően nem is 

kapnak semmiféle büntetést. Becker a deviáns identitás kialakulásával kapcsolatban 

különbséget tesz fő és alárendelt identitáselemek között. Feltevése szerint a központi 

helyet elfoglaló fő identitáselemek felülírhatják az összes egyéb alárendelt 
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identitáselemet, az önazonosság és a viselkedés szempontjából meghatározóvá válnak. 

A deviánsnak címkézettek esetében elképzelése szerint a deviáns identitáselem központi 

identitáselemmé válhat, így az önmeghatározás alapja lesz. A címkézés megközelítés, a 

címke önbeteljesítő jóslatként működése, a címke, mint központi identitáselem mind 

arra az alapgondolatra vezethető vissza, hogy az embereknek a társas reakciók, a 

társadalmi visszajelzések elsődleges fontosságúak. 

A címkézés modellekben, ahol az egyéni felelősség minimális, a fiatalok szempontjából 

a társadalmi reakciók, a társadalmi minősítés identitásformáló hatása kiemelt 

fontosságú. Lényeges kérdés, hogy milyen cselekvések esetében kap deviáns minősítő 

reakciót a fiatal. Ha eleven, rosszalkodik, csínytevéseket követ el, azaz viselkedése 

messze nem meríti ki a deviáns viselkedés definícióját, és mégis deviáns értelmező 

reakciót kap, az értelmezés torzító jellegű, patologizál. Saját magára vonatkozó 

értékelése negatív lesz. Ha az ilyen értékelések gyakoriak, központi identitáselemmé is 

válhat a deviancia, deviáns életformát fog folytatni a fiatal. Ha valóban deviáns tettek 

elkövetését minősítik, korrekten, akkor is identitásformáló, identitásképző elem lehet a 

címke. A társadalmi, intézményi diszkrimináció szempontjából fontos kérdés, hogy 

hivatalos, formális jellegű deviáns címkét kapott-e a fiatal. Megítélésem szerint egy 

deviáns tettet elkövető személyt deviánsnak nevezni, ekként címkézni nem inkorrekt, 

hiszen ez a társadalmi reakció tükrözi a valóságot. Azonban arra hangsúlyt kell fektetni, 

hogy a deviáns címke minimális mértében legyen stigmatizáló. A fiatalok esetében a 

fejlődés és a nevelkedés szükségleteinek figyelembevétele elsődleges szempont a 

kriminális viselkedés korrekciója során.  

 

Szociális tanuláselméleti modellek 

A társas interakciók, a társaktól jövő megerősítések formálják a deviáns viselkedést a 

szociális tanuláselméleti alapokra építő modellekben (Bartol, Bartol, 2009). A 

kiindulópont, hogy a konform, proszociális és a deviáns viselkedés is tanult. Az aktuális 

társas környezet mindkét irányban hat az értékekre és a viselkedésre, a két irány közötti 

egyensúly kérdése, hogy megjelenik-e bűnözés. A klasszikus Sutherland-i differenciális 

asszociáció modell, illetve ennek továbbfejlesztett verziója, Aker differenciális 

asszociáció megerősítés modellje a megfigyeléses tanulás és az operáns kondicionálás 

szerepét hangsúlyozza a fiatalok bűnözésének kialakulásában és fennmaradásában 

(Aker, Seller, 2004). A referencia személyek és a kortársak részéről érkező proszociális 

és deviáns viselkedési modellek, valamint a proszociális és deviáns viselkedésformákra 
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érkező megerősítések aránya kritikus a deviancia megjelenése és fejlődése 

szempontjából. Sutherland szerint a viselkedést a kiemelt jelentőségű kapcsolatok – 

asszociációk határozzák meg. Ezekben a kapcsolatokban értékeket, normákat, 

attitűdöket, Sutherland terminológiájában definíciókat tanulunk. A tanultak között 

lesznek proszociális és antiszociális értékrendet támogató definíciók. Sutherland szerint 

van egy megkülönböztethető szint (differential), amikor az antiszociális definíciók 

kerülnek nagyobb arányba, és ezek fogják meghatározni a viselkedésünket. Ha ezt a 

megkülönböztető definíciós arányszintet eléri valaki, akkor fog megjelenni a deviáns 

viselkedés. A definíciók gyakoriság, időtartam, intenzitás és fontosság alapján 

jellemezhetőek. Sutherland szerint a koragyerekkorban tanult definícióknak különösen 

nagy a jelentőségük, mert gyakran, hosszú ideig, fontos személyektől kaptuk őket. A 

klasszikus differenciális asszociációs megközelítés legfontosabb kritikája, hogy 

különösen nehezen operacionalizálható fogalmakkal dolgozik, valamint, hogy az egyént 

passzívnak tekinti a definíciók elsajátításában.  

Aker (Aker, Seller, 2004) fejlesztette tovább a klasszikus differenciális asszociációs 

modellt, a szociális tanuláselméleti alapokat az operáns kondicionálás gondolatkörével 

egészítette ki. Differenciális asszociáció megerősítés modelljében hangsúlyozza, hogy a 

deviáns viselkedés gyakorlása során kapott pozitív és negatív megerősítések 

ugyanolyan fontosságúak a viselkedés formálásban, mint a definíciók. Kiindulópontja, 

hogy a deviáns viselkedés pozitív társas megerősítések hatására jelenik meg, és marad 

fenn. Feltételezi, hogy a tanulás kiscsoportos helyzetekben zajlik, ahol a csoport a 

szubkultúrájának megfelelő definíciókat képvisel és közvetít, amelyek világosan 

tartalmazzák, hogy a proszociális és a deviáns viselkedésformák gyakorlását pozitív 

vagy negatív megerősítés fogja követni. A csoporttagok megfigyeléses tanulás során 

megtanulják ezeket a definíciókat, és e szerint választják ki, hogy mit tegyenek. Ezt 

követően a saját viselkedésükre kapott megerősítések mennyisége, gyakorisága és 

valószínűsége fogja meghatározni, hogy mely viselkedés marad fenn. Aker a deviáns 

viselkedés megerősítése szempontjából kétféle jelzést, terminológiájában „ingert” tart 

fontosnak. Az egyik a pozitív megkülönböztető ingerek, ezek olyan megkülönböztetett 

jelentőségű jelzések, melyek a csoport által értékelt pozitív viselkedésformákat 

indikálják. Egy ilyen jelzés esetén a viselkedést pozitív megerősítés fogja követni a 

referencia csoport részéről, a csoport elfogadja és értékeli a személyt. A másik inger 

típus a semlegesítő vagy igazoló megkülönböztető inger. Ezek olyan jelzések, amelyek 

érvénytelenítik a deviáns viselkedésre vonatkozó negatív minősítéseket, és lehetővé 
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teszik, hogy a törvénysértő viselkedés jogosnak, elfogadhatónak tűnjön.  Ha egy 

deviáns viselkedést a személyek alapvetően jutalmazónak, jogosnak és igazoltnak 

tartanak, akkor nagy valószínűséggel a viselkedés fennmarad. 

A szociális tanuláselméleti modellek különösen relevánsak a fiatalkorúak 

szempontjából. A fiatalok értékrendszerük formálódásának folyamatában különösen 

fogékonyak arra, hogy milyen viselkedésformákat milyen arányban látnak, pozitív vagy 

negatív értékelését tanulják-e a viselkedésformáknak, illetve, hogy kipróbálásuk során 

milyen közvetlen megerősítéseket kapnak. 

 

Kontroll modellek 

A társadalmi kontroll és az önkontroll hiánya vezet a bűnözéshez a kontroll 

modellekben. A kontroll modellek szerint különböző társadalmi és egyéni kontroll 

ágensek fogják vissza az embereket a bűnözéstől, ami egyébként általános lenne. 

Hirschi társadalmi kontroll modellje, ami társadalmi kötelék elmélet néven is ismert, 

kifejezetten fiatalkorúakra fókuszál (Pratt és mtsai, 2011). Hirschi 1969-ben publikált, 

mérföldkőnek számító „Causes of delinquency” könyve az egyik legidézettebb 

kriminológiai alapmű. Ebben négy alapvető társadalmi kötelékformát ír le. Az első 

kötelék a szülőkhöz, tanárokhoz és kortársakhoz kötődés, ezek közül a szülőkhöz 

kötődést tartja elsődlegesnek a kriminalizálódás szempontjából. A második kötelék az 

elköteleződés normatív, konvencionális életstílus, értékek iránt, ami megnyilvánul a 

tanulmányi teljesítmény priorizálásban, a törvényes munka vállalásában, 

megtakarításokban és általában megbízható, becsületes reputáció elérésének igényében. 

A harmadik kötelék a bevonódás, ami arra utal, hogy mennyi időt és energiát fektet a 

személy a konvencionális tevékenységek folytatásába.  Végül a negyedik kötelék, a hit, 

ami a társadalmilag kívánatos, elfogadott, proszociális értékek internalizálását jelenti. 

Feltételezi, hogy a családi szocializáció hiányosságainak következtében a személyes és 

a társadalmi kötelékek elégtelenek, nincs megfelelő személyes kötődés, nincs valódi 

elköteleződés konvencionális értékek iránt, nincs tényleges bevonódás konvencionális, 

proszociális tevékenységekbe, és általában hiányzik a meggyőződés a társadalmi 

szabályok, törvények legitimitásában. Azok a kötelékek, amelyek kontroll erővel 

bírhatnak a viselkedés szabályozásában, elégtelenek.  

Hirschi Gottfredsonnal együtt továbbfejlesztette a társadalmi kontroll modellt. A 

társadalmi kontroll ágensek meghatározó szerepét felülvizsgálva, az egyéni kontrollt 

helyezték a középpontba. A bűnözés általános elméletében az önkontroll funkciók 
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fejlettségéhez és működéséhez kapcsolják a devianciát, és a koragyerekkori fejlődés 

szerepét hangsúlyozzák (Gottfredson, Hirschi 1993). Az önkontroll meghatározásukban 

az azonnali jutalmak csábításának való ellenállást jelenti. Az önkontroll hiánya 

megnyilvánul magasabb impulzivitásban, érzéketlenségben, magasabb szintű 

kockázatkeresésben, rövidtávú szemléletben, non-verbális, fizikális reakció készségben. 

Ezek az önkontroll hiányosságok vezetnek a bűnözéshez, amennyiben kriminális 

lehetőségek, helyzetek is vannak. A kriminális lehetőség egyrészt az jelenti, hogy van 

valamilyen kívánatos cél elérhető közelségben, másrészt azt, hogy az adott célt 

törvénytelen úton akarja elérni a személy.  A kriminális lehetőség bizonyos 

bűncselekmény típusoknál, mint például a lopás, szinte állandó. Mindig találhat 

valamilyen kívánatos vagyontárgyat a látókörében a személy, és könnyen dönthet úgy, 

hogy törvénytelen eszközökkel szerzi meg.  

Reckless elhatárolás modelljében a konform és a deviáns viselkedés korlátozó tényezők, 

visszatartó, megtartó erők által meghatározott (Reckless, Smith, 1932, idézi Bartol, 

Bartol, 2009). Feltételezi, hogy a személy saját erőforrásai, önszabályozása, 

önkontrollja, illetve a családi és társadalmi kontroll, mint belső és külső visszatartók, 

együttesen formálják a viselkedést. A belső visszatartók szerepe elsődleges, optimális 

esetben, ha a belső visszatartó erő megfelelő, a személy nem fog deviáns viselkedést 

folytatni. Az énkép, a célorientáltság, a frusztrációs tolerancia, a felelősség érzet és a 

fókuszáltság dimenziók mentén határozható meg a belső visszatartók erejének szintje. A 

külső visszatartó erők a felügyelet és fegyelmezés, a reális társas elvárások, a megfelelő, 

proszociális társas tevékenységek és a pozitív modellek jelenléte alapján értékelhetőek. 

A kétféle visszatartó erő típus kompenzálja egymást.  

A bűnelkövetés belső kontrolljának érdekes értelmezését kínálja Sykes és Matza 

semlegesítés modellje, és az ehhez kapcsolódó sodródás modellje (Sykes, Matza, 1957). 

Feltételezik, hogy a deviáns, bűnöző személyek valamilyen szinten azonosulnak a 

domináns, proszociális értékrenddel, fontos nekik, hogy a társadalmi kötelékeket 

megéljék. A társadalmilag kívánatos, proszociális értékrendet elfogadó személyek 

alapvetően törvénytisztelő, konform életet élnek általában. Ha mégis elkövetnek 

törvénysértést, rosszul fogják érezni magukat. Ezek a kellemetlen érzéseket akarják 

megszűntetni, semlegesíteni azzal, hogy a bűncselekmény elkövetésére önigazoló 

kognitív technikákat alkalmaznak. A modell szerint az emberek könnyen képesek 

váltani a törvénytisztelő és a törvényszegő viselkedés között, és mindkettőt igazoltnak 

és koherensnek tudják értelmezni. A kétféle viselkedésmód és értékrend között váltás, 
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sodródás határozza meg a kriminalitást. A deviáns viselkedés igazolására úgynevezett 

semlegesítési technikákat alkalmaznak az elkövetők, melynek Sykes és Matza öt típusát 

írta le. Feltételezésük szerint minden bűnöző a saját preferált semlegesítési technika 

típust, típusokat használja. Az első semlegesítési technika a károkozás tagadása, ez azt 

jelenti, hogy az elkövető olyan értelmezését adja a helyzetnek, hogy ő tulajdonképpen 

nem is okozott valójában kárt, vagy bagatellizálja a károkat azzal, hogy feltételezi, hogy 

az áldozatnak nem jelent nagy erőfeszítést helyrehozni azokat. A második technika az 

áldozat pozíció tagadása, itt az elkövető az áldozatot olyan perspektívába helyezi, mely 

szerint az megérdemelte, rászolgált, esetleg provokálta azt, hogy a bűncselekményen 

keresztül büntetést kapjon. A harmadik semlegesítési stratégia a felelősség tagadása, itt 

a felelősség hárítása, áttolása úgy valósul meg, hogy az elkövető úgy állítja be a 

helyzetet, mintha az események sodrásában nem tudott kontrollt gyakorolni viselkedése 

felett, vagy akár úgy is, hogy kényszerítették a bűncselekmény elkövetésére. A 

negyedik stratégia az elítélők elítélése, ez annyit tesz, hogy a bűnöző a fókuszt a saját 

deviáns tettéről az őt elítélő hatóságok megkérdőjelezésére, diszkreditálására helyezi. 

Az ötödik semlegesítési technika, a magasabb szintű tekintélyekre hivatkozás, azt 

takarja, hogy az elkövető arra hivatkozik, hogy nem maga miatt, a saját haszna 

érdekében követte el a bűntettet, hanem valaki másért, olyan valakiért, akinek igényei, 

szükségletei nem kérdőjelezhetőek meg. 

A kontroll elméletek a külső, társadalmi, családi kontroll ágensek és a belső, önkontroll 

funkciók működésével, ezek deficitjével hozzák összefüggésbe a bűnözést. A fiatalokra 

nézve több kérdést is felvet a megközelítés. A legfontosabb, hogy hogyan 

gondolkodunk az önkontroll funkciók érettségéről serdülőkorban. A modellek nem 

pontosítják, hogy mit várhatunk el egész konkrétan a serdülőktől. Ha azt tételezzük, 

hogy az önkontroll funkciók fejlődése, érése még folyamatban van serdülőkorban, 

akkor a belső kontroll lehet instabil és a korosztály kriminális szempontból 

veszélyeztetett. Ha azt vesszük alapul, hogy az önkontroll funkciók érése lezárult, akkor 

egy deficitet kell kezelnünk. A külső kontroll szerepének meghatározása a fiatalok 

esetében egyik központi kérdése a kontroll modelleknek. A folyamatos, proszociális 

irányultságú külső kontroll elengedhetetlen a belső kontroll éretlenségének 

ellensúlyozására, ahogyan azt Reckless modelljéből levezethető. Sykes és Matza 

megközelítése kifejezetten optimista, miután kiindulópontja, hogy a proszociális 

értékrendet mindenki többé-kevésbé interiorizálta. A társadalmi kötelékek, a 

proszociális, „jó” személyként történő társas elismerés kiemelt érték, így a 
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nonkonformitás kellette rossz érzések megszűntetésének igénye, a kriminalitás 

racionalizációja serdülők esetében jó korrekciós prognózist vetít előre. 

 

Kritikai modellek 

A kritikai modellek a fennálló társadalmi rend, a társadalmi struktúra és a társadalmi 

működés kritikai elemzését adják, és a bűnözést a társadalmi csoportközi dinamikai 

folyamatok eredményének tekintik (Aker, Seller, 2004). Közös pontjuk, hogy a hatalom 

és az anyagi javak egyenlőtlen eloszlása súlyos csoportközi feszültségeket szül, ezek 

csoportközi konfliktusokhoz vezetnek, melyeknek kísérőjelensége a bűnözés. A 

konfliktus modellben (Aker, Seller, 2004) a kiindulópont a társadalmi érdekcsoportok 

hatalmi versengése, mely a társadalmi kontroll megszerzésére irányul. A legnagyobb 

erővel bíró csoport fogja megszerezni a hatalmat és így a lehetőséget, hogy a 

jogrendszert alkossa, kontrollálja. A hatalmon lévő csoport a gyengébb formális vagy 

informális hatalommal bíró csoportok tevékenységét kriminálisnak és büntetendőnek 

fogja minősíteni. A modell szerint a törvények a hatalmon lévők pozíciójának 

megerősítését szolgálják. A bűnözés a rendszerellenes tevékenység, amely az ellenzéki 

csoportok erejének és aktivitásának függvényében fog változni. A marxista modellben a 

kapitalista berendezkedés, a piacgazdaság szülte osztálykülönbségek, a kizsákmányolás 

és az elnyomás vezetnek a bűnözéshez (Walsh, 2012). Az uralkodó osztály a 

termelőeszközök birtoklásával és a jogrendszer kontrolljával elnyomja a 

munkásosztályt. Az uralkodó osztály bűnözésének hátterében az előnyök, a társadalmi 

pozíció fenntartását látja a marxista megközelítés, míg a munkásosztály bűnözésének 

hátterében a rendszerrel szembeni ellenállást, lázadást. A primitív lázadás hipotézis 

szerint a munkásosztály bűnözése racionális válasz az elnyomásra és kizsákmányolásra. 

A kizsákmányolás mellett az elidegenedés is fontos szerepet kap e megközelítésben. E 

szerint a kapitalista működés az embereket elidegeníti a társadalomtól és egymástól is, 

ennek az a következménye, hogy a szociális érzelmek egyensúlya felborul, az 

altruizmus helyett az egoizmus lesz domináns, ami hajlamosíthat a bűnözésre. A kritikai 

modellekhez sorolható a feminista perspektíva is. A feminista megközelítés két 

lényeges kérdést vet fel. Az egyik, hogy mennyire tekinthetőek érvényesnek nőkre a 

klasszikus, férfi populációra kidolgozott kriminológiai modellek, a másik, hogy mi 

okozza a nemi arányok eltolódását a bűnözésben, miért van lényegesen kevesebb 

bűnöző nő (Walsh, 2012). A férfiakra kidolgozott modellek a női bűnözőkre is 

érvényesek, a bűnözési statisztikák mindkét nemnél azonos tendenciákat, változásokat 
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mutatnak, a bűnözés egyéni korrelátumai is azonosak mindkét nemnél (Walsh, 2012). A 

feminista megközelítés egyik vonulata szerint a női emancipációval párhuzamosan a 

bűnözési nemi arányoknak ki kellett volna egyenlítődnie. Adler azzal érvel (Walsh, 

2012), hogy azért, mert a nők maszkulinizálódása zajlik, amibe beletartozik az 

antiszociális viselkedésformák felvétele is. Simon megközelítésében (Walsch, 2012) a 

nőknek egyre nagyobb a foglalkoztatottsága, egyre több lehetőségük van gazdasági 

bűncselekmények elkövetésére, így az ilyen típusú bűncselekmények arányainak 

növekedése kézenfekvő lenne. A harmadik megközelítés a gazdasági marginalizáció 

gondolatkörére épít (Walsh, 2012), a női szegénység növekedésére, a szegénység 

feminizációjára, amit döntően a válások és a csonka családok számának növekedéséhez 

kötnek. A szegény, rászorult helyzetben élő nők körében a megélhetési kényszer miatt 

növekedhetne a megélhetési bűnözés. A bűnözési statisztikai adatok azonban nem 

igazolják a nemi arányok kiegyenlítődésének tendenciáit. A feminista megközelítés 

másik vonulata szerint a természetes, a patriarchális rendszer működésében logikus, 

értelmezhető, hogy miért vannak nemi különbségek a bűnözésben. Hagan hatalom 

kontroll modellje (Walsh, 2012) a családon belüli hatalmi különbségekre, a család 

típusokra vezeti vissza a bűnözésbeli különbségeket. Feltételezi, hogy a patriarchális 

családban a különböző nemű gyerekek között diszkriminálnak a nevelés során, az 

egalitáriánus családban nem. A patriarchális nevelés alapján a fiúk bűnözése valószínű, 

az egalitáriánus nevelés alapján pedig a lányoké ugyanolyan valószínű, mint a fiúké. 

Campbell (Walsh, 2012) túlélés hipotézisében azt fogalmazza meg, hogy a nők a 

reprodukciós stratégia követése érdekében tartózkodnak a fokozott kockázatkereséstől, 

a státusuk védelmére, biztonságra törekednek, így alapvetően tartózkodni fognak a 

bűnözéstől, ha mégis elkövetnek valamit, az eszköz számukra a túléléshez.  

A kritikai modellekben a társadalmi csoporttagság, a csoport státusa általi determináció 

a meghatározó. Ezt a fiatalokra vetítve úgy értelmezhetjük, hogy a születéskor adott 

társadalmi csoport meghatározó. A modellek feltételezik az erős csoport identifikációt, 

a csoportstátus következményeinek realizálását és a csoportérdekek meghatározó 

szerepét az egyén működésében. A fiatalok esetében tehát az vizsgálható meg, hogy 

társadalmi csoportjukkal mennyire azonosulnak, a csoporttagság következményeit 

mikor ismerik fel, illetve, hogy ezt elfogadják-e, vagy törekednek a csoportstátusokon 

változtatni. 
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A klasszikus modellek fiatalkorú bűnözés értelmezésének sarokpontjait a 8. számú 

táblázatban foglalom össze.  

 
8. számú táblázat: A fiatalkorú bűnözés a klasszikus modellekben 

Modell Koncepció a fiatalkorú bűnözésről 

Racionális döntés modell A fiatal szabad akaratából, tudatosan, a szubjektív várható 

hasznosság maximalizálása érdekében választja a bűnözést, 

kérdés, hogy milyen életkortól, milyen feltételek mellett 

tekinthetjük belátásra képesnek a fiatalt, mikor érettek döntési 

képességei 

Szociális dezintegráció A fiatal lakókörnyezete, családi értékrendszere meghatározó, 

szétesett szociális környezet, értékvesztett, deviáns értékrendű 

modellek, elégtelen családi kontroll vezetnek a bűnözéshez 

A család szocializációs funkciói nem működnek megfelelően, 

normák, értékek közvetítése, interiorizálása hiányzik  

Kényszer elméletek A társadalmilag kívánatos, középosztály értékrendjét tükröző 

célok, vagy a felnőtt státus privilégiumainak megszerzése 

érdekében, eszközként jelenik meg a bűnözés, státus depriváció, 

státus frusztráció, megoldására különböző adaptációs módokat 

választhat, elérhető deviáns lehetőségek is kellenek a bűnözés 

megjelenéséhez 

Címkézés elméletek A társas, társadalmi reakció, a fiatal deviánsként történő 

címkézése önbeteljesítő jóslatként működik, interiorizálja a 

deviáns címkét, központi identitáselemmé válik és deviáns 

életforma folytatását hozza magával 

Szociális tanuláselméleti modellek Szociális tanulás során proszociális és deviáns modellek, és a 

referenciaszemélyek, kortársak részéről jövő megerősítések 

meghatározóak, megfigyeléses tanulás, operáns kondicionálás 

vezet bűnözéshez 

Kontroll modellek Társadalmi és személyes kontroll hiánya meghatározó  

Önkontroll funkciók éretlensége, deficitje, koragyerekkori 

szocializációs deficit vezet bűnözéshez 

Kritikai modellek Társadalmi pozícióért, hatalomért folyó csoportközi versengés 

terméke a bűnözés 

A társadalmi csoporttagság, csoport státusa meghatározó 

Csoport identifikáció szintje, csoport státusának értelmezése 

lényeges 
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A tárgyalt modellek a fiatalkorú bűnözés hátterében azonosítanak társadalmi, 

strukturális tényezőket, társadalmi reakciómódokat, tanulási mintázatokat, kontroll 

funkciók deficitjét. Jellemző, hogy egy modell egy tényező csoportot emel ki és arra 

építve dolgozza ki a magyarázóelveket. A legtöbb modell kapcsán felmerül az az 

észrevétel, hogy valójában nem modellál komplex fejlődési folyamatokat, a felnőtt és a 

fiatalkorú bűnözés háttértényezőit és mechanizmusait hasonlónak feltételezi. 

Alapvetően nem differenciál kellően a bűnözői karrierek között és nem magyarázza a 

serdülőkorra korlátozódó bűnözést. 

 

 

2.3!A!fiatalkorú!bűnözés!biológiai!és!pszichológiai!meghatározói!!
 

A bűnözés egyéni, biológiai, illve személyiségbeli meghatározó tényezőinek kutatása 

hosszú múltra tekint vissza. Az alapvetően pszichológiai szemléletű kutatások az egyéni 

különbségek magyarázatát célozzák. Feltételezik, hogy léteznek olyan stabil egyéni 

jellemzők, amik alapján bejósolható a deviáns viselkedés, a bűnözés. A megközelítések 

eltérnek a tekintetben, hogy milyen mértékben tartják determinisztikusnak az egyéni 

jellemzőket, illetve, hogy az egyéni jellemzőt önmagában, vagy más egyéni és 

kontextuális tényezők rendszerében vizsgálják. Fontos kiemelni, hogy a kurrens 

megközelítések nem izoláltan kezelik az egyéni tényezőket, hanem dinamikus 

hatásrendszerben (Tremblay, LeMarquand 2001, idézi Bartol, Bartol, 2009). 

Feltételezik, hogy az egyéni szintű prediszpozíciók a környezeti tényezőkkel folyamatos 

kölcsönhatásban fejlődnek, alakulnak. Az egyén-környezet tranzakciók, az egyéni 

proaktivitás fontos tényezők az egyéni prediszpozíciók deviáns viselkedésre gyakorolt 

hatásában. Az egyéni tényezők biológiai prediszpozíciók, temperamentum és karakter 

jegyek, személyiségvonások, kognitív, érzelmi és társas jellemzők kategóriákba 

sorolhatóak. A bio-pszicho-szociális szemléletet képviselve, a viselkedést a biológiai, 

kognitív, érzelmi és társas tényezők, illetve ezek kölcsönhatásai által egyaránt 

meghatározottnak tartom. A tényezőket a bio-pszicho-szociális csoportosítási rendszer 

mentén mutatom be. 
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Biológiai tényezők  

A biológiai modellek a genetikai hatások, a neurológiai prediszpozíciók, fizikai és 

pszichofiziológiai jellemzők összefüggéseit vizsgálják az antiszociális viselkedéssel. Az 

antiszociális viselkedés tisztán genetikai, biológiai determináltsága ma már idejétmúlt 

koncepció (Raine, 2002). A veleszületett vagy szerzett biológiai prediszpozíciókat a 

korai pszichoszociális és fizikai környezet jelentősen formálja és módosíthatja.  

Sheldon szomatotípus rendszere a test méretei és felépítése alapján tartja 

meghatározottnak a temperamentumot, és a devianciát. A modell feltételezi, hogy a 

bűnözőkre jellemző teststruktúra azonosítható. Sheldon négy típust ír le, az endomorf, 

ektomorf, mezomorf és a kiegyensúlyozott. Fiatalkorú bűnözők körében végzett 

kiterjedt vizsgálatait követően arra a megállapításra jutott, hogy a mezomorf típus 

leggyakoribb a bűnözőknél. A későbbi fizikai jellemzőkkel kapcsolatos kutatások 

rendre alátámasztották Sheldon eredményeit. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy 

pusztán a testi jellemzők alapján bűnözést jósolhatnánk be. A fenti eredmények kurrens 

értelmezése a fejlődési aspektust helyezi előtérbe (Bartol, Bartol. 2009). Feltételezik, 

hogy miután a mezomorf típusba tartozók kiugróan magasak, robosztus felépítésűek, 

kora gyerekkorukban megtanulják, hogy könnyen legyőzik kortársaikat, akár csak 

megjelenésükkel megfélemlítő hatást gyakorolnak. A fizikai agresszió egy hatékony 

stratégia a mezomorf gyerekek számára, hogy elérjék céljaikat és győztesen kerüljenek 

ki konfliktushelyzetekből. A korai fizikai agresszió folyamatos pozitív megerősítést 

nyer, és így a későbbiekben is fennmarad. Az agresszív bűncselekmények 

elkövetésének valószínűsége a mezomorf testalkatúak körében a koragyerekkori 

agresszió pozitív megerősítése alapján elképzelhető. 

A testi jegyek és az antiszociális viselkedés összefüggéseinek kutatásában egy másik 

jelentős irány a minimális fizikai eltérések, mint markerek vizsgálata (Raine, 2002). E 

megközelítés kiindulópontja, hogy bizonyos apró, de jellegzetes testi jegyek, mint a 

aszimmetrikus fülek, puha, összegyűrhető fülek, messze ülő szemek, embrionális 

fejlődési zavart tükröznek. Feltételezik, hogy ezeknek a testi jegyeknek a kialakulását 

meghatározó fejlődési időszakban zajlanak az antiszociális viselkedéssel kapcsolatba 

hozható idegrendszeri fejlődési folyamatok. A speciális testi jegyek tehát indikálják az 

idegrendszer fejlődési zavarát. A minimális fizikai eltérések együtt járást mutattak a 

gyerekkori és a serdülőkori agresszivitással és agresszív bűncselekmények 

elkövetésével, az összefüggést környezeti tényezők moderálhatják. 
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A biológiai modellek kurrens irányzata az idegrendszer fejlődését állítja a középpontba, 

és egyértelműen igazolja azt az összefüggést, hogy az idegrendszer, különösen a 

prefrontális kéreg fejlődési zavara összefügg az antiszociális viselkedéssel és a 

bűnözéssel (Raine, 2002). Az idegrendszer fejlődési zavara neuropszichológiai 

deficitekhez vezet, a nyelvi és a végrehajtó funkciók nem megfelelő módon fejlődnek, 

és ez az impulzivitás, agresszivitás megjelenését valószínűsíti, már egészen kis korban. 

Az idegrendszer strukturális és funkcionális szinten is változhat a tapasztalatok 

hatására, ezt nevezik plaszticitásnak. Hangsúlyozzák, hogy a koragyerekkori szülő-

gyerek kapcsolatban a fizikai kontaktus, a multiszenzoros stimulálás az idegrendszer 

fejlődési diszfunkcióit korrigálhatja.  

Az agresszív, erőszakos viselkedés genetikai meghatározottságának vizsgálata hosszú 

múltra tekint vissza. Jelentős mennyiségű empirikus kutatási eredmény azt mutatja, 

hogy az agresszív, antiszociális viselkedés genetikailag meghatározott (Raine, 2002). A 

genetikai hatásokat a környezeti hatások nagymértékben befolyásolhatják. A kurrens 

szemlélet a gén-környezet interakciót tartja alapvetően a viselkedés megjelenésében.  

Az agressziót és a devianciát a pszichofiziológiai keretben is vizsgálták (Raine, 2002). 

Az autonóm idegrendszer reakciókészségének jelentős, stabil egyéni különbségeit 

azonosították. Az antiszociális viselkedés arousal elmélete arra az empirikusan igazolt 

jelenségre épít, hogy a krónikus bűnözők szignifikánsan alacsonyabb a szívritmusuk és 

bőrük vezetőképessége. Ez az alacsonyabb autonóm arousal szint jelzi, hogy nem élnek 

át jelentős félelmet, a félelem hiánya pedig vakmerő és intenzív élménykereső 

viselkedéshez vezethet. A félelem, a szorongás hiánya a szocializáció szempontjából is 

lényeges, a büntetésre építő nevelési eszközök valószínűleg hatástalanok az alacsony 

autonóm arousallal bíró gyerekek körében. 

A hiperaktivitás-figyelemzavar és a bűnözés összefüggéseinek is kiterjedt a 

szakirodalma. Becslések szerint a hiperaktív-figyelemzavarral küzdő gyermekek-

serdülők 25-50%-a elkövet valamilyen súlyos bűncselekményt (Bartol, Bartol, 2009, 

Moffitt, 1993). Ha hiperaktivitás-figyelemzavar antiszociális jegyekkel társul, a 

kriminális életpálya folytatásának rendkívül nagy a valószínűsége. A zavarral küzdő 

fiatalok mind a kognitív, mind a szociális területen komoly problémákkal küzdenek. 

Nem rendelkeznek megfelelő kognitív képességekkel, stratégiákkal a hétköznapi élet 

kihívásainak kezelésére, a zavar gyakran együtt jár a végrehajtó funkciók deficitjével is. 

Nyelvi, kommunikációs és kapcsolatépítési-fenntartási problémák a kirekesztést, a 
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gyerek nyílt elutasítást is eredményezhetik a kortársak részéről. A proszociális kortársak 

elutasításával a deviáns fejlődés valószínűsége megnő.  

 

Személyiség tényezők  

Az antiszociális viselkedésre, devianciára hajlamosító stabil egyéni 

személyiségtényezők kutatása kiterjedt. A temperamentum jellemzők, az alap 

személyiségjellemzők, illetve a specifikus személyiségjegyek etiológiai szerepét 

vizsgálják. 

Az örökletes, biológiai meghatározottságú, Thomas és Chess által leírt temperamentum 

típusok közül a nehéz temperamentum mutatott együtt járást a kora gyerekkori 

agresszióval, és a későbbi bűnözéssel (Bates és mtsai, 1998, Rubin és mtsai, 2003). A 

nehéz temperamentum antiszociális viselkedés szempontjából kritikus elemei az 

önszabályozás nehézsége és az impulzivitás. A robbanékony, impulzív, nehezen 

kezelhető gyerekek gyakran kerülnek összeütközésbe környezetükkel és az 

önszabályozás hiánya miatt gyakran adnak a konfliktushelyzetekben agresszív reakciót.  

A kriminális viselkedést meghatározó alap személyiségdimenzió mintázatokat a 

McCrae és Costa féle big five személyiségmodell keretében vizsgálták a legtöbbet 

(Bartol, Bartol, 2009). Az öt személyiségdimenzió hasonló mintázata rajzolódik ki a 

felnőtt és a fiatalkorú bűnözők személyiségprofiljának feltárásakor. Alacsony szintű 

barátságosság és lelkiismeretesség, magas szintű extraverzió, alacsony szintű nyitottság 

és magas neuroticizmus jellemző a bűnözők körében (Salekin és mtsai 2005). A 

személyiségprofil meglepő eleme a magas szintű neuroticizmus. A szakértők általános, 

egyöntetű álláspontja, hogy a szorongás hiánya, a neurotikus működés hiánya markáns 

az antiszociális fejlődési jegyek között (Bartol, Bartol, 2009). A neurotikus működési 

jegyek az antiszociális fiatalok személyiségprofiljában arra irányítják a figyelmet, hogy 

viselkedésük korrekciójára lényegesen nagyobb a lehetőség, mint azt a klinikai 

szakirodalom alapján feltételezhetnénk.  

Az univerzális alapdimenziók mellett a szenzoros élménykeresés, az újdonságkeresés, 

az impulzivitás személyiségjegyek összefüggését vizsgálták a deviáns, bűnöző 

viselkedéssel. Mindhárom személyiségjellemző együtt jár a devianciával, a magas 

szintű szenzoros élménykeresés, a magas szintű újdonságkeresés és a magas 

impulzivitás mind jellemző a bűnözők körében (Lynam, 1997, Caspi, Silva, 1995, 

Tremblay, LeMarquand, 2001, idézi Bartol, Bartol, 2009). 
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Egyéni kognitív, érzelmi és szociális jegyek 

Minél több kognitív, nyelvi és önszabályozási készséget birtokol egy gyerek, annál 

nagyobb esélye van arra, hogy a fejlődési kihívásokkal meg tudjon küzdeni. Ha a 

kognitív-érzelmi-társas fejlődése nem megfelelő, az kihat teljesítményére, 

önértékelésére, társas kapcsolataira, összességében alkalmazkodási és megküzdési 

készségeire. A veleszületett, szerzett és a környezeti tényezőkre visszavezethető 

fejlődési akadályok, gátak összefüggéseire irányuló kutatások alátámasztják a fejlődési 

deficit és a későbbi antiszociális, deviáns viselkedés összefüggéseit.  

Kiterjedten vizsgálták a nyelvi fejlődés késésének hatását a későbbi bűnözésre. A 6 

hónapos, 18 hónapos és a 24 hónapos kori nyelvi fejlődési folyamatok késése, deficitje 

alapján bejósolható a későbbi bűnözés és antiszociális viselkedés (Nigg, Huang-Pollack, 

2003). A nyelvi fejlődést nagyban befolyásolja, hogy milyen gyakoriak és milyen 

minőségűek a gyerek interakciói a környezetével. Ha a szülők, gondozók nem beszélnek 

a gyerekhez, vagy csak nagyon keveset, a nyelvi fejlődés elmarad az életkorban 

elvárható szinttől. A gyerek nem tudja megfelelően kifejezni igényeit, érzéseit, a 

környezete nem érti meg. Emiatt azt éli meg, hogy nem tudja magát megértetni, sok 

kielégítetlen igénye van, ami frusztrációhoz és stresszhez fog vezetni. Mindez 

agressziót szül és kihat a gondozók és a gyerek kapcsolatára. A gyerek az agresszív 

stratégiát alkalmazza a legsikeresebben céljai eléréséhez, az agresszió stabilizálódik, és 

általános stratégiájává válik. A megértés és a kifejező beszéd zavara, súlyosbítva az 

agresszív viselkedési stratégiával a kortárs kapcsolatokra és az iskolai teljesítmény 

helyzetekre is negatívan hat. A kognitív deficit az agresszióval együtt jelentősen 

csökkenti a kognitív képességek korrekcióját, ami szinte lehetetlenné teszi a gyereknek, 

hogy kitörjön az ördögi körből.  

A nyelvi készségek alapvetően meghatározzák, hogy mit és hogyan tudunk tanulni a 

minket körülvevő világról. Az, hogy milyen komplexitásban észleljük, értjük meg a 

környezetünket, különösen fontos az alkalmazkodásunk és jóllétünk szempontjából. A 

kognitív sémáink a fejlődésünk során egyre gazdagodnak mennyiségben és minőségben 

is. A nyelvi fejlődés zavara azonban befolyásolja a kognitív konstruktumok fejlődését 

is. Az alacsony szintű kognitív komplexitás a nyelvi készségek deficitjével együtt, 

jellemző a fiatalkorú bűnözők körében (King, 1975, idézi Bartol, Bartol, 2009). A 

korlátozott kognitív sémák korlátozott megértését adják a jelenségeknek, az 

ítéletalkotás, az események anticipálása, az események hatásrendszerének megértése 
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korlátozott. A korlátozott kognitív komplexitással is magyarázható, hogy a bűnöző 

fiatalok nem tudnak az áldozatok pozíciójába helyezkedni, anticipálni az áldozat 

gondolatait, érzéseit. A korlátozott kognitív sémarendszer valószínűsíti azt, hogy a 

fiatalok a világot és eseményeket nagyrészt kiszámíthatatlannak és ellenségesnek 

észlelik (King, 1975, idézi Bartol, Bartol, 2009). Az ellenségesnek észlelt világ képzete 

könnyen vezet az „ellenséges attribúciós torzításhoz” (Dodge és mtsai, 2003). Ez a 

torzítás azt jelenti, hogy apriori ellenséges szándékot feltételezünk a környezetünk 

részéről. A kifejezetten agresszív, kortársak által kirekesztett fiatalok a társas 

helyzeteket könnyen értelmezik úgy, hogy mindenki ellenséges velük, amire 

agresszióval reagálnak. Azaz mielőtt még bármi bizonyítékuk lenne a potenciális 

támadó szándékra, rögtön agresszióval nyitnak, ami kirekesztettségüket csak fokozni 

fogja. Az ellenséges attribúciós torzítás nem csupán a korlátozott kognitív 

komplexitással függ össze. Azoknál a gyerekeknél, akiket abuzáltak, veszélyeztettek, 

nagyobb valószínűséggel jelenik meg a világ ellenségesként történő értelmezése, melyet 

egy hipervigil állapot kísér (Dodge és mtsai, 1990). 

Az érzelmi állapotok kontrolljának fejlődése, az önkontroll funkciók fejlődése is 

kitüntetett szerepet játszik az antiszociális, deviáns viselkedés szempontjából. A 

gyerekkorban tapasztalható érzelmi fejlődési deficit, a harag, az impulzusok 

kontrolljának hiánya egyértelmű összefüggést mutat a későbbi bűnözéssel (Lynam, 

1997) 

Az érzelemi fejlődés egy másik fontos aspektusa, az empátia kialakulása és fejlődése is 

meghatározó a deviancia vonatkozásában (Bartol, Bartol, 2009). Ha valaki nem képes 

mások pozíciójába képzelni magát, nem tudja mások érzéseit, gondolatait megérteni. 

Nem tudja másokra gyakorolt viselkedésének hatásait elképzelni, megérteni, nem 

foglalkozik azzal, hogy mi lehet a másik nézőpontja. Mindez az agresszív, antiszociális 

viselkedés folytatásához vezet (Cohen, 1992). A gyerekek esetében az állatkínzás, az 

állatokkal szembeni kegyetlenség az empátia hiány egyik indikátora. Állatkínzás súlyos, 

döntően háziállatokkal szembeni kegyetlenkedést jelent, nem az állat kergetését, farok 

húzogatását, hanem megcsonkítását, meggyújtását. Az állatkínzással kapcsolatos 

kutatások egyöntetűen bizonyítják, hogy a kora gyerekkori állatkínzás a későbbi súlyos, 

erőszakos bűnözés egyik erős prediktora. 
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2.4!A!pszichopátia!modellek!
 

Az antiszociális viselkedés, a deviancia és a bűnözés patológiás személyiség 

korrelátumai közül a legjelentősebb a pszichopátia. A pszichopátia és a bűnelkövetés 

összefüggéseit már a legkorábbi pszichopátia modellek is leírják. Hatalmas empirikus 

kutatási anyag igazolja, hogy a pszichopátiás jegyekkel rendelkező személyek körében 

nagy valószínűséggel jelenik meg deviáns viselkedés (Bartol, Bartol, 2009). Cleckley 

1941-es úttörő munkájában „Az egészség álarca”-ban 16 jegyét írja le a pszichopata 

személynek (Bartol, Bartol, 2009). A pszichopata egocentrikus, önző, nincsenek 

kötődései, érzelmi élete sivár. Általában jó intellektusú, és a benyomáskeltés mestere, 

elbűvölő, ugyanakkor felszínes, őszintétlen, megbízhatatlan. Nincs bűntudata, nem 

mutat megbánást, nem tanul hibáiból, és nincs belátása viselkedésére. A klinikai 

pszichológusok érdeklődése a pszichopátia iránt lankadatlan. A kurrens megközelítés 

szerint a pszichopátia markáns intra- és interperszonális, valamint viselkedéses jegyek 

mentén leírható, minden életterületen meghatározza az alkalmazkodási stratégiákat, és 

bejósolja a deviáns életvitelt és a bűnelkövetést. A mai pszichopátia modellek kettő, 

három vagy négy dimenzió mentén határozzák meg a pszichopátiát. A Hare féle 

kétfaktoros modell elkülöníti az interperszonális-affektív és az instabil-deviáns életstílus 

dimenziókat (Hare, 1996). Itt az antiszociális, deviáns viselkedés a második, 

viselkedéses jegyeket összefogó dimenzióban jelenik meg. A statisztikai módszerek 

finomodásával felülvizsgálták a kétdimenziós megközelítést, Cooke és Michie (Cooke, 

Michie, 2001) három, interperszonális, intraperszonális és viselkedéses dimenziót ad 

meg. Ezek az arrogáns, megtévesztő interperszonális stílus, az érzelmi élmények 

deficitje és az impulzív, felelőtlen viselkedés dimenziók, ezekben nem jelenik meg 

nyíltan a deviáns, antiszociális viselkedés, csak a prekurzorai. A háromfaktoros 

modellel szemben megfogalmazott egyik legfontosabb kritika, hogy figyelmen kívül 

hagyja az antiszociális jegyeket. A legfrissebb modell négy dimenzió mentén tartja 

leírhatónak a pszichopátiát (Salekin és mtsai, 2006). Ezek a háromfaktoros modell intra- 

és interperszonális fakorai, a kétfaktoros modell viselkedéses faktora és egy új negyedik 

faktor, az antiszociális viselkedés. Azaz az arrogáns, megtévesztő interperszonális 

stílus, az érzelmi élmények deficitje, a kiszámíthatatlan, deviáns életstílus és az 

antiszociális viselkedés.  

A pszichopátia értelmezésében fontos kitérni az elsődleges és másodlagos pszichopátia 

megkülönböztetésre (Hare, 1970, idézi Bartol, Bartol, 2009).  Az elsődleges 
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pszichopátia az igazi pszichopátia, melynek kulcseleme az egocentrizmus, a sivár 

érzelmi élet, a szorongás, a bűntudat, a megbánás hiánya és a deviancia. A másodlagos 

pszichopátia a neurotikus személyiség dekompenzációja, a neurotikus, érzelmileg 

dekompenzált személy erőszakos, antiszociális tetteket követ el. A másodlagos 

pszichopatát neurotikus acting-outnak, neurotikus bűnözőnek, szimptomatikus 

pszichopatának is nevezik. 

Az elsődleges pszichopátia biológiai meghatározottsága többszörösen bizonyított 

(Bartol, Bartol, 2009). A biológiai prediszponáló tényezők, a neuropszichológiai 

markerek, mint a központi idegrendszer és az autonóm idegrendszer működésének 

sajátosságai a környezeti hatásokkal interakcióban vezetnek a deviancia 

megjelenéséhez. A különböző neuropszichológiai markerek hatásmechanizmusát 

többféleképpen is modellezik (Bartol, Bartol, 2009).  

A pszichopátia egyik pszichofiziológiai modellje, az alacsony félelmi szint modell az 

autonóm idegrendszeri aktivitás, a válaszkészség sajátosságait helyezi a fókuszba. 

Alacsony autonóm arousallal jellemezhetőek a pszichopaták, alacsony a szívritmusuk 

stresszes, feszült helyzetekben is, nem mutatnak félelmet, hidegvérű személy 

benyomását keltik. Az alacsony arousal, az alacsony félelmi reakció magyarázza a 

modell szerint a pszichopaták antiszociális viselkedését. Ha azonban érzelmi arousalt 

indukálunk a pszichopatáknál, átlagos félelmi reakciót adnak, és a nem pszichopatákhoz 

hasonlóan kondicionálhatóak fájdalmas, averzív helyzetekben (Bartol, Bartol, 2005). 

Egy másik megközelítés, az erőszak gátló mechanizmus modell (VIM – violence 

inhibition mechanism) egy olyan értelmezést javasol, melyben a mások szomorúságát, 

félelmét detektáló neurokognitív rendszer működésének deficitje a meghatározó. A 

mások negatív érzelmi reakciójának anticipációját, valamint észlelését végző 

neurokognitív rendszer az erőszakot gátló mechanizmus. Ha ez megfelelően működik, 

akkor képesek vagyunk elővételezni, hogy erőszakos viselkedésünk rossz érzést fog 

kiváltani a másikból és ezért el fogjuk kerülni az erőszakot. Ha ez a rendszer nem 

működik megfelelően, akkor hiányzik az erőszakos viselkedés gátlása, és az 

antiszociális, erőszakos viselkedés fennmarad. A limbikus rendszerbe, kiemelten az 

amigdalába és a frontális lebenybe lokalizálják azokat az idegi struktúrákat, melyek a 

gátló mechanizmus alapját adják.  

A pszichopátia egyik pszichofiziológiai modelljét a specifikus idegrendszeri aktivitás, 

EEG mintázat sajátosságaira építve dolgozták ki Hare és munkatársai (Hare, 1970, idézi 

Bartol, Bartol, 2009). Az idegrendszeri aktivitás milyensége befolyásolja a 
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kondicionálhatóságot, ez pedig befolyásolja a tapasztalatokból tanulást és általában a 

szocializációs folyamatokból tanulást. A pszichopaták és nem pszichopaták EEG 

aktivitását összehasonlítva kirajzolódott egy, a pszichopatákra jellemző agyhullám 

mintázat, melyet alacsony-hullám aktivitásnak vagy éretlen agyhullám mintázatnak 

neveznek. Hare állítja, hogy az éretlen agyhullám mintázat dominanciája együtt jár a 

nehezebb kondicionálhatósággal. A nehezebb tanulási képesség kognitív és 

viselkedéses következményeit, illetve ezek kölcsönhatásait, interakcióit nem részletezi a 

modell. 

A biológiai prediszponáló tényezőkön kívül az elsődleges pszichopátia kialakulása 

szempontjából kiemelkedő a koragyerekkori veszélyeztető családi környezet (Bartol, 

Bartol, 2009).  Elhanyagolás, abúzus, közöny, nem megfelelő felügyelet és 

inkonzisztens fegyelmezés rendre megjelennek a pszichopátia háttértényezői sorában. 

A szakirodalomban élénk vita tárgya, hogy a fiatalkorúak körében beszélhetünk-e 

egyáltalán pszichopátiáról (Bartol, Bartol, 2009). A pszichopátia jegye a serdülőkori 

személyiségfejlődés több sajátossága is, úgy, mint az érzelmek elrejtése, az 

érzéketlenség maszkja, egocentrizmus, fokozott élménykeresés. A legtöbb szakértő 

álláspontja az, hogy súlyos tévedés lenne a személyiségfejlődés egy stádiumának jegyei 

alapján pszichopátiát diagnosztizálni (Bartol, Bartol, 2009). A pszichopátia prekurzor 

jegyeinek feltárására irányuló kutatások, a pszichopátiás fejlődési sajátosságokra 

vonatkozó modellek közül három érdemel kiemelt figyelmet. Az érzéketlen és 

érzelemmentes temperamentum modellben feltételezik (Frick, White, 2008), hogy 

azonosíthatóak olyan személyiségjegyek, mint az empátia és a bűntudat hiánya, 

szegényes érzelemkifejezés, amelyek előrejelzik a krónikus, súlyos antiszociális 

viselkedést. A korlátozás modell az antiszociális viselkedéssel erősen korreláló 

oppozíciós zavar fejlődését vizsgálja (Lynam, Gudonis, 2005). Alaptétele, hogy a 

koragyerekkori szülői korlátozás, határállítás hiánya kihat a későbbi szocializációs 

lehetőségekre. A fegyelmezést, korlátozást nehezen fogadják el azok a gyerekek, akiket 

nem korlátoztak kiskorukban, könnyen alakul ki náluk oppozíciós zavar, és ehhez 

kapcsolódóan antiszociális viselkedés. Az alacsony félelmi szint modell (Lykken, 1995) 

a félelemérzés alacsony szintjével, vagy hiányával magyarázza a pszichopaták körében 

a vakmerőséget, a deviáns, kriminális viselkedést. A félelem hiánya már gyerekkorban 

is jellemző, az ilyen gyerekeknél a büntetésre építő nevelési módszerek hatástalanok, 

miután nem félnek, nem motiváltak a büntetés elkerülésére. Hangsúlyos azonban, hogy 

a jutalomra alapozó nevelési stratégiák formálhatják a pszichopátiás jegyekkel bíró 
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gyerekek viselkedését, megfelelő nevelési eszközökkel eredményeket lehet elérni a 

viselkedés korrekciójában. 

Összegezve, a gyerekek és fiatalkorúak modern pszichopátia modelljei olyan 

temperamentumbeli sajátosságokat, stabil nevelési módszer mintázatokat azonosítanak, 

melyek a pszichopátia későbbi, felnőttkori megjelenését valószínűsítik. A modellek 

klinikai pszichológiai irányultságúak és az antiszociális személyiség, illetve az 

antiszociális személyiségfejlődés, mint pszichiátriai zavar kontextusában tekintenek 

elsősorban a bűnelkövetésre. A modellekben megjelenik fejlődési dinamikai 

komponens, ez a patopszichológiai fejlődési folyamatokra fókuszál. A pszichopátia 

modellek a pszichopátiás jegyek, hajlamosító tényezők relatív stabilitását feltételezik, 

nem foglalkoznak a különböző kriminális karrierek differenciálásával és nem 

magyarázzák a serdülőkorra korlátozódó bűnözést. 

 

 

2.5!A!fejlődési!modellek!!
 

A fejlődési modellek az antiszociális viselkedés és bűnözői karrierek fejlődési 

folyamatainak átfogó, komplex leírására törekednek. Az antiszociális fejlődést 

multifaktoriálisnak tételezik, az egyéni biológiai, kognitív, érzelmi és szociális 

fejlődési, és érési folyamatokra és ezek interakcióira teszik hangsúlyt. A kriminális 

fejlődés tranzakcionális jellegét is kiemelik: a gyermek és a közvetlen gondozói 

környezet, továbbá a tágabb társadalmi környezet folyamatos dinamikus 

kölcsönhatásban áll egymással, és ezek a tranzakciók befolyásolják az egyéni fejlődési 

folyamatokat (Bartol, Bartol, 2009).  

A paradigma fejlődésében három elméleti irány hatása markáns, ezek a szociális 

tanuláselmélet, a rendszerszemlélet és a fejlődés pszichopatológia. A szociális 

tanuláselméleti gyökerekből kiindulva az antiszociális fejlődésben a modellálás, az 

utánzás, illetve a megerősítés szerepét emelik ki, a korai életkorban a családon belüli 

koercív modellek, serdülőkorban a kortárs kapcsolatok megerősítő erejét tartják 

meghatározónak (Patterson, Debaryshe, Ramsey, 1993).  

A fejlődési modellek két alaptípusát különíthetjük el, az egyik a fejlődési út modellek, a 

másik a kontinuum modellek. A fejlődési út modellek alaptétele, hogy a kriminális 

fejlődés tipizálható, és a típusokban bejósolható a kriminális karrier. A belépési életkor, 
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a bűnelkövetés jellemzői, stabilitása, súlyossága és egyéb neurológiai és pszichológiai 

sajátosságok alapján tipizálnak a kutatók. A kontinuum modellek alapvetése, hogy a 

kriminális fejlődés szempontjából releváns protektív és rizikó tényezők mintázata fogja 

meghatározni a bűnelkövetést, e mintázat és hatásai dinamikusan változnak az egyes 

életszakaszokban. 

A fejlődési modellek tesztelése prospektív longitudinális vizsgálatokban történik, 

általában többféle kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtési módszer egyidejű 

alkalmazásával. E kutatások közül kiemelkedőek: a Denver projekt (Huizinga és mtsai, 

1991, Browning, Huizinga, 1999), a Cambridge projekt (Farrington és mtsai, 2006), a 

Dunedin projektre (Moffitt, 1993), a Rochester projekt (Patterson, 2002, Patterson és 

mtsai, 1993), a Pittsburgi projekt (Browning, Loeber, 1999), a Fejlődési trendek 

tanulmány kutatási projekt (Lahey, Waldman, 2003), valamint a Rochester projekt 

(Thornberry és mtsai, 2003). 

A fejlődési út modellek feltételezik, hogy léteznek kriminális karrier típusok, az egyes 

típusokban bejósolható a teljes élethossz alatt kibontakozó kriminális viselkedés. A 

típusokat alapvetően a belépési életkor különíti el, ez az első kriminális tett 

elkövetésének életkora. Minden modellben van egy korai belépő és egy kései, 

serdülőkori belépő típus. További típusképzési elv a bűntettek súlyossága, és a 

bűnismétlés vagy a bűnözői karrier feladása. A fejlődési utak, kriminális karrier típusok 

szinte kizárólagosan fiúkra vonatkoznak minden modellben, a nemi különbségek 

kérdésére csak egyes modellekben reflektálnak (Bartol, Bartol, 2009). 

A fejlődési utak térképezése során az egyik kulcsfogalom a fejlődési norma, fejlődési 

mérföldkő. Ezek a gyermek fejlődésének és viselkedésének értékeléséhez jelentenek 

útmutatót, rávilágítanak arra, hogy az egyén egy adott fejlődési szakaszában mi 

tekinthető átlagos viselkedésnek, elsajátított készségnek, teljesítménynek. A 

kriminalizálódás tekintetében ez az agresszió és az antiszociális viselkedés 

életszakaszonkénti normativitására utal (Lahey, Waldman, 2003). Egy két éves 

gyereknél előfordulhat, hogy üt-vág, szándékosan összetör dolgokat, elveszi más 

gyerekek játékait, nem engedelmeskedik a felnőtteknek. Nem minden gyerek viselkedik 

így, körülbelül 40%-uk, azonban ez már egy olyan arány, ami az agresszió e formáit 

normatívvá teszi a 2-3 éves életkorban. A fejlődés lélektani és fejlődés 

pszichopatológiai kutatások alapján a 2-3 és a 12 életév között az átlagpopulációban az 

agresszió szintje csökken, tehát pusztán az, ha a 3 éves kori agresszió szintje nem 

mérséklődik, vagy akár az agresszió fokozódik, nem normatív, és ez súlyos antiszociális 
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viselkedés prekurzora, indikátora (Lahey, Waldman, 2003). A serdülőkorban a lázadó, 

engedetlen viselkedés, az antiszociális attitűd erőteljesen normatívvá válik fiúk körében, 

mint egyfajta beavatási szertartás. Nagyon ritka az olyan serdülő fiú, aki soha semmi 

kihágást, kis súlyú bűncselekményt nem követett el (Mofitt, 1993), becslések szerint a 

serdülők mindössze egy negyede. E tekintetben tehát az enyhe deviancia még átlagos, 

majd a nagykorúsággal, a felnőtt státus elérésével a törvénytisztelő, szabálykövető 

viselkedés folytatása lesz a normatív (Mofitt, 1993).  

A fejlődési modellek a rizikó tényezők kumulációjának kérdését is egységesen 

értelmezik. Alapvetésük, hogy az egyes rizikó tényezők hatása összeadódik, és felerősíti 

egymást, minél több kockázati tényezőnek van kitéve egy gyerek, annál valószínűbb, 

hogy antiszociális viselkedést fog mutatni (Bartol, Bartol, 2009). A modellek kivétel 

nélkül elfogadják az ekvifinalitás elvét, azaz, hogy ugyanazon végeredményhez számos 

különböző út vezethet, az antiszociális viselkedés és bűnözés különböző okokból, eltérő 

fejlődési folyamatok nyomán alakulhat ki különböző személyeknél (Bartol, Bartol, 

2009).  

 

FEJLŐDÉSI ÚT MODELLEK 
 

Moffitt fejlődés út modellje 

Moffitt modelljében (Moffitt, 1993) két eltérő etiológiájú és eltérő fejlődési úttal 

jellemezhető antiszociális viselkedés típust ír le. Célja, hogy egyszerre magyarázza azt, 

hogy egyfelől az antiszociális tendenciák időbeli stabilitása igen nagy, mindemellett a 

prevalenciája életkori csoportonként jelentős eltérést mutat. Elkülöníti a teljes 

élethosszon átívelő antiszociális típust, illetve a serdülőkorra korlátozódó antiszociális 

típust.  

A teljes élethosszon átívelő típusban az antiszociális tendenciák nagyon korán 

megjelennek és stabilan, különböző szituációkban kitartóan érvényesülnek. Ezt nevezi 

Moffitt a heterotipikus folytonosság elvének (Moffitt, 1993). Az antiszociális 

viselkedést meghatározó prediszpozíciók stabilak, azonban manifesztációjuk különböző 

lehet életkoronként, különböző társas viszonyrendszerekben. Moffitt longitudinális 

kutatásai szerint (Moffitt, 1993) e típus tagjai 4 éves korukban harapnak, verekednek 

kortársaikkal, 10 évesen bolti lopásokat követnek el és csavarognak, 16 évesen autót 

lopnak és drogkereskedelembe is belefolyhatnak, 22 évesen rablásokat és erőszakos 

bűncselekményeket, nemi erőszakot követnek el, 30 évesen sikkasztanak és családon 
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belüli abuzáló viselkedés jellemző. A középkorú korosztályban a hivatalos bűnözés 

arányai visszaesnek, ez azonban nem zárja ki a látens cselekmények arányának 

fennmaradását, illetve az antiszociális viselkedés felerősödését a családon belüli 

erőszakban, gyermekek elhanyagolása, veszélyeztetése területén. A teljes élethosszon át 

bűnöző csoport tagjainál általában neuropszichológiai deficit áll fenn, ez prenatális, 

perinatális vagy neonatális veszélyeztetés következményeként alakul ki. Az anya 

alkohol vagy kábítószer fogyasztása, a terhesség alatti elégtelen táplálkozása, mérgező 

anyagoknak kitettsége, a szülés során fellépő komplikációk, vagy esetleg örökletes 

neuropszichológiai prediszpozíciók, illetve a neonatális deprivációs helyzetek, akár 

táplálék, akár inger, akár érzelmi szinten, továbbá a csecsemő elhanyagolása, 

bántalmazása mind-mind neuropszichológiai deficit kialakulásához vezetnek (Moffitt, 

1993). E deficitek a verbális és a végrehajtó funkciók fejlődési zavarait eredményezik. 

A nehezített beszédmegértés és kifejezési problémák, a figyelem zavara, az önkontroll 

funkciók deficitje a későbbi hiperaktivitással, viselkedési zavarral robosztus 

összefüggésben állnak, továbbá tanulási nehézséghez is vezethetnek. A 

neuropszichológiai deficitek nagy része nem éri el a klinikai diagnózis kritériumait, 

tehát szubklinikai szinten a nehéz temperamentumú gyerek, a motoros-nyelvi készségek 

fejlődésében elmaradt gyerek is nagyobb valószínűséggel fog antiszociális viselkedést 

mutatni.  Moffitt (Moffitt, 1993) kiemeli, hogy a neuropszichológiai deficit 

szempontjából érintett gyerekeknél gyakoribb, hogy hátrányos családi környezetben 

élnek, nevelkednek, ennek negatív hatásai több irányúak. Elképzelhető, hogy az 

antiszociális viselkedésre hajlamosító temperamentum jegyek a szülőkre is jellemzőek. 

A rossz impulzuskontrollal, önkontrollal bíró szülő nem fogja tudni hatékonyan kezelni 

a gyerek magas szintű agresszióját, nem csak a genetika szintjén, de viselkedési 

modellként is az agresszív, antiszociális viselkedést közvetíti. Másrészt, ha 

feltételezzük, hogy a neuropszichológiai deficitek a szülők szintjén is megvannak, 

valószínűsíthetjük, hogy kevéssé jó anyagi és társadalmi helyzetben vannak, a gyerek 

antiszociális viselkedésének korrekciójához szükséges forrásokat nem tudják 

megteremteni, nem érik el, nem jutnak el szakemberhez. Összegezve a nehéz gyerek – 

nehéz szülő interakció folyamatos kölcsönhatásban erősíti az antiszociális fejlődési 

folyamatot. Az antiszociális viselkedés fennmaradásának, kiteljesedésének folyamatát is 

vizsgálja Moffitt modellje (Moffitt, 1993), három tényezőt tart meghatározónak, a 

kumulatív folytonosságot, az aktuális folytonosságot illetve a változtatási opciók 

folyamatos szűkülését. A kumulatív folytonosság alatt a teljes fejlődési úton megélt 
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hatások összegződését érti. Aktuális folytonosság azt takarja, hogy az adott 

alapszemélyiség jegyekkel, mint alacsony intellektus, magas aktivitási szint, 

irritabilitás, a személy az aktuális élethelyzeteiben mindig ugyanolyan problématípussal 

szembesül, problémahelyzetei ismétlődő mintázatúak. A változási lehetőségek 

szűkülése folyamatos, gyerekkorban a proszociális viselkedésformák tanulási 

lehetőségei már eleve szűkek, miután agressziója, kiszámíthatatlansága miatt a nem 

deviáns kortársak hamar kiközösítik. Nem vagy csak elvétve kerül korrektív esélyt 

kínáló kortárs kapcsolatba. Nehezen kezelhetősége miatt a felnőttek is elutasítóan 

viselkedhetnek vele, tehát nehezen ér el valódi kötődést, proszociális mintát. Izoláltan, 

deviánsnak címkézve nincs valódi lehetősége proszociális készségeket gyakorolni. 

Változási esélyeket nem észlel, egyetlen opciónak a deviáns, antiszociális életvitel 

folytatását látja. 

A serdülőkorra korlátozódó típusban az antiszociális viselkedés csak a serdülőkorra 

jellemző, sem az előtt, sem az után nem jelenik meg. A statisztikai adatok alapján a 

serdülőkori antiszociális viselkedés átlagosnak is tekinthető (Moffitt, 1993), a fiúk egy 

harmada komoly bűncselekmény okán, több, mint fele, akár négy ötöde pedig 

szabálysértés miatt kapcsolatba kerül a rendőrséggel e korosztályban. E csoport további 

jellemzője, hogy az antiszociális viselkedés nem konzisztens, megjelenését 

egyértelműen lehet követni az észlelt jutalmak-büntetések mentén. Az antiszociális 

viselkedés instrumentális, ha az antiszociális viselkedés jár nagyobb előnnyel, azt 

választják, ha a proszociális, akkor azt. Mi lehet jutalom értékű az antiszociális 

viselkedésben, ebben a korosztályban?  A felnőtt státus megélése, a hatalom és a felnőtt 

privilégiumok megszerzése különösen erős motiváló erővel bír. A fiatal vágyik 

autonómiára, a felnőtt státus nyújtotta lehetőségekre, azonban nincs módja arra, hogy 

ezt megteremtse magának. Moffitt érési szakadéknak nevezi azt a jelenséget, amikor a 

biológiai érettségi szintnek nem felel meg a megélt szociális, társadalmi pozíció. Ez egy 

posztmodern jelenség, a biológiai érettséget egyre fiatalabb korban érik el, és a 

nagykorúság életkori határa törvényben rögzített. A serdülőkor időszaka jelentősen 

kitolódik, a biológiai érettség és a nagykorúság elérése és a tényleges felnőtt szerepek 

betöltése közötti időszak megnövekedett. A nem deviáns serdülők számára az 

antiszociális társaik megtestesítenek a felnőtt státushoz köthető privilégiumokat, 

kortársaik körében hirtelen az érdeklődés középpontjába kerülnek, népszerűek lesznek. 

A nem deviánsok számára az antiszociális viselkedés az érési szakadék áthidalására, 

megszüntetésére kínál lehetőséget, az autonómia megélésére, különösen a 
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státusbűncselekmények esetében. Szociális mimikrivel átveszik az antiszociális 

viselkedést, mivel ezt látják adaptívnak. A serdülőkorra korlátozódó típus esetében a 

nagykorúság elérésével, a felnőtt státus megélésével az autonómia és az érettség 

demonstrációjának szükséglete csökken, az antiszociális tevékenységet tehát feladják és 

követik korábbi proszociális fejlődési útjukat. 

Moffitt úttörő munkájában a fejlődési paradigma alapjait fektette le, a dunedini 

prospektív longitudinális reprezentatív mintán végzett kutatásával teljesen újszerű 

megközelítést hozott a kriminológiába. A teljes élethosszon át bűnöző korai belépők és 

a serdülőkorra korlátozódó antiszociális típus elkülönítésével frappánsan magyarázza a 

serdülőkori kriminalitási csúcsot. A típusok leírásában az antiszociális fejlődés rizikó 

tényezőit, a gyermek és környezete tranzakcióit, a viselkedés fenntartó, megerősítő 

tényezőit, az életpályaváltás nehézségeit komplexen és meggyőzően magyarázza. 

Fontos, hogy prospektív, longitudináis reprezentatív mintán végzett kutatása 

módszertani modell értéket is képviselt. Egyike volt az elsőknek, akik kijelentették a 

robosztus kutatási eredmények alapján, hogy a serdülőkori antiszociális viselkedés, 

kriminalitás normatív. Modellje ma is a leghivatkozottabb fejlődési modell, számos 

kutatást inspirált és a prevenciós programok tervezéséhez és gyakorlatba ültetéséhez is 

rendkívül értékes adatokat szolgáltatott. Kiemelkedő a neurokognitív deficitek és 

pszichoszociális fejlődési következményeinek azonosítása, és így a korai szűrés és 

veszélyeztetettség azonosításának lehetősége. Megközelítésének azonban vannak 

hiányosságai. Nem foglalkozik a bűnözést feladó korai belépőkkel, illetve a 

reziliensekkel.  

 

 

Patterson koercív fejlődés modellje 

Patterson modellje (Patterson és mtsai, 1993, Patterson, 2002,) az antiszociális fejlődés 

szempontjából a nevelési stílus fontosságát hangsúlyozza, a szülő-gyermek 

interakciókban elsődlegesen a gyermek agresszív reakciójának kezelését és ezek 

mintázatait vizsgálja. A szociális tanuláselméleti alapokra építő megközelítésben a 18 

és 24 hónapos kor közötti időszak kap kitüntetett figyelmet. A gyermek ezen 

életszakaszban mutat először határozott ellenállást, mond nemet és ekkor jelennek meg 

az intenzív dühvel kísért állapotok kis frusztráció esetén. Kulcskérdés, hogy a szülő 

milyen stratégiával, a megfelelő nevelési eszközökkel kezeli-e ezeket a helyzeteket. Az 

antiszociális fejlődés irányába hat a gyerek agressziójára agresszióval, kényszerítő 
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jellegű fegyelmezési eszközökkel jellemezhető szülői reakció. Feltételezik, hogy az 

ellenséges, inkonzisztens, nem támogató légkörben nevelkedő gyerekeknél az agresszív, 

kényszerítő jellegű kommunikáció lesz az általános a családi körben. A gyermek ezt a 

modellt tanulja és ennek a viselkedési stratégiának látja előnyét családi kapcsolataiban. 

Az intézményi szocializáció időszakára már stabilizálódott, általános interperszonális 

stratégiájává válik az agresszív viselkedés. A kortársak hamar kiközösítik az agresszív, 

nem megfelelő szociális készségekkel rendelkező gyereket, aki izolálódik, és így még 

kisebb az esélye, hogy szociális készségeit fejlessze, korrigálja. 

Patterson leszögezi (Granic, Patterson, 2006), hogy bizonyos gyermek és szülő 

jellemzők, mint prediszponáló tényezők jelenhetnek meg a koercív kapcsolatok 

kialakulásában és fennmaradásában, ezeket prespecifikus kényszer gyűjtőnévvel illeti. 

Bizonyos alap temperamentummal rendelkező gyerekek, mint nehéz csecsemők, 

irritábilis csecsemők, kognitív deficittel bíró csecsemők, hiperaktív gyerek, könnyebben 

és hamarabb váltják ki a szülőkből az agresszív, inadekvát reakciókat, ezek a 

temperamentum jegyek képezik a gyermek prespecifikus kényszer jegyeit. A szülők 

esetében pszichiátriai betegség, ezen belül különösen a depresszió, antiszociális 

viselkedés, bűnözés, csökkent értelmi képességek lehetnek prediszponáló tényezők a 

koercív kapcsolatok kialakulásában, ezek a jegyek a szülők prespecifikus kényszer 

jegyei. Mindezek mellett veszélyeztető tényezők az antiszociális fejlődés szempontjából 

a gyerek felügyeletének hiánya, a szétesett családi kapcsolatok, szegénység. 

A kriminális fejlődési utakat két típusba sorolja Patterson (Bartol, Bartol, 2009). Az 

első típus a korai belépők típusa, itt a korai, 14 éves kort is megelőző bűnözői 

tevékenység, és rendőrségi ügyek jellemzőek, a bűnelkövetés krónikussá és egyre 

súlyosabbá válik, végül a felnőttkori bűnöző életvitelbe torkollik. A második típus a 

kései belépők típusa, itt 14 éves kort követi az első letartóztatás, és a bűnelkövetés a 

serdülőkorra korlátozódik, felnőtt korban nincs regisztrált bűnözés. 

Patterson tipológiája tulajdonképpen a Moffitt típusainak megerősítését adja egy másik 

longitudinális prospektív reprezentatív mintán, a Rochester projektben. Patterson 

modelljének egyik specifikuma, hogy a dackorszakot helyezi a fókuszba, másik 

specifikuma, hogy ezen életszakaszban a kényszerítő fegyelmező eszközök hatását 

vizsgálja a szülő-gyermek tranzakciókra. Modelljében a dinamikus rendszer 

megközelítést alkalmazva, mikro szinten, a konkrét diádikus helyzetben, lépésről 

lépésre azonosítja az agresszió megjelenésének és fokozódásának folyamatait. 

Modelljének erénye, hogy a szülő maladaptív reakciósorozatait fókuszba helyezi, és 
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levezeti, hogy a hétköznapi helyzetekben szerencsétlenül megválasztott, kényszerítő 

fegyelmező eszközök ismételt alkalmazása hogyan fejt ki a fejlődés makro szintjén 

káros hatásokat, és hogy egyértelműen hozzájárul az antiszociális fejlődéshez. 

Moffitthoz hasonlóan, Patterson nem foglalkozik a reziliensekkel és a bűnözést 

feladókkal. 

 

 

Loeber és Stouthamer-Loeber fejlődési út modellje 

Loeber és Stouthamer-Loeber célja, hogy magyarázni tudják, mely esetekben válik 

krónikussá az antiszociális viselkedés, milyen esetekben mérséklődik, milyen esetekben 

vált egy krónikus antiszociális fiatal fejlődése proszociális irányba, továbbá, hogy 

melyek a bűnelkövetést csak kíváncsiságból kipróbáló fiatalok specifikumai (Loeber, 

Stouthamer-Loeber, 1996, Loeber, Farrington, 2000). Megközelítésükben 

hangsúlyozottan jelenik meg a gyermekkorú problémaviselkedést mutatók és a 

gyerekkorú bűnelkövetők fejlődéstörténetének elemzése. Három alapvető fejlődési 

folyamatot azonosítanak, a nyílt, a rejtett és az autoritás konfliktus fejlődési utakat. A 

nyílt fejlődés során első lépésként kisebb agresszív tettek jellemzőek, mint a társak 

zaklatása, bullying, később nyílt fizikai agresszió általános, mint verekedés, végül a 

fejlődés erőszakos, személyek elleni bűncselekmények elkövetésébe kulminál, mint 

nemi erőszak, fegyveres rablás. A rejtett fejlődés út első állomása kisebb rejtett 

cselekmények elkövetése, mint kis értékű bolti lopás, hazudozás, ezt garázdaság követi, 

mint vandalizmus vagy gyújtogatás, és végül közepes, illetve súlyos bűncselekmények 

elkövetésbe fut ki, mint sikkasztás, nagy értékű lopás. Az autoritás konfliktus fejlődési 

út 12 éves kor előtti makacs, ellenszegülő viselkedéssel indul, ezt engedetlenség követi, 

majd kicsúcsosodása az autoritás személyek elkerülése, mint szökés, csavargás, 

kimaradás éjszakára. Mindhárom fejlődési útra jellemző, hogy az antiszociális 

viselkedés egyre súlyosbodó, illetve, hogy a súlyos szintre kifejezetten kevés gyermek 

jut el. Érdemes megemlíteni, hogy a modellben egy gyerek több fejlődési úton is 

elindulhat, és a különböző utakon eltérő állomásokon lehet. Loeber modelljében 5 

fejlődési út típust ír le, a belépési életkor és az antiszociális viselkedés stabilitása 

mentén különülnek el az egyes típusok: iskoláskor előtti belépési életkor, kisiskolás-

serdülőkor belépési életkor, iskoláskor előtti időszakra korlátozódó, serdülőkorra 

korlátozódó, kései belépők – kései serdülőkorban kezdők. A modellben a korai belépők 

csoportja árnyaltabban jelenik meg, a belépési életkor alapján elkülöníti az iskoláskor 
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előtti és a kisiskoláskorban belépőket. E csoportokban a hiperaktivitás mentén is 

különbség azonosítható, az első csoportban gyakoribb a hiperaktivitás, a másodikban 

egyáltalán nem jellemző. Loeber modelljében megjelennek a csak gyermek vagy 

fiatalkorra korlátozódó csoportok, tehát két olyan típust is leírnak, melyekben az 

antiszociális viselkedést feladják a fiatalok. 

Loeber és Stouthamer-Loeber a fejlődési utak értelmezésének új irányvonalát jeleníti 

meg, foglalkoznak a bűnözést feladókkal, illetve a bűnözést mérséklő csoportokkal is. A 

három fejlődési folyamat, a nyílt, a rejtett és az autoritás konfliktus, a különböző 

bűncselekmény típus elfordulási esélyeire nézve ad támpontot. Modelljükben a reziliens 

fiatalokkal nem foglalkoznak. 

 

A három alapvető fejlődési út modellt a 9. számú táblázatban foglalom össze. 

 
9. számú táblázat: Az alapvető fejlődési út modellek összefoglaló táblázata 

Szerző Típusok Kulcs koncepció 

Moffitt 1. Teljes élethosszon át 

bűnözők 

2. Serdülőkorra 

korlátozódó bűnözők 

Heterotipikus folytonosság 

Szubklinikai neuropszichológiai deficit x 

kriminogén környezet 

Kumulatív és aktuális folytonosság  

Változási lehetőségek szűkülése 

Érési szakadék 

Patterson 1. Korai belépők 

2. Kései belépők 

Kényszerítő nevelési eszközök 

Prespecifikus kényszer jegyek a gyereknél és a 

szülőknél 

Az agresszió eszkalációjának mikro és makro 

szintű elemzése 

Loeber, Stouthamer-

Loeber 

1. Iskoláskor előtti 

belépők 

2. Kisiskolás korú-

serdülőkorú belépők  

3. Iskoláskor előtti 

időszakra korlátozódó 

típus 

4. Serdülőkorra 

korlátozódó típus 

5. Kései belépők – kései 

serdülőkorban kezdők 

Koragyerekkori fejlődés – gyerekkorú bűnözők 

 

Fejlődési utak:  

- nyílt 

- rejtett 

- autoritás konfliktus 

 

Bűnözést feladók 

Bűnözést mérséklők 
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Az alaptipológiákat kiegészítő modellek  

Az alapmodellek finomításával, revíziójával kapcsolatban öt kutatócsoport munkája 

érdemel figyelmet. Az új modellek közös pontja, hogy olyan módszertani újításokat 

hoztak, melyek a rejtett háttérváltozók azonosításával teszik lehetővé a csoportképzés 

finomítását. Az ad hoc csoportosítás helyett az általános növekedési vegyes 

modellezést, a félparaméteres vegyes modellezést vagy a rejtett növekedési modellezés 

eljárásokat alkalmazták. Az alaptipológiákat kiegészítő modelleket a 10. számú 

táblázatban foglalom össze. 

 
10. számú táblázat: Az alaptipológiákat kiegészítő fejlődési út modellek 

Szerzők Fejlődési út típusok 

Schaeffer (Schaeffer és 

mtsai, 2003) 

1. alacsony szintű agresszió - nagyon kis gyakoriságú antiszociális 

viselkedés 

2. krónikus magas szintű agresszió – korai kezdetű nagy gyakoriságú 

bűnelkövetés 

3. alacsony szintről magas agresszió szintre váltók – kései belépő 

bűnelkövetők 

4. közepes szintű agresszió – közepes gyakoriságú bűnelkövetés. 

Nagin és munkatársai 

(Nagin, Tremblay, 1999) 

1. büntetlen, reziliens csoport 

2. súlyos krónikus antiszociális 

3. az enyhe krónikus antiszociális 

4. serdülőkorra korlátozódó  

Chung (Chung és mtsai, 

2002) 

1. büntetlen 

2. kései belépők 

3. krónikus korai belépők 

4. a bűnözést feladók : korán belépő, kis súlyú cselekményeket 

elkövető, fiatal felnőtt korig bűnözők 

5. a bűnözést erősítők : a korán belépő, egyre súlyosabb 

cselekményeket elkövető, fiatal felnőttkorig bűnözők 

Shaw és munkatársai 

(Shaw és mtsai, 2003) 

1. tartós súlyos antiszociális 

2. tartós enyhe antiszociális csoport 

3. az antiszociális viselkedésben erősödő tendenciát mutatók csoportja: 

egy igen súlyos szint 

4.  az antiszociális viselkedésben erősödő tendenciát mutatók 

csoportja : közepes-alacsony súlyossági szint 

Wiesner és Windle 

(Wiesner, Windle, 2004) 

1. stabil ritka elkövetők  

2. stabil közepesen súlyos bűncselekményeket elkövetők  
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3. stabil súlyos bűncselekményeket elkövetők  

4. közepesen súlyos cselekményeket elkövető kései belépők 

5. súlyos cselekményeket elkövető kései belépők 

6. csökkenő antiszociális tendenciákat mutatók 

 

 

A KONTINUUM MODELLEK 
 

A kontinuum modellek közös jellemzői 

A kontinuum modellek az antiszociális és kriminális viselkedés alakulását nem tartják 

tipizálhatónak sem a belépési életkor, sem a gyakoriság vagy a súlyosság 

szempontjából. Kiindulópontjuk, hogy a bűnelkövetés szempontjából lényeges 

veszélyeztető és protektív faktoroknak jelenléte és ereje változó az egyén életében, 

folyamatos, dinamikus kölcsönhatásaik alakítják az egyén viselkedését és bizonyos 

mintázatuk esetén fog antiszociális viselkedés és deviancia megjelenni. A 

kölcsönhatások folyamatos, dinamikus változása miatt a kriminális karrierre, teljes 

élethosszra vonatkozó predikcióra kis esélyt látnak ezek a modellek. Hangsúlyozzák a 

reziliens csoportok kutatásának fontosságát, illetve e kutatások eredményeire 

támaszkodva a prevenció szerepét.  

 

 

Lahey és Waldman fejlődési hajlam modellje 

A fejlődési hajlam modell alaptétele, hogy meghatározható a kriminalizálódás kockázati 

tényezői mentén egyfajta antiszociális hajlam, ami bármely életkorban 

manifesztálódhat. A hajlam erőssége és a hátterében álló kockázati tényező-mintázat 

egyénenként változó (Lahey, Waldman, 2003). Az antiszociális hajlam tényezőinek 

szerepe és ereje életkori szakaszonként eltérő lehet, a kognitív képességek, a 

temperamentum kockázati faktorként csecsemő és kisgyermekkorban, míg a kortárs 

kapcsolatok serdülőkorban erősebbek. A modell az egyéni hajlamon túl az egyén és a 

környezet kapcsolatára, tranzakcióikra is hangsúlyt fektet. Célja meghatározni, hogy 

milyen tranzakciók aktiválják a hajlamosító tényezőket, minek hatására jelenik meg 

bűnelkövetés. Kutatásaikban metaanalízis módszerét használva három hajlamosító 

személyiség jellemzőt tudtak kiemelni (Lahey, Waldman, 2003). Az első a magas szintű 

negatív emocionalitás, ez a negatív érzelmek gyakori, intenzív átélésre való hajlam, ami 

a neuroticizmus személyiségdimnezióval rokon. A második a magas szintű vakmerőség 
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(daring), ez a Zuckerman féle szenzoros élménykereséssel, továbbá a Cloninger féle 

újdonság kereséssel hozható párhuzamba. A harmadik az alacsony szintű proszocialitás, 

ez a másokkal való törődés, mások iránti empátia, együttérzés alacsony szintjét takarja. 

A modell specifikuma, hogy a személyiség jellemzőkön túl kognitív képességeket is 

hajlamosító tényezőként tételez. Ezek az alacsony szintű kognitív képességek, illetve a 

lassú nyelvi fejlődés, mindkettő kihatással van a verbális készségek fejlődésére. A 

hajlamosító tényezőket aktiváló tranzakciók a csökkent kognitív és nyelvi képességek 

esetében a következő folyamatot követhetik: a gyenge verbális készséggel bíró 

gyerekek nehezebben tudják kifejezni szándékaikat, igényeiket, és nehezebben értik 

meg a szülők kéréseit, instrukcióit, ezek a kommunikációs deficitek frusztrációt 

eredményeznek a gyerekeknél, a szülők pedig azt élik meg, hogy nehezebben 

irányítható, nevelhető a gyermek. A kommunikáció során ismétlődően frusztrálódó 

gyerek több agresszív megnyilvánulást mutathat, továbbá céljai elérésében, a hatékony 

verbális eszközök hiányában, könnyebben választja az erőszakos megoldást. A gyenge 

kognitív és nyelvi képességek okozta kommunikációs problémák az óvodai és iskolai 

közösségben is megjelennek és ez alkalmazkodási nehézséghez, az agresszív 

megnyilvánulások gyakoriságához, esetlegesen elszigetelődéshez vezethetnek. A 

negatív emocionalitáshoz kapcsolódó aktiváló tranzakciók íve a következő lehet: a kora 

gyerekkori intenzív frusztrációs reakciót a szülő nehezen kezeli, ellenszegülésnek, 

dühkitörésnek címkézi, erős, fegyelmező választ ad, ami a gyereknél erősíti a 

frusztrációt és az agresszív reakciót, mire a szülő még intenzívebb fegyelmezést 

alkalmaz, így a agresszió és az antiszociális tendenciák csak fokozódnak. A merészség 

esetében a tranzakciók prototípusa, hogy egy merész gyerek a normaszegő, vagy 

veszélyekkel járó viselkedést nagyobb valószínűséggel kipróbálja, maga a tevékenység, 

illetve más merész társakkal való együttlét jutalmazó erejű lehet. Az alacsony szintű 

proszocialitáshoz kapcsolódó tranzakciók a társak válaszaira való érzéketlenség, az 

együttérzés, a bűntudat átélésének hiányából indulnak. Agresszió esetén a 

következmények felmérése hiányzik, a társ félelmi reakciója nem csupán 

érzéketlenségbe ütközhet, lehet, hogy egyenesen jutalomértékkel bír.  

A modell az antiszociális fejlődés hajlamosító tényezőit és azok tranzakcióit komplex 

összefüggésrendszerben mutatja be. A hajlamosító tényezők vizsgálata szempontjából a 

modell erénye, hogy metaanalízis technikáját alkalmazva alkottak képet a jelenségről. A 

tranzakciók elemzése során a gyenge verbális képességek közvetlen és közvetett 
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hatásainak elemzése figyelemreméltó.  A modell jól használható támpontokat nyújt a 

korai szűréshez és fejlesztéshez. 

 

 

Thornberry és Krohn interakciós modellje 

Thornberry (Thornberry és mtsai, 2003) azt a hagyományt követi, mely az egyéni 

tényezők helyett a társadalmi és kulturális okokat tartja elsődlegesnek a viselkedés 

alakulásában. A durkheimi szociális kontroll felfogásból kiindulva közelíti meg az 

antiszociális viselkedést, alapvetőnek tartja a szociális kontrollt gyakorló intézmények 

szerepének, erejének gyengülését, hatástalanságát az egyén szocializációjára. A 

fejlődési folyamatokat interakciók sorozataként értelmezi, ahol a reciprok oksági 

tényezők folyamatos formálódását a tágabb szociális struktúrával való 

viszonyrendszerben értelmezi. Feltételezi, hogy a szociális pozíció, amit a társadalmi 

osztály, etnikai csoport, nem, lakóhely határoz meg, alapvető a tekintetben, hogy a 

fejlődésre ható változók milyen kimenetellel bírnak majd. A kontroll ágenseket 

folyamat változóként konceptualizálja, egyik csoportjuk határkijelölő funkcióval bír, a 

normatív, nem deviáns értékrendet képvisel, ide sorolható a szülőkhöz kötődés, iskolai 

elköteleződés, hit a konvencionális értékrendben. Másik csoportjuk a deviáns 

értékrendre szocializáló hatást képviseli, ide tartozik a bűnöző fiatalokkal fennálló 

kapcsolatok, a bűnöző értékrendben való hit. Összességében a szociális pozíció hat a 

pozitív és negatív folyamat változókra, melyek egymásra is hatással bírnak és 

kölcsönhatásaikból alakul ki, hogy megjelenik-e a bűnelkövetés. Az antiszociális, 

deviáns viselkedés bármely életkorban megjelenhet, az egyéni pszichológiai, szociális 

és tágabb társadalmi szintű strukturális deficitek következményeként (Thornberry és 

mtsai, 2003). A modell specifikuma a szociális pozíció hangsúlya, a strukturális 

adverzitás fogalmának bevezetése. Ez a társadalmi struktúrában betöltött szerepre utal, 

amely fokozottan hátrányos helyzethez vezet, tulajdonképpen az alacsony 

szocioökonómiai státust jelenti. Ez fokozott szülői stresszel, a korlátozott anyagi 

lehetőségekkel jár együtt, ami gyenge családi szintű megküzdést és nem megfelelő 

nevelési elvek alkalmazását eredményezheti. A strukturális adverzitás következménye 

alkalmazkodási nehézség az iskolai közegben, és csökkent elköteleződés az iskola iránt, 

illetve a kapcsolat hiánya a tanárokkal, szélsőséges esetben a strukturális adverzitás 

kompenzációját enyhíteni hivatott intézményrendszerrel is megszakad a kapcsolat. 
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Modelljükben a bűnözés tehát nem annyira a gyermek vagy a szülő egyéni sajátosságai 

által meghatározott, hanem inkább a gyermek, a család társadalmi pozíciója által.  

Thornberry interakciós modellje a társadalmi struktúra szerepére és a szociális 

pozícióból fakadó interakciós pályák kötöttségére irányítja a figyelmet. A strukturális 

adverzitás mint értelmezési keret a beavatkozási lehetőségek és megközelítések számára 

is utat mutat, implikálja, hogy a strukturális változásokat facilitáló, akár szociálpolitikai 

szintű beavatkozások jelentősége nagy. 
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A kriminális fejlődés protektív és veszélyeztető faktorai  

A protektív és veszélyeztető faktorok egyéni, családi, kortárs csoportbeli, intézményi és 

társadalmi kategóriákba rendezhetőek, összefoglalójukat a 11. számú táblázat 

tartalmazza.  

 
11. számú táblázat: A kriminális fejlődés protektív és veszélyeztető faktorai a nemzetközi kutatások 

alapján 

 

 Veszélyeztető faktorok Protektív faktorok 

Egyéni Neuropszichológiai deficitek, kognitív és nyelvi 

fejlődés zavarai  (Moffitt, 1993, Lahey, 

Waldman, 2003, Bartol, Bartol, 2009) 

Hiperaktivitás (Moffitt, 1993, Loeber, 

Stouthamer-Loeber, 1996) 

Temperamentum jegyek – intenzív, erős 

negatív érzelmi reaktibilitás, agresszió, 

ingerlékenység, irritabilitás, empátia hiánya, 

önkontroll funkciók deficitje (Lahey, Waldman, 

2003) 

Reziliencia (Tugade, 

Frederickson, 2004) 

Jó intellektus, megfelelő nyelvi 

és végrehajtó funkció fejlődés 

(Moffitt, 1993, Bartol, Bartol, 

2009) 

Megfelelő önszabályozás, pozitív 

érzelmek, jó önértékelés, 

motiváció az erőfeszítésre 

(Bartol, Bartol, 2009) 

Családi Koercív nevelési stílus (Patterson, 2006) 

Szülői agresszió (Moffitt, 1993) 

Bántalmazás (Loeber, Stouthamer-Loeber, 

1996) 

Szétesett, csonka család, 73 tanulmány 

metaanalízise (Price, Kunz, 2003) 

Szülői felügyelet hiánya (Kilgore és mtsai, 

2000) 

Családi reziliencia (Walsh, 1996) 

Szülők pszichológiai egyensúlya 

pszichiátriai betegség hiánya 

(Bartol, Bartol, 2009) 

Kortárs Nem deviáns kortárs kapcsolatok hiánya 

(Moffitt, 1993, Dodge és mtsai, 2003, Parker, 

Asher, 1987, Patterson, 2002) 

Deviáns kortárs kapcsolatok (Moffitt, 1993, 

Miller-Johnson, 2002, Ingoldsby és mtsai, 

2006) 

Nem deviáns kortárs kapcsolatok 

(Loeber, Stouthamer-Loeber, 

1996)  

Intézményi Lógás, iskolakerülés, a tanulmányok 

abbamaradása (Bartol, Bartol, 2009) 

Rossz iskolai teljesítmény (Hinshaw, 1992) 

Kompetens, törődő, korrektív 

szerepet betöltő felnőtt modellek 

(Wandersman, Nation, 1998) 

Társadalmi Szegénység (Evans, 2004) 

Strukturális adverzitás (Thornberry és mtsai, 

2003) 

Jó környék, jó közösség (Alvord, 

Grados, 2005) 
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2.6!Összefoglalás!
 

A deviancia koncepciójához és értelmezéséhez kapcsolódó összefoglalás 

 

A fiatalkorú bűnözés és deviancia szakirodalmának áttekintése után képet kaptunk arról, 

hogy mik lehetnek a deviancia okai, miképpen gondolkodhatunk a deviáns viselkedés 

stabilitásáról, hogy patológiásnak tekinthető-e a deviancia és hogy mit érdemes tennünk 

annak érdekében, hogy hatékonyan kezeljük. A serdülőkori deviáns viselkedés és a 

serdülőkori bűnözési csúcs fejlődési kontextusa árnyaltabb értelmezési keretét kínálja a 

jelenségnek.  

Az okokat tekintve lényeges kiemelni, hogy a fiatalkorú és felnőttkori bűnözés 

multifaktoriális meghatározottságú. A biológiai, személyiségbeli és szociális tényezők 

egymással kölcsönhatásban formálják a viselkedést. A viselkedés értelmezéséhez a 

tágabb, makrostrukturális társadalmi kontextus figyelembevétele is elengedhetetlen. A 

deviáns viselkedés stabilitását nézve az egyik kiemelhető tanulság, hogy bár a deviancia 

biológiai meghatározottsága erős, a viselkedés nem predeterminált. A veszélyeztető és a 

protektív faktorok kiegyensúlyozzák egymást, a különböző fejlődési szakaszokban 

változó, dinamikus egyensúlyi állapot elérhető. A deviáns viselkedés tehát külső 

hatásokra változhat, megfelelő, célzott intervenciókkal a fejlődés proszociális irányba 

terelhető. Arra a kérdésre, hogy a deviancia patológiás viselkedésnek tekinthető-e, 

egyértelműen az a válasz, hogy nem klinikai, pszichiátriai zavar, bár annak tünete lehet. 

A kurrens pszichopátia értelmezésben az antiszociális, deviáns viselkedés a 

pszichopátia egy eleme. Maga a pszichopátia pedig mint egy szubklinikai 

személyiségzavar, az élet minden területére kiható, a személyiség teljes működést 

meghatározó alkalmazkodási stratégia, melyre a személynek belátása nincsen. 

Alaphelyzetben tehát sem a pszichopátia, sem annak egy részterülete, az antiszociális 

viselkedés nincsen pszichiátriai zavarként kategorizálva. Csak legsúlyosabb formái, 

gyerekeknél a viselkedés zavar, oppozíciós zavar, illetve felnőtteknél az antiszociális 

személyiségzavar tekintendők pszichiátriai problémának.  
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A kutatási koncepció szempontjából lényeges pontok összefoglalása 

 

A serdülőkori kockázatvállalás szempontjából az egyik lényeges megállapítás a 

szakirodalmi összefoglaló alapján, hogy az enyhe deviancia serdülő korban általánosnak 

tekinthető, a serdülők jelentős része valamilyen, legalább szabálysértés kategóriájába 

tartozó kihágást elkövet. A másik fontos megállapítás, hogy a serdülőkori deviancia, 

keresztmetszetben vizsgálva, nagyon heterogén jelenséget képez le, a serdülőkorban 

deviáns tettek elkövető fiatalok egy fejlődési út állomásának egy stádiumát mutatják. 

Moffitt fejlődési út tipológiája megítélésem szerint az a modell, amely a legjobban, a 

legteljesebben magyarázza a serdülőkori deviáns viselkedést, elkülönítve a teljes 

élethosszon át és a csak serdülőkorban bűnözőket. A két csoport különböző 

indítékrendszere világosan elkülönül. 

 

A kutatás szempontjából kitüntetett a kockázatvállalási motiváció, a szakirodalom 

áttekintése nyomán a következő pontok emelkednek ki.  

1. A deviáns tett lehet valamilyen társadalmi igazságtalanságra adott kritikai 

válasz, az indíték lehet a társadalmi csoport pozíciójának javítása (kritikai 

modellek). 

2. A deviancia lehet valamilyen szükséges, a túléléshez, önbecsléshez, társadalmi 

elfogadáshoz alapvetően fontos dolog megszerzése, mint megélhetési bűnözés 

(kritikai modellek, kényszer modellek alapkoncepciója) 

3. A deviáns viselkedés lehet a fennálló társadalmi renddel szembe helyezkedő 

szubkultúra pozitívra értékelt tevékenysége, a deviancia, mint státus és a 

sikeresség lehetőségét kínáló alternatív érték és norma jelenhet meg (Merton, 

Cohen, Cloward, Ohlin). 

4. A deviáns viselkedés lehet az autonómia, az érettség, a felnőttség 

demonstrációja, az életkori státus miatt státus depriváció, a vágyott felnőtt 

privilégiumok megszerzése motiválhatja a viselkedést (Agnew integrált 

kényszer elmélet, Moffitt). 

5. A deviáns viselkedést motiválhatja a társas elfogadás, a társak részéről érkező 

pozitív megerősítések (Sutherland, Aker) 

6. A deviáns viselkedés lehet egyfajta „szabadon engedett impulzivitás”, mely a 

külső és belső kontroll hiányából fakad (szociális dezintegráció, kontroll 

modellek, biológiai modellek) 
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7. A deviáns viselkedés lehet valamilyen speciális élmény keresése (egyéni 

pszichológiai specifikus személyiségjegyek, szenzoros élménykeresés, 

újdonságkeresés) 
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3.!Saját!kutatás!
 

3.1!Témafelvetés!
 

A kockázatvállalási motívumok feltárása 

A serdülők kockázatvállaló viselkedésének értelmezésében a kockázatvállalás 

motívumainak megismerése fontos támpontokat adhat, az adaptív és a nem adaptív, 

deviáns kockázatvállalási területeken egyaránt. 

A serdülőkori kockázatvállalás modelljei között nem jelennek meg markánsan a 

motivációra építő megközelítések. A Trimpop-i modell alapvetően felnőttekre érvényes, 

és kifejezetten a tudatos, szándékolt kockázatvállalást modellezi (Trimpop, 1994). A 

Neighbors féle megközelítés, mely az öndetermináció elmélet keretében értelmezi a 

kockázatvállalást, túl általános, és csak motivációs típusokkal kapcsolatban ad 

értelmezési keretet, a kockázatvállaló viselkedést nem modellálja komplexen 

(Neighbors, 2007). 

A kockázatvállalás motivációs bázisának, funkciójának feltárására igen kevés kutatás 

vállalkozott. Egészséges, átlagos serdülő populáción általános kockázatvállalási 

motívumokat tártak fel (Kloep és mtsai, 2007), kvalitatív technikák közül a 

fókuszcsoport és esszék szövegelemzését használták. A problémás kockázatvállaló 

viselkedést folytató felnőttek körében terület specifikusan vizsgálták a kockázatvállalás 

motívumait (Neighbors, 2002), nyílt végű kérdéseket tettek fel és a válaszokat 

tartalomelemezték. 

A kockázatvállalási motívumok feltárására irányuló, mélyinterjú módszerrel folytatott 

vizsgálatról nem olvashatunk a szakirodalomban. 

 

Különböző fokban kockázatvállalók kockázatvállalási motívumai 

Kérdőíves kutatásban különböző fokban kockázatvállalók motivációs mintázatainak 

különbségeit vizsgálták már (Saha és Krishna, 1991), azonban a kockázatvállalási 

hajlandóságot hipotetikus helyzetekben adott válaszok alapján mérték, való életbeli 

kockázatvállalásra nem kérdeztek rá.  
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Kockázatvállalási motivációk és a viselkedés összefüggése 

Lényeges kérdés, hogy képet kapjunk a kockázatvállalási motivációk és a 

kockázatvállaló viselkedés összefüggéseiről, arról, hogy a motivációk alapján 

bejósolható-e a viselkedés.  

Kloep és munkacsoportja az általuk feltárt motivációs típusok és különböző 

kockázatvállaló viselkedésformák kapcsolatában érdekes összefüggésekre mutatott rá, 

azonban ők a nem adaptív kockázatvállalási területekre fókuszáltak, valamint csak 

homogén, átlagos serdülő populációban vizsgálták a kérdést.   

Érdemes vizsgálni az adaptív és a nem adaptív, deviáns kockázatvállaló viselkedések 

motivációs mintázatait, valamint azt, hogy a különböző fokban deviáns serdülők 

körében a motiváció és viselkedés összefüggés mintázatai milyenek. 

 

 

3.2!Kutatási!kérdések!
 

Meglátásom szerint a serdülőkori kockázatvállalás kutatásában a motiváció területe 

fontosságához mérten alulreprezentált. Munkámban a serdülőkori kockázatvállalási 

motivációk azonosítását, a szakirodalomban leírt típusok verifikálását, valamint a 

kockázatvállaló viselkedéssel való összefüggéseinek vizsgálatát tűzöm ki célul. 

A kockázatvállalási motívumokat mélyinterjús technikával tárom fel, átlagos és enyhén 

deviáns serdülők csoportjában. Célom, hogy a szakirodalomban elméleti és empirikus 

úton leírt kockázatvállalási motívum típusok jelenlétét azonosítsam, valamint esetleges 

új típusokat írjak le. A kvalitatív kutatásomban feltárt motivációs típusok mérésére 

kérdőív kidolgozását tűzöm ki célul, melyet kutatásom második szakaszában kívánok 

felhasználni. 

A kockázatvállalási motívumok mintázatait, a kockázatvállaló viselkedéssel való 

összefüggéseit kvantitatív kérdőíves kutatásban vizsgálom. 

A kockázatvállalási motivációs mintázatok összehasonlítására irányul az egyik 

hipotéziscsoportom. Egyrészt a különböző fokban deviáns serdülők csoportjait 

hasonlítom össze, másrészt az adaptív, a serdülőkori személyiségfejlődés részeként 

megjelenő és a deviáns kockázatvállaló viselkedés mögött meghúzódó motiváció 

mintázatait vizsgálom. 
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A kockázatvállalási motívumok és a kockázatvállaló viselkedés összefüggéseire 

vonatkozik a második hipotéziscsoportom. Adaptív és deviáns kockázatvállaló 

viselkedésformák és a motiváció együtt járását a különböző fokban deviáns serdülők 

körében külön-külön vizsgálom. 

A kockázatészlelés kérdésköréhez kapcsolódik a harmadik hipotézis csoportom. 

Egyfelől vizsgálom az adaptív és deviáns kockázatvállaló viselkedésformák észlelt 

kockázatosságának mértékét a különböző fokban deviáns csoportokban, másfelől a 

kockázatészlelés és a kockázatvállaló viselkedés összefüggéseinek mintázatát tárom fel 

a különböző csoportokban.  

 

 

A kutatás felépítése 

 

Kvalitatív mélyinterjús kutatás 

Cél: Motivációs típusok feltárása, kockázatvállalási motiváció kérdőív kidolgozása. 

 

Kvantitatív kérdőíves kutatás  

Cél: Kockázatvállalási motivációs mintázatok, kockázatvállaló viselkedés, 

kockázatészlelés, összefüggéseik vizsgálata. 
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4.!Kvalitatív!kutatás!

A!kockázatvállalási!motivációk!feltáró,!mélyinterjús!kutatása!
 

4.1!Kutatási!kérdések!
 

A kutatás alapvetően arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen motívumok állnak a 

serdülők kockázatvállaló viselkedésének hátterében. Milyen okból vállalnak a serdülők 

kockázatot? Milyen igényükre válasz a kockázatvállalás? Azonosítható-e a 

kockázatvállaló viselkedés valamilyen funkciója? 

A kutatási koncepció kidolgozásakor az általános kockázatvállalási motivációs 

megközelítésekből indultam ki. Trimpop (Trimpop, 1994) munkáját tekintettem 

irányadónak, a motiváció szerepével kapcsolatos nézeteit, illetve motivációs  

tipológiáját, melyben az exploráció, a környezet uralása, a pszicho-szociális 

motívumok, mint társas elismerés, hírnév, valamint az anyagi motívumok jelennek meg. 

Trimpop megközelítése alapvetően felnőttek körére érvényes, és határozottan jól 

modellezi a tudatos, racionális kockázatvállalást. Kérdés, hogy a serdülőkre is 

érvényesek lehetnek-e az általa leírt motívumok, valamint, hogy a felnőtt logika alapján 

nehezen értelmezhető kockázatvállalás esetében is érvényes lehet-e a modell. Trimpop 

munkáján kívül Lyng határkeresés motívum koncepciójára építettem (Lyng, 1990, 

2005) ami az adatív és nem adaptív kockázatvállalás esetében is jó értelmezési keretet 

kínál, valamint különösen releváns meglátásom szerint a serdülők vonatkozásában.  

Kutatásom megtervezésének és lebonyolításának idején, nem volt számomra ismert 

feltáró vizsgálat a témában. A kutatás tervezésekor így különös hangsúlyt kapott, hogy a 

jelenség mélyebb megismerése érdekében kvalitatív, mélyinterjús technikát használjak. 

Az egyéni interjú helyzetben a mélyinterjús technika alkalmazása lehetőséget ad arra, 

hogy a serdülő önállóan, a társas nyomástól mentes helyzetben fejtse ki gondolatait, 

valamint, hogy a téma feltárásában mélyebb réteget is elérjünk. A mélyinterjú technika 

lehetővé teszi, hogy a megkérdezett perspektíváját, tapasztalatait, a téma személyes 

jelentését mélyebben megismerjük. 

A mintaválasztás szempontjából lényegesnek tartottam, hogy a kockázatvállalási 

motivációkat mind átlagos, mind enyhe deviáns viselkedést folytató serdülők 

csoportjában vizsgáljam, és az esetleges különbségeket azonosítsam. Az enyhe deviáns 
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viselkedés az amerikai jogrendben státusbűncselekményként definiált tettek 

elkövetésére vonatkozik, mint szülőkkel, nevelőkkel szembeni engedetelenség, lógás, 

szökés, alkoholfogyasztás, valamint intézményi, iskolai házirend megsértésére és kisebb 

súlyú szabálysértések elkövetésére. Azt, hogy enyhén deviáns serdülőket kívántam 

vizsgálni, több szempont is indokolta. Az enyhén deviáns csoport elérése könnyebben 

megvalósítható volt, nagyobb körből tudtam meríteni, több olyan intézménnyel álltam 

kapcsolatban, ahol ilyen serdülőket elérhettem. Ezen felül feltételeztem, hogy egy 

mélyinterjús helyzetben az enyhén deviáns serdülőknek, akiknek nincsen rendőrségi 

ügyük, könnyebb lehet megnyílni és az adaptív és deviáns kockázatvállalás indítékairól 

beszélni, mint azoknak, akik ellen rendőrségi eljárás van folyamatban, vagy akiket már 

elítéltek.  

 

A kutatási kérdések összefoglalása 

1. Feltárhatóak-e a Trimpop és Lyng által leírt kockázatvállalási motívumtípusok? 

2. Megjelenik-e új, eddig nem leírt kockázatvállalási motívum? 

3. Van-e különbség az enyhe deviáns és nem deviáns serdülők között a motívumok 

mintázatában? 

 

 

4.2!Módszer!
 

A tervezés során különös hangsúlyt kapott a kockázatvállalási motívumok 

meghatározása, a kódolási kategóriarendszer kidolgozása, az interjúvázlat, valamint a 

megfelelő minta kiválasztása.  

 

Kockázatvállalási motívumok meghatározása, kódolási kategóriarendszer kidolgozása 

 

Kockázatvállalási motívum definíciók Trimpop (1994) és Lyng (1990, 2005) alapján: 

1. Exploráció motívuma. A környezet felfedezése, új területek megismerése, 

környezetről tanulás motiválja a kockázatvállaló viselkedést. 

2. A környezet uralása, mint motívum a környezet feletti kontroll és a kompetencia 

megéléséből tevődik össze. A kockázatvállaló viselkedés során a serdülő 

merészségét és képességeit demonstrálja.  
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3. Társas pozíció, hírnév motívuma. A társak elismerése, kedvező társas pozíció 

megszerzése, megőrzése, a társak részéről érkező pozitív megerősítések 

meghatározóak a kockázatvállalásban.  

4. Anyagi haszon motívuma. Anyagi haszonszerzés áll a kockázatvállalás 

hátterében. 

5. Határkeresés motívuma. A külső, környezet szabta és a belső, önmagunk 

állította határok átlépésének igénye, a teljesítőképesség és a személyiség szabta 

határoknak, a társadalmi normák szabta határoknak a feszegetése motiválja a 

kockázatvállalást. 

 

A kockázatvállalási motívum definíciók képezik a kódolási kategóriarendszert. A fenti 

motívumtípusokon felül egyéb kategória is szerepelt, ahova az előre meghatározott öt 

kategóriába nem illeszkedő motívumokat lehet sorolni. 

 

 

Minta 

 

Elméleti mintavételi eljárást alkalmaztam, enyhe deviáns, problémaviselkedést mutató, 

az amerikai jogrend szerint státusbűncselekményeket elkövető, valamint nem deviáns, 

problémaviselkedést nem mutató serdülőket vontam be a kutatásba.  

A deviáns minta 15 fő, 17-18 éves budapesti és vidéki állami gondozott fiúból tevődik 

össze, akik szakközépiskolai vagy szakmunkás tanulók. Nevelőik és tanáraik 

beszámolója alapján általános az enyhe fokú deviáns viselkedés, lógás az iskolából, 

csavargás, szökés az intézetből, kisebb szabálysértéseket elkövetnek, néhány fiúval 

szemben folyik eljárás.  

A nem deviáns minta 15 fő, 17-19 éves, családi környezetben nevelkedő, komolyabb 

problémáktól mentes, sem enyhe, sem súlyosabb devianciát nem mutató budapesti 

gimnazistákból áll össze. 

A mintámban nincsen ismert pszichiátriai beteg. 

A mintát középiskolai tanárok, iskolapszichológus, szociális munkás szakemberek 

segítségével értem el. 
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Eljárás 

 

A serdülőkkel a kapcsolatfelvétel tanáraikon és szociális munkás kollégákon keresztül 

történt. A szakemberek a mintába illeszkedő, az interjúra motiválható, megfelelő 

verbális készségekkel rendelkező serdülőket kerestek. A szakemberek röviden 

felvázolták a kutatás célját, módját, a megkeresett fiatalok közül mindegyik vállalta a 

részvételt a vizsgálatban. A szülői/nevelői beleegyező nyilatkozatok beszerzése 

megtörtént. 

Az interjúkra vagy a serdülő iskolájában, vagy abban a szociális ellátó intézményben 

került sor, mellyel a serdülő kapcsolatban állt. Intézményi partnereim gondoskodtak a 

megfelelő helyiség biztosításáról. Az interjúk felvétele nyugodt, a célra alkalmas 

helyiségben történt. Az interjúkat diktafon segítségével rögzítettem. 

Az interjúk menete a következő volt. Rövid bemutatkozást követően ismertettem 

részletesen a vizsgálat célját, módját, az adatkezelés és az adatok felhasználásának 

protokollját. Hangsúlyoztam az anonimitást, valamint a titoktartást, azt, hogy az 

elhangzottakat csak a kutatásban fogom felhasználni, semmi esetre sem kerül vissza 

információs a szülőkhöz, nevelőkhöz, tanárokhoz, szociális munkásokhoz. Ezt követően 

vettem fel a félig strukturált mélyinterjúkat, az interjúvázlatnak megfelelően. Végül a 

beszélgetés lezárásaként megköszöntem az együttműködést, illetve teret adtam az 

esetleges kérdéseknek és észrevételeknek. Célom az volt, hogy az interjúk idői 

kereteként egy órát tudjak tartani, természetesen kisebb-nagyobb eltérésekkel. Az 

interjúk felvétele 2006 első negyedévében zajlott.  

 

 

Mérőeszköz 

 

A kockázatvállalási motivációk felmérésére félig strukturált tematikus interjú technikát 

alkalmaztam. A tematikus interjúvázlat lehetővé teszi a célorientált kérdezést, a fókusz 

tartását. A félig strukturált kérdezéstechnika a megkérdezett által felvetett szempontok, 

gondolatok megismerésére is teret ad. Az interjúvázlat összeállításánál fontos szempont 

volt, hogy a kérdések megfelelően fókuszáltak legyenek, valamint, hogy ne legyen túl 

hosszú az interjú. Az interjúvázlat során ügyeltem arra, hogy ne sugalmazzam a 

veszélyesség, kockázatosság ítéletét, ezért a megfogalmazásban törekedtem a 
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„kockázatosnak, veszélyesnek is értékelhető”, a „kockázatosnak, veszélyesnek tartott” 

fordulatokat használni. 

 

A teljes interjúvázlat az 1. számú mellékeltben olvasható, itt az interjú főbb tematikus 

pontjait foglalom össze.  

A beszélgetés felvezetése 

1. A kockázatvállaló viselkedés meghatározása saját konkrét példáin keresztül. 

2. A kockázat, a veszély meghatározása a példák elemzése nyomán. 

3. A kockázatvállaló viselkedéssel kapcsolatos saját tapasztalatok. 

4. A kockázatvállaló viselkedés a barátok, ismerősök körében, tapasztalatok 

összefoglalása. 

5. Saját maga értékelése a barátokhoz, ismerősökhöz, kortársakhoz viszonyítva 

kockázatvállalás szempontjából. 

6. Saját kockázatvállalási indítékai, motívumai. 

7. Társak lehetséges kockázatvállalási indítékai, motívumai. 

8. A kockázatvállaló viselkedés hatásai. 

A beszélgetés lezárása. 

 

 

4.3!Adatelemzés,!eredmények!
 

Az interjúkkal kapcsolatos tapasztalataim közül az egyik legfontosabb, hogy az enyhe 

deviáns és nem deviáns serdülőkkel folytatott beszélgetések különböztek egymástól. 

Egyrészt, az interjúhelyzetben beállítódásuk eltérő volt, a nem deviánsok általában 

kötetlen beszélgetésként reagáltak a helyzetre, míg az enyhe deviánsok közül többen 

érezhetően egy feladathelyzetnek, megmérettetésnek vették a beszélgetést. Másrészt a 

deviáns csoport interjúi rövidebbek voltak, a nyitott kérdésekre rövidebb válaszokat 

adtak, egyes esetekben kiugró volt, hogy verbális készségeik kevésbé jók. 

A diktafonon rögzített interjúkat átírtam. Az interjú szövegeket az előzetesen 

kidolgozott kódolási kategóriarendszer szerint két független kódoló értékelte. Az egyes 

interjúkat lekódolták, lejegyezték, hogy az interjúban hányszor került említésre az 5 

definíciónak megfelelő, vagy egyéb kockázatvállalási motívumként értelmezhető 
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tartalom. Ezt követően az egyes interjúk kódolását összesítettem az 5 definíció és az 

egyéb kategória mentén. 

A kódolók közötti egyetértés mértéke 95%-os volt. 

 

 

Leíró adatok - a minta jellemzői 

 

Az enyhe deviáns és nem deviáns minta alapadatait (életkor, nem, iskolai évfolyam) a 

12. számú táblázatban ismertetem. 

 
12. számú táblázat: A vizsgálati csoportok leíró adatai 

Csoport Átlagéletkor Nemi arányok Iskolai évfolyam átlag 

Enyhe deviáns 17,4 év 15/15 fiú 10 évfolyam 

Nem deviáns 17,9 év 10 fiú/5 lány 12 évfolyam 

 

 

A feltárt kockázatvállalási motívumok  

 

Az interjúk tartalmának elemzése nyomán hat kockázatvállalási motívumot tudtam 

azonosítani. Ezeket az alábbiakban ismertetem. 

 

1. Feszültségoldás motívuma 

A kockázatvállaló viselkedést a pszichés feszültség oldódása motiválja. A serdülő 

nagyon idegesnek, indulatosnak érzi magát, elkezd kockázatos tevékenységet folytatni, 

tovább fokozódik a feszültsége. A kockázatos tevékenység során egy ponton azt éli 

meg, hogy feszültsége oldódik, megkönnyebbül. A kockázatvállalást a 

megkönnyebbülés reménye vezérelheti, amihez vállalja a feszültségi szint átmeneti 

fokozódását. Ez a motívum a kockázatvállalás pszichés egyensúly fenntartásában 

játszott szerepére irányítja a figyelmet. A serdülő célja a feszültség csökkentése, és a 

kockázatvállaló tevékenység feszültségoldó hatása a belső egyensúlyi állapot eléréséhez 

járul hozzá. Lényeges kiemelni, azt a meglepő eredményt, hogy a kockázatos, 

bizonytalan helyzetekhez nem a feszültség emelkedése, nem az izgalmi állapot 

fokozódása társul, hanem ennek ellenpontja, a feszültségszint csökkenése.  
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2. Stratégiai, eszköz jellegű motívum 

A kockázatvállaló viselkedést valamilyen konkrét cél elérésében eszközként használja 

és így definiálja a serdülő. A viselkedést tehát egy stratégia motiválja, melyben egy 

másik cél eléréséhez viselkedési stratégiaként folytatja a kockázatvállaló viselkedést. Ez 

általában valamilyen konkrét, akár hétköznapi dolog megszerzése, birtoklása és 

védelme. Tipikus, hogy a serdülő nem lát más utat a célja eléréséhez, mint a 

kockázatvállaló viselkedést. Az áhitott állapot vagy tárgy általában nem megfizethető 

vagy elérhető a serdülő számára. Ez a motívum jól illeszkedik a deviáns viselkedés 

indítékait a marginalizált társadalmi státusból fakadó státus deprivációval és státus 

frusztrációval meghatározó modellekhez, mint Cohen szubkulturális modellje (Cohen, 

1994) vagy a Cloward és Ohlin megkülönböztetett lehetőségek modellje (Cloward, 

Ohlin, 1998), valamint a devianciát a serdülő státusból fakadó frusztrációval magyarázó 

integrált kényszer elmélethez (Agnew, 2003). 

 

3. Társas motívum 

A kockázatvállaló viselkedést a társak elismerése, a társak elfogadása motiválja. A 

serdülőnek fontos az, hogy társai pozitívan értékeljék, hogy a baráti kör megbecsült 

tagja legyen, és ezért úgy érezheti, hogy vagánynak, merésznek, lazának kell lennie. A 

motívum másik vetülete, hogy a közösen véghezvitt csínytevések, a közösen átélt 

izgalmak egyfajta cinkosságot szülnek, az összetartozás érzését erősítik, közös 

élmények, közös titkok egy különleges közösség élményét adják, amit újra és újra át 

akar élni. 

 

4. Kompetencia megélése motívum 

A kockázatvállaló viselkedést egy kihívásnak, egy próbatételnek való megfelelés 

motiválja. A serdülő számára fontos, hogy bebizonyítsa önmaga és környezete előtt is, 

hogy mi mindenre képes, hogy nem riad vissza a nehéz, nagy kihívást jelentő 

helyzetektől. A képességek villogtatása, az ügyesség, a rátermettség demonstrálása jól 

illeszkedik a kockázatvállalást evolúciós perspektívából megközelítő modellekhez 

(Arnett, 1999, Nell, 2002, Fairbanks és mtsai, 1993). 

 

5. Tanulás motívuma 

A kockázatvállaló viselkedést az motiválja, hogy tanulni fog valamit a helyzetben saját 

magáról és a világról. A serdülő meg akarja ismerni saját magát, meg akarja határozni 
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helyét a világban, fontos, hogy önismeretét gazdagítsa és választ találjon lényeges, a 

személyiségét érintő kérdésekre. Az identitáskeresés szempontjából kitüntetett 

életszakaszban ez a fajta önismeret elmélyítési motívum kiemelt szerepű. A 

kompetencia motívumhoz képest itt a tapasztalatszerzés, a tanulás kiemelten, expliciten  

a kockázatvállalást meghatározó okként jelenik meg. A tanulás motívum esetében a 

tapasztalatszerzésnek bármely útja, bármilyen kimenetele fontos és elfogadható a 

serdülőnek, akár sikerül, akár nem sikerül a kihívásoknak megfelelni, tanul valamit 

magáról. A kompetencia megélés motívum esetében kifejezetten a képességek 

bizonyítása a lényeges, az az elvárása, hogy sikeresen fogja megoldani a helyzeteket.  

 

6. Élmény megélésének a motívuma 

A kockázatvállaló viselkedést valamilyen a serdülő számára fontos, a kockázatos 

helyzetben megélhető élmény keresése és annak átélése motiválja. Ezt lehet, hogy 

egyszerűen izgalomként, jó érzésként, jó élményként tudja meghatározni és nem 

specifikálja tovább. Különleges élményként jelenik meg a tevékenységbe 

belefeledkezés, a „megfeledkezés a külvilágról” élménye, ami párhuzamba állítható a 

flow élménnyel.  

 

Az egyes motívumtípusok összesített említési gyakoriságainak százalékos mutatóit a 13. 

számú táblázatban ismertetem. Ez a mutatató azt adja meg, hogy a 30 darab interjú 

közül hány interjúban említették meg az adott motivációs típust, azaz interjúk hány 

százalékában jelent meg a motívum. 

 
13. számú táblázat: Említési gyakoriságok összesítő táblázata 

Motívum típus Összes említési 

gyakoriság 

Feszültségoldás 60 % 

Stratégiai, eszköz jellegű 53 % 

Társas 96 % 

Kompentencia megélése 83 % 

Tanulás 50 % 

Élmény megélése 100 % 

 

Az összesített mutatók alapján kitűnik, hogy a kockázatvállaláshoz kapcsolódó élmény 

megélése, mint motívum általánosan meghatározó a mintában. A társas motívum és a 
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kompetencia motívuma is nagy arányban jellemző. A feszültségoldás, a stratégiai és a 

tanulási motívum pedig közel a minta felénél jelent meg. 

 

Az enyhe deviáns és nem deviáns csoportok említési gyakoriságát motívum típusonként 

az 1. számú grafikonban mutatom be. Az értékek azt mutatják, hogy az egyes 

csoportokban megkérdezettek közül hányan említették az adott motívumot. Itt az 

érthetőség és  jobb összevethetőség érdekében azt adom meg, hogy az egyes 

csoportokban hány darab interjúban került említésre a motívum. 

 
1. számú grafikon: Az enyhe deviáns és a nem deviáns csoportok motívum típus említési gyakoriságai 

 
 

Az élmény, a társas és a kompetencia motívum tekintetében a csoportok hasonlóak. A 

másik három motívum vonatkozásában a két csoport közötti különbség figyelemre 

méltó. A feszültségoldás motívuma és a stratégiai motívum az enyhe deviáns 

csoportban volt jellemzőbb, míg a tanulási motívum egyértelműen a nem deviáns 

csoportra jellemző.  

 

 

 

 

 

0! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11! 12! 13! 14! 15!

Feszültségoldás!

Stratégiai!

Társas!

Kompetencia!

Tanulás!

Élmény!

Deviáns!

Nem!deviáns!
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A kutatási kérdések vizsgálata 

 

1. Feltárhatóak-e a Trimpop és Lyng által leírt kockázatvállalási motívum típusok? 

 

A Trimpop által leírt motívumok közül a környezet uralása, a környezet feletti kontroll 

és a társas motívum, a társas pozíció megszerzése, a társak elismerése egyértelműen 

kirajzolódott a vizsgált mintámon.  

Az exploráció motívuma részben átfedésben van a tanulási motívum egy elemével. Az 

exploráció motívumában a környezet felfedezése, új területek megismerése, a világról 

tanulás lényeges, a tanulás motívumában hangsúlyosabb az önmagunkról tanulás, 

valamint a világról tanulás, mint az önmagunkról tanulás egy eszköze.  

Az anyagi haszon motívuma valamelyest átfedi a stratégiai, eszköz jellegű motívumot. 

Közös pont, hogy nem a kockázatvállaló viselkedésre motivált a személy, hanem 

valaminek az elérésére. Míg a Trimpopi anyagi motívumnál a haszon anyagi vagy 

pénzben mérhetővé tehető, addig a stratégiai, eszköz jellemű motívumnál az anyagi 

haszon konkrétan nem jelenik meg. 

 

A Lyng féle határkeresés motívuma nem önállóan, hanem a kompetencia motívumhoz 

kapcsolódó tartalmakban jelent meg. A veszélyes helyzetekben a képességek próbára 

tétele, a képességek valódi megélése értelmezhető a határkeresés egy formájának. A 

belső határok, képességek kipróbálásának, tesztelésének folyamata azonban nem utal 

egyértelműen a határfeszegetésre. Az intenzív érzelmi állapotok megélése pedig az 

élmény motívum típusban jelent meg, azonban az érzelmek feletti kontroll aspektusa 

egyáltalán nem volt tetten érhető. 

 

 

2. Megjelenik-e új, eddig nem leírt kockázatvállalási motívum? 

 

Négy olyan motívum volt megragadható, amelyet Trimpop és Lyng nem azonosított, 

ezek a feszültségoldás, a stratégiai, a tanulás és az élmény átélése. A kockázatvállalás 

érzelmi és feszültségszabályozással kapcsolatos szerepére utal a feszültségoldás és az 

élmény motívum. Ez a Trimpop-i holisztikus kockázatvállalási modellben az 

egyensúlyfenntartás, valamint a Neighbors féle önmeghatározás elmélet önszabályozás 

funkciókhoz jól kapcsolódik. A stratégiai, eszköz jellegű motívum a deviáns 
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kockázatvállalás modelljei közül a kényszer elméletek és a konfliktus elméletek 

keretében jól értelmezhető. A tanulás motívum a kockázatvállalás 

identitásformálódásban betöltött szerepére, a kockázatvállalás adta tanulási potenciál 

kihasználására irányítja a figyelmet. Ez megjelenik a kockázatvállalást a 

személyiségfejlesztéseben célzottan alkalmazó élménypedagógiai és kalandterápiás 

megközelítésekben. 

 

 

3. Az enyhe deviáns és a nem deviáns serdülők között van-e különbség a 

motívumok között? 

 

Három motívum, a feszültségoldás, a stratégiai és a tanulás motívumok tekintetében 

jelent meg éles különbség a két csoport között. 

A feszültségoldás és a stratégiai, eszköz jellegű motívumok a deviáns csoportra voltak 

inkább jellemzőek. 

Az enyhe deviáns csoportban tehát kiemelten fontos volt a kockázatvállalás 

önszabályozásban, a feszültségi szint szabályozásában betöltött funkciója, valamint a 

kockázatvállalás eszköz funkciója, a vágyott, de nehezen elérhető dolgok 

megszerzésében a kockázatos út választása. A tanulás motívuma a nem deviáns 

csoportra volt jellemzőbb, számukra az volt fontos, hogy a kockázatos helyzeteket 

önismeret gazdagítására, tanulásra használják.  

Érdemes kiemelni, hogy az élmény motívum mindkét csoportban megjelenik, a 

kockázatvállalást pozitív élmények kísérik ebben az életkorban, a kockázatvállalás 

feszültségszabályozásban betöltött szerepe csak az enyhe deviánsok esetében jellemző. 

 

 

4.4!Az!eredmények!értelmezése!
 

A kockázatvállalási motivációk mélyinterjús vizsgálatával árnyalt képet kaphattunk a 

serdülők perspektívájáról és a különböző kockázatvállalást meghatározó indítékaikról. 

A szakirodalomban elméleti úton leírt motivációs típusok nem voltak teljes egészében 

igazolhatóak a mélyinterjúk elemzésével. Emellett új motívumok is megjelentek, 

melyek alapján új keretet kapunk a serdülők kockázatvállalásának értelmezéséhez. 
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Kiemelten fontosnak tartom a feszültségoldás motívumát, mert ez a motívum meglepő a 

szakirodalmi adatok és a hétköznapi logika alapján is. Feltételeznék, hogy a kockázatos 

helyzet az izgalmi állapotot fokozza, és pont ez motiválja a kockázat keresését, mint 

ahogyan az élmény megélése motívuma ezt tükrözi. A feszültségoldás motívum arra 

irányítja a figyelmet, hogy bizonyos esetekben az indulatkezelésben, az 

önszabályozásban is betölthet egyfajta szabályozó szerepet a kockázatvállalás, egy 

magas feszültségi szintet képes mérsékelni, de ez elsősorban deviáns, nem adaptív 

önszabályozási mechanizmus. 

A tanulás motívuma a kockázatvállalás személyiségfejlődésben, az identitáskeresésben 

betöltött adaptív szerepére irányítja a figyelmet. A serdülő tudatosan képes 

önfejlesztésére koncentrálni és e célból a kockázatos helyzetek adta tanulási potenciált 

kihasználni. Számomra érdekes volt, hogy minderre képesek voltak elaboráltan 

reflektálni a nem deviáns csoportban. 

A csoportok közötti összehasonlítás rámutat arra, hogy az élmény megélése, a 

kompetencia megélése és a társas motívumok devianciától függetlenül, általánosan 

jellemzőek voltak a vizsgált fiatalokra. A különbségek arra mutatnak rá, hogy a nem 

deviánsak számára a kockázatvállalás adaptív, tanulási funkciója meghatározóbb, míg a 

deviánsak esetében a kockázatvállalás feszültség szabályozó szerepe, illetve 

célelérésben játszott szerepe az elsődleges. 

 

Tekintsük át, hogy eredményeim hogyan illeszkednek Kloep és munkatársai által 

empirikus úton feltárt (Kloep és mtsai, 2007), valamint Neighbors és munkatársai által 

elméleti úton meghatározott motíváció típusokhoz (Neighbors és mtsai, 2007). A 

könnyebb összehasonlítás érdekében, íme egy összefoglaló táblázat a motívumokról 

(14. számú táblázat). 

 
14. számú táblázat: A saját kutatásban feltárt motívumok összevetése Kloep és Neighbors eredményeivel 

Kloep és mtsi, 2007 Neighbors, 2007 Fekete, 2006 

Felelőtlen viselkedés Autonómia Feszültségoldás motívum 

Közösség kontrollálta viselkedés Kompetencia Stratégiai, eszköz jellegű 

motívum 

Izgalomkeresés Kötődés Társas motívum 

Kalkulált kockázatok  Kompetencia megélés motívum 

+ faktoranalízis során azonosított 

hedonisztikus motívum 

 Tanulás motívuma 
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  Élmény megélés motívuma 

 

A Kloep munkacsoportja által feltárt motívumok közül a közösség kontrollálta motívum 

nagyban megfelel az általam azonosított társas motívumnak. A lényeges különbség, 

hogy Kloep hangsúlyozza a társak elismerésének elvesztésétől való félelmet, míg az én 

vizsgáltomban a félelem nem jelent meg, inkább az elismerés megszerzésének a vágya, 

illetve a közösségi érzés erősödése. Az izgalomkeresés részben átfedi az élmény 

megélése motívumot. A kalkulált kockázatok a stratégiai motívummal állíthatóak 

párhuzamba, Kloep a kockázatvállalást egy jövőbeni cél elérésében találta 

meghatározónak, kutatásomban a jelenbeli célok elérése dominált. A hedonisztikus 

motívum az élmény megélésével vág egybe. 

A Neighbors típusai közül a kompetencia egy az egyben megfeleltethető a kompetencia 

megélés motívumnak, a kötődés pedig a társas motívumnak. Az autonómia motívuma 

nem volt azonosítható a kutatásomban. 
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5.!A!kockázatvállalási!motivációs!kérdőív!kidolgozása!
 

A kérdőív kidolgozása 2006 utolsó negyedévében és 2007 első negyedévében zajlott. A 

kidolgozás idején nem volt számomra ismert serdülők általános kockázatvállalási 

motivációját felmérő kérdőív.  

A kérdőív kidolgozásának célja az volt, hogy olyan, a serdülők kockázatvállalási 

motívumainak felmérésére alkalmas eszköz álljon rendelkezésre, ami egyrészt a 

mélyinterjús kutatásban feltárt hat motivációs típus ellenőrzésére alkalmas, másrészt a 

kockázatvállalási motivációval kapcsolatos kutatási kérdéseim tesztelésére ad 

lehetőséget. 

 

A kérdőív szerkesztésének a menete a következő volt: 

1. Kérdőív alapszerkezetének kiválasztása. 

2. A kérdőív tételeinek kidolgozása. 

3. Két verzió kidolgozása – tételszám és negatív tételek adták a különbséget. 

4. A két kérdőív verzió végleges formájának összeállítása – tételek keverése, a 

kérdőív szerkesztésének véglegesítése. 

5. A két verzió tesztelése – kérdőíves interjú helyzetben.  

6. A tesztelés eredményeinek figyelembe vételével módosítások, a kérdőív 

véglegesítése. 

7. A kérdőív véleményeztetése szakemberekkel. 

 

1. A kérdőív alapszerkezetének kiválasztása 

A kérdőívben állításokat írok le, melyeket egy négy fokú skálán kell értékelni. A skálán 

az állításokkal való egyetértés mértékét kell kifejezni, az alábbiak szerint 

1- egyáltalán nem jellemző 

2- kis fokban jellemző 

3- jellemző 

4- teljes mértékben jellemző 

A hat dimenzió mérésére két kérdőívverziót dolgoztam ki: a hosszú verzióban 6 tétel 

mér egy típust, a rövid verzióban 4 tétel. 
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Az egyes típusok mérésére a típusokhoz tartozó tételekre adott válaszok pontértékének 

átlagát lehet használni. 

A kérdőívben a 6 típust külön-külön mérem, nincsen összevont kockázatvállalási 

pontszám, mutató. 

A kérdőív alapszerkezetének kiválasztását követően kezdtem el a tételek 

kidolgozásásval foglalkozni. 

2. A kérdőív tételeinek kidolgozása.  

3. A két verzió kidolgozása 

Ezt a két szerkesztési lépést együtt mutatom be. Az egyes típusokhoz tartozó tételek 

tartalmát a kvalitatív kutatásra építve határoztam meg, az interjúkban megjelenő 

tartalmaiból indultam ki. A kérdések megfogalmazásánál szem előtt tartottam 

Szokolszky által leírt irányelveket (Szokolszky, 2004), azaz 

- a kérdés, tétel legyen egyszerű, rövid, világos, ne legyen benne szakkifejezés 

- a kérdés, tétel egyszerre csak egy dologra kérdezzen rá 

- ne legyen a kérdésben, tételben sugalmazás 

- ne legyen hipotetikus jellegű kérdés 

- legyen negatív tétel. 

A hat típushoz tartozó tételeket az alábbiakban mutat be. A rövid verzióba 6x4 tétel, a 

hosszú verzióba 6x6 tétel került. A dőlten szedett tételek csak a hosszabb verzióban 

szerepeltek. 

 

Feszültségoldás motívum 

1. Belemegyek kockázatos helyzetekbe, mert ez oldja a feszültségem. 

2. Indulataimat olykor nehezen tudom kontrollálni, ilyenkor valami vad, veszélyes 

dolgot teszek. 

3. Előfordul, hogy robbanékony vagyok, ilyenkor durva, veszélyes dolgokat 

teszek. 

4. Valamilyen veszélyes dolog véghezvitele után megkönnyebbülök. 

5. Vad, veszélyes dolgok véghezvitele nem tölt el megkönnyebbüléssel. 

6. Nem teszek durva, veszélyes dolgokat, amikor indulatos vagyok. 

 

Stratégiai, eszköz jellegű motívum 

1. Veszélyes helyzeteket felvállalok, mert így tudom csak megszerezni azokat az 

alapvető dolgokat, amire szükségem van. 
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2. Ha arra kerül sor, csak veszélyeket vállalva tudom megvédeni magam. 

3. Ahhoz, hogy megkapjam azt, amire szükségem van, kockázatot kell vállalnom. 

4. Nem tudok elérni számomra fontos dolgokat anélkül, hogy ne vállaljak fel 

veszélyes helyzeteket. 

5. Nem szükséges veszélyes helyzeteket felvállalnom ahhoz, hogy megszerezzem a 

számomra alapvető dolgokat. 

6. Ahhoz, hogy szükség esetén társaimmal, felnőttekkel szemben megvédjem 

magam, nem kell veszélyes helyzetekbe belemennem. 

 

Társas motívum 

1. Azért, hogy társaim elfogadjanak, kockázatos dolgokat teszek. 

2. Barátaim elvárásainak szeretnék megfelelni, ezért veszélyes helyzetekbe is 

belemegyek. 

3. Azért, hogy társaim felnézzenek rám, hajlandó vagyok veszélyeket felvállalni. 

4. Azért, hogy jó benyomást tegyek az ellenkező neműekre, gyakran veszélyes 

dolgokat teszek. 

5. Nem vagyok hajlandó veszélyeket felvállalni azért, hogy társaim felnézzenek 

rám. 

6. Nem teszek kockázatos dolgokat azért, hogy társaim elfogadjanak. 

 

Kompetencia megélés motívuma 

1. Veszélyes helyzetekben érzem csak igazán, hogy mire vagyok képes.  

2. Ha egy veszélyes helyzetet sikeresen megoldok, akkor erősebbnek érzem 

magam. 

3. Aki képes veszélyes helyzeteket uralni, kiemelkedik társai közül. 

4. Veszélyes helyzetek megélése az önállóság érzetét kelti bennem. 

5. A veszélyes helyzetek megoldásakor nem érzem erősebbnek magam. 

6. A veszélyes helyzetek nem adnak lehetőséget arra, hogy megtapasztaljam, mire 

vagyok képes. 

 

Tanulás motívuma 

1. Szeretem az új ismeretlen dolgokat kipróbálni, mert sok újat tanulhatok 

magamról. 

2. Igazán a kockázatos helyzetek jelentenek kihívást nekem. 
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3. Egy veszélyes helyzet megoldása után úgy érzem, bármire képes vagyok. 

4. Csak a szokatlan, izgalmas, kockázatos helyzetekből tudok újat tanulni. 

5. A veszélyes helyzetekben nem érzem, hogy sok újat tanulhatok magamról. 

6. Egy veszélyes helyzet megoldása után nem érzem azt, hogy bármire képes 

vagyok. 

 

Élmények megélésének motívuma 

1. Izgalmas, veszélyes helyzetekben jól érzem magam, ezért keresem ezeket. 

2. A veszélyes helyzetekben megfeledkezem minden másról. 

3. A veszélyes helyzetek teljesen kikapcsolnak, elmerülök bennük. 

4. Szeretem a kockázatos helyzetek okozta izgalmat átélni. 

5. Nem érzem jól magam izgalmas, veszélyes helyzetekben. 

6. Nem szeretem átélni a kockázatos helyzetek okozta izgalmat. 

 

4. A két kérdőív verzió végleges formájának összeállítása – tételek keverése, a 

kérdőív szerkesztésének véglegesítése 

A kérdőívet értékeltem a Szokolszky kérdőív szerkesztési szempontjai alapján 

(Szokolszky, 2007), azaz a hosszúság, részleteség, a várható kitöltési idő alapján, 

ellenzőriztem, hogy minden tétel funkciója világos. Ezen felül a tételek keverését is 

elvégeztem, valamint figyelemet szántam a szerkesztés, formátum kérdéseire is.  

 

5. A két verzió tesztelése – kérdőíves interjú helyzetben  

A kérdőíves interjú helyzetben történő tesztelés a Szokolszky féle kognitív 

laboratóriumi kérdőív teszteléssel állítható párhuzamba (Szokolszky, 2007). A módszer 

lényege, hogy kétszemélyes interjú helyzetben kérdezik le a kérdőívet, a válaszadót arra 

kérik, hogy válaszolja meg a kérdést és értelmezze is, minden a kérdéssel kapcsolatos 

gondolatát fejtse ki, ez „hangosan gondolkodó interjúnak” is nevezik. Azért 

választottam a kérdőíves interjú helyzetet a kérdőív tesztelésére, mert különösen 

fontosnak tartottam, hogy a megfogalmazás, az érthetőség, a nyelvi és stiláris 

szempontokra kapjak a serdülőktől is véleményt, valamint, hogy a kérdésekkel 

kapcsolatos esetleges ellenállás is felszínre kerüljön. Mindez azért volt különösen  

fontos, mert a kvantitatív kutatási mintámban a deviáns serdülők részéről az 

együttműködést és a kitöltési eredményességet biztosítani akartam. 
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A hosszú és a rövid kérdőív verziót egy-egy deviáns viselkedés miatt szociális ellátó 

intézményben regisztrált, követett serdülővel vettem fel. 

 

6. A tesztelés eredményeinek összegzése, ezek figyelembe vételével módosítások, 

a kérdőív véglegesítése 

A hosszú verzió tesztelésének eredményei. 

Terjedelem. A legfontosabb visszajelzés a megkérdezett részéről az volt, hogy túl 

hosszúnak érezte a kérdéssort. „Sok kérdés van még hátra?” 

A negatív tételek. A negatív tételeknél nem értette, miért kérdezem meg szinte ugyanazt 

fordítottan. Előfordult, hogy ezzel kapcsolatban nemtetszésének nyíltan hangot adott. 

(„Ezt már kérdezte, most miért kell még egyszer megkérdeznie ugyanazt?” 

Tartalmi kérdések. A stratégiai, eszköz jellegű motívum tételeinél az „alapvető 

dolgokat” nem volt érthető, világos, példákon keresztül értette csak meg.  

A rövid verzió tesztelésének eredményei. 

Terjedelem. A kérdéssor hossza nem jelentett problémát, nem kifogásolta, hogy hosszú. 

A negatív tételek. Egy negatív tétel volt, ezzel kapcsolatban nem volt észrevétele. 

Tartalmi kérdések. Ugyanaz a probléma merült fel, mint a másik válaszadónál, a 

stratégiai, eszköz jellegű motívumnál az „az alapvető dolgokat” részt ki kellett fejteni, 

el kellett magyarázni. 

Nyelvi, stiláris kérdések. A két kérdőív interjú során kapott visszajelzéseknek 

megfelelően a tételek nagy részét kis mértékben átfogalmaztam.  

A tesztelés eredményeinek összegzése: 

A visszajelzések alapján a rövid kérdőív használata mellett döntöttem, mert ez nem 

váltott ki indulatokat ellenállást, feltételeztem, hogy minden deviáns csoportban ez 

fontos szempont. A szükséges tartalmi módosításokat elvégeztem. 

Íme a végleges kérdőív, az átfogalmazott tételeket vastaggal szedtem. 

 

Feszültségoldás motívum 

1. Azért megyek bele kockázatos helyzetekbe, mert ez oldja a feszültségem. 

2. Amikor indulataimat nehezen tudom uralni, valami vad, veszélyes dolgot 

teszek. 

3. Amikor robbanékony vagyok, durva, veszélyes dolgokat teszek. 

4. Valamilyen veszélyes dolog véghezvitele után megkönnyebbülök. 
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Stratégiai, eszköz jellegű motívum 

1. Veszélyes helyzeteket felvállalok, mert így tudom csak megszerezni azokat a 

számomra igazán fontos dolgokat, amire szükségem van. 

2. Társaimmal szemben konfliktus helyzetekben csak veszélyeket vállalva 

tudom magam megvédeni. 

3.  Ahhoz, hogy megkapjam azt, ami a mindennapokban szükséges nekem, 

kockázatot kell vállalnom. 

4. Nem tudok elérni számomra fontos dolgokat anélkül, hogy ne vállaljak fel 

veszélyes helyzeteket. 

 

Társas motívum 

7. Azért, hogy társaim elfogadjanak, kockázatos dolgokat teszek. 

8. Barátaim elvárásainak szeretnék megfelelni, ezért veszélyes helyzetekbe is 

belemegyek. 

9. Azért, hogy társaim felnézzenek rám, hajlandó vagyok veszélyeket felvállalni. 

10. Azért, hogy jó benyomást tegyek az ellenkező neműekre, gyakran veszélyes 

dolgokat teszek. 

 

Kompetencia megélés motívuma 

1. Veszélyes helyzetekben érzem csak igazán, hogy mire vagyok képes, és ezt 

szeretem megtapasztalni. 

2. Azért vállalom fel a veszélyes helyzeteket, mert ha sikeresen megoldom, 

akkor erősebbnek érzem magam. 

3. Azzal, hogy veszélyes helyzeteket megoldok, kiemelkedek társaim közül.  

4. Azért szeretem a veszélyes helyzeteket, mert megoldásuk az önállóság 

érzetét erősíti meg bennem. 

 

Tanulás motívuma 

1. Azért szeretem, az ismeretlen, veszélyes dolgokat kipróbálni, mert sok 

újat tanulhatok magamról. 

2. Azért megyek bele kockázatos helyzetekbe, mert ezek jelentenek igazi 

kihívást nekem. 

3. Egy veszélyes helyzet megoldása után úgy érzem, bármire képes vagyok. 

4. Csak a szokatlan, izgalmas, kockázatos helyzetekből tudok újat tanulni. 
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Élmények megélésének motívuma 

1. Izgalmas, veszélyes helyzetekben jól érzem magam. 

2. Azért keresem a veszélyes helyzeteket, mert akkor megfeledkezem 

minden másról. 

3. Szeretem a veszélyes helyzeteket, mert teljesen kikapcsolnak, elmerülök 

bennük. 

4. Szeretem a kockázatos helyzetek okozta izgalmat átélni. 

 

7. A kérdőív véleményeztetése szakemberekkel 

A végleges 24 tételes kérdőívet (teljes kvantitatív kérdőívcsomaggal együtt) 

témavezetőmnek és egyetemi szakmai munkacsoportom tagjainak véleményezésre 

küldtem. A kockázatvállalási motivációs kérdőívvel kapcsolatban nem volt kritikai 

észrevétel. 
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6.!Kvantitatív!kutatás!–!kérdőíves!keresztmetszeti!vizsgálat!
 

6.1!Kutatási!kérdések,!hipotézisek!
 

1. A kockázatvállalási motiváció mintázataira vonatkozó hipotézisek 

 

A kockázatvállalási motívumok feltáró vizsgálata során törekedtem megragadni olyan 

motívum kategóriákat, melybe a serdülők válaszai tartalmilag jól rendszerezhetőek. Ez 

a motívum kategória rendszer a serdülők perspektíváját tükrözi egy, a szakirodalomra 

alapozott logikai rendszerben. Első kutatási kérdésem arra vonatkozik, hogy a kvalitatív 

kutatásban feltárt motívum típus rendszer kirajzolódik-e a kockázatvállalási motivációs 

kérdőívvel felvett adatokban egy olyan mintán, ahol nem csupán enyhén deviáns és nem 

deviáns serdülőket kérdezek meg, hanem súlyosan deviáns, elítélt serdülőket és 

családjukban veszélyeztetett, védelembe vett, a deviáns fejlődés szempontjából 

veszélyeztetett serdülőket is. A kérdés az, hogy a különböző fokban deviáns, deviáns 

fejlődés szempontjából veszélyeztetett serdülők milyen motivációs jellemzőkkel bírnak. 

1.1 Feltételezem, hogy a kvalitatív vizsgálati részben feltárt hat 

motivációs típus azonosítható a kockázatvállalási motiváció 

kérdőívvel végzett adatfelvétel során is a különböző fokban deviáns 

serdülők mintáján. 

 

A kvalitatív kutatásban megjelent különbség a deviáns és a nem deviáns serdülők 

csoportjai között a kockázatvállalási motiváció tekintetében, a feszültségoldás, a 

stratégiai, eszköz jellegű és a tanulás motívumok mentén. Ez párhuzamban áll Saha 

(Saha és Krishna, 1991) adataival, akik magas, közepes és alacsony mértékben 

kockázatvállalók között tártak fel különbségeket, a Tripathy féle személyes preferenciák 

kérdőívben pedig a teljesítmény, a rend iránti igény alacsony, az autonómia és az 

affiliációs igény pedig magasabb volt a magas kockázatvállalási hajlandósággal 

jellemezhetőek körében.  

Mindezek figyelembe vételével feltételezem, hogy a különböző fokban deviáns 

serdülők csoportjaiban eltérő motívum mintázatok lesznek azonosíthatóak. 
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1.2 A deviáns csoportokban erősebb a feszültségoldás motívuma.  

1.3 A deviáns csoportokban erősebb a stratégiai, eszköz jellegű 

motívum.  

1.4 A nem deviáns csoportokban erősebb a tanulás motívuma.  

A kvalitatív kutatás eredményei szerint három motívum típusban nem volt különbség az 

enyhén deviáns és a nem  deviáns serdülők között. Ennek az eredménynek a figyelembe 

vételével feltételezem, hogy e motívum típusokban nem lesz különbség. 

1.5 A társas motívum tekintetében nem lesz különbség a csoportok 

között. 

1.6 A kompetencia megélés motívum vonatkozásában nem lesz 

különbség a csoportok között. 

1.7 Az élmény megélés motívum esetében nem lesz különbség a 

csoportok között. 

 

 

2 A kockázatvállalási motiváció és a kockázatvállaló viselkedés összefüggéseire 

vonatkozó hipotézisek 

 

Kloep és munkatársai (Kloep és mtsai, 2007) igazolták nem deviáns wales-i serdülők 

körében, hogy a kockázatvállalási motívumok együtt járnak a kockázatvállaló 

viselkedéssel. Eltérést találtak a deviáns, tekintélyszeméllyel szembeni és szociális 

kockázatvállalási területeket bejósló motívumok mintázatában. A deviáns 

kockázatvállalás a felelőtlen viselkedéssel és a közönség kontrollálta viselkedéssel 

pozitívan jár együtt. A tekintélyszeméllyel szembeni kockázatvállalás a felelőtlen 

viselkedéssel és a hedonisztikus motívummal jár együtt pozitívan. A deviáns és a 

tekintélyszeméllyel szembeni kockázatvállalás egyaránt negatívan járt együtt az 

alacsony szintű kalkulált kockázattal.  

Ez alapján feltételezem, hogy a kutatásomban vizsgált kockázatvállalási területeken 

eltérő motívum mintázatok alapján lesz bejósolható a kockázatvállaló viselkedés. 

Kloephez hasonlóan vizsgálok deviáns kockázatvállalási formákat, a lopást és az 

összeütközést a rendőrséggel, ezen túl vizsgálok az életkori csoportban átlagosnak 

tekinthető, szülőkkel, nevelőkkel konfliktus és szülőkkel, nevelőkkel engedetlenség 

kockázatvállalás formákat. Kutatásomban új elem, hogy a különböző fokban deviáns 
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serdülőknél a különböző motivációs mintázatokat keresem és különbséget várok a 

mintázatokban a vizsgált kockázatvállalási formákban.  

2.1 Feltételezem, hogy az adaptív, szülőkkel, nevelőkkel konfliktus és 

engedetlenség kockázatvállalási formák együtt járnak a 

kockázatvállalási motívumokkal mindegyik csoportban.  

2.2 Feltételezem, hogy a deviáns, lopás és összeütközés a rendőrséggel 

kockázatvállalási formák együtt járnak a kockázatvállalási 

motívumokkal mindegyik csoportban.  

2.3 Feltételezem, hogy az adaptív, tekintélyszemélyekkel konfliktus és 

engedetlenség háttérben különböző motivációs mintázatok jelennek 

meg a különböző csoportokban. 

2.4 Feltételezem, hogy a deviáns, lopás és összeütközés a rendőrséggel 

hátterében különböző motivációs mintázatok jelennek meg a 

különböző csoportokban. 

 

 

3 A kockázatészlelés mintázataira vonatkozó hipotézisek 

 

A adaptív kockázatvállalási formák, a konfliktus szülőkkel/nevelőkkel és az 

engedetlenség szülőkkel/nevelőkkel kockázatosságának észlelését erőteljesen 

befolyásolhatják a nevelkedési körülmények és a szülők magatartásának sajátosságai. 

Feltételezhető, hogy azok a deviánsok, akik javító-nevelő intézetben töltik büntetésüket, 

és nevelőikkel viszonyukban a teljes engedelmesség az elvárt, a konfliktusokat vagy a 

nyílt szembe szegülést kockázatosabbnak fogják tartani, mint azok, akik családi 

környezetben élnek. Azok a családban élő serdülők, akiket szüleik veszélyeztetnek, a 

szülővel szemben a konfliktust vagy nyílt szembeszegülés felvállalását 

kockázatosabbnak észlelik, mint azok, akiknek szülei nem veszélyeztetőek.  

3.1 Feltételezem, hogy a csoportok között különbség várható a konfliktus 

szülőkkel/nevelőkkel és az engedetlenség szülőkkel/nevelőkkel 

viselkedések kockázatainak észlelésében: a súlyos deviáns, elítélt 

csoportban és a veszélyeztetett csoportban várható a kockázatok 

magasabbra értékelése 

 



 124 

A kockázatvállaló viselkedésformák kockázatosságának észlelését erőteljesen 

befolyásolhatják a deviáns viselkedésben szerzett tapasztalatok. Korai serdülőkorban a 

kockázatok túlbecslését találták jellemzőnek, a serdülők nem tartják magukat 

sebezhetetlennek (Reyna, Farley, 2006). Ha a serdülő a nagyon magasra becsült 

kockázatosság miatt egyáltalán nem vállal kockázatokat, azaz nem szerez tapasztalatot 

kockázatvállaló viselkedésben, el van vágva attól a lehetőségtől, hogy a reális 

helyzetértékeléshez szükséges információkat elérje, fennáll a veszélye, hogy irreális lesz 

a kockázatértékelése (Byrnes, 1998). Ha a serdülő kockázatot vállal, és a különböző 

kockázatos viselkedésformák kipróbálása során olyan tapasztalatokat szerez, 

amelyekben nem jelennek meg a negatív következmények, akkor e tevékenységek 

észlelt kockázata csökkeni fog (Benthin és mtsai, 1993, Gerrard és mtsai, 1996, Chassin 

és mtsai, 2001, Ben-zur, Reshef-Kfir, 2003). Ha a serdülő kockázatot vállal és 

megtapasztalja viselkedésének negatív következményeit, feltétezhető, hogy a negatív 

tapasztalatokat beépíti, integrálja (Crone és mtsai 2003), és a viselkedés 

kockázatosságát magasabbra fogja értékelni. 

A lopással kapcsolatban a különböző fokban deviáns serdülők eltérő tapasztalatokkal 

rendelkeznek. A fiatalkorú elítéltek nagy többsége vagyon elleni bűncselekményt 

követett el, a deviáns viselkedésről és a viselkedés negatív következményeiről is van 

tapasztalatuk. Kérdés, hogy hogyan építik be ezeket a tapasztalatokat. Az enyhe 

deviancia miatt védelembe vett csoport tagjainak van státusbűncselekményről 

tapasztalata, azonban a negatív jogi következményekről nincsen. Természetesen a jogi 

következményeken túl más negatív következményeket megtapasztalhat, mint a 

védelembe vétel, szülői megrovás. A veszélyeztetett csoportban nincs deviáns 

viselkedéses tapasztalat, de elképzelhető, hogy van deviáns személy a serdülő 

környezetében, akinek van bűnözői múltja is. A nem deviáns csoportokban nincs 

viselkedéses tapasztalat és nincs negatív következményekhez kapcsolódó tapasztalat 

sem.  

3.2 Feltételezem, hogy a lopás kockázatainak megítélésben, ahol mind a 

lebukás veszélye, mind az azt követő büntetés, jogi következmény 

bizonytalan a csoportok között szignifikáns különbség várható.  

3.3 Feltételezem, hogy a különböző tapasztalattal rendelkező csoportok 

között szignifikáns különbség várható az összeütközés a 

rendőrséggel kockázatainak észlelésében. Itt a lebukás már 

megtörtént, a büntetés mértéke bizonytalan. 
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A kockázatvállaló viselkedés észlelt kockázatossága kulcsfontosságú a kognitív, 

döntéselméleti megközelítésekben. A racionális döntés modell szerint azt várhatjuk, 

hogy a kockázatészlelés összefüggésben van a kockázatvállaló viselkedéssel a tudatos 

kockázatvállalás helyzeteiben (Reyna, Farley, 2006, Jessor, 1991). A nem tudatos, 

reaktív döntés és az intuitív döntés esetében nem feltétlen bejósolható az észlelt 

kockázatok alapján a kockázatvállaló viselkedés (Reyna, Farley, 2006). 

3.4 Az adaptív kockázatvállaló viselkedésformák együtt járnak a 

kockázatészleléssel.  

3.4.1 Alternatív hipotézis: Az adaptív kockázatvállaló 

viselkedési formák esetében a kockázatészlelés 

független a viselkedéstől. 

3.5 A deviáns kockázatvállaló viselkedésformák együtt járnak a 

kockázatészleléssel.  

3.5.1 Alternatív hipotézis: A deviáns kockázatvállaló 

viselkedési formák esetében a kockázatészlelés 

független a viselkedéstől. 

 

 

6.2!Módszer!
 

Minta 

 

A kutatás céljainak megfelelően különböző fokban deviáns serdülők elérése érdekében 

elméleti mintavételi eljárást alkalmaztam. 360 középső serdülőkorú, 14-18 év közötti, 

különböző fokban deviáns és veszélyeztetett serdülőt vontam be. A serdülők alacsony 

szocioökonómiai státusúak. 

A deviancia és a veszélyeztetettség mérésére, a deviancia szintje alapján történő 

csoportképzés céljára hivatalos adatokat vettem alapul.  

A deviancia súlyos és enyhe szintjeit, valamint a deviancia hiányát, a 

veszélyeztetettséget világos kritériumok adják:  
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1. A súlyos deviáns csoport bűncselekmény miatt elítélt, javítóintézetben büntetésüket 

töltő, vagy lányok esetében egyes esetekben alapos gyanúval fogva tartott serdülők. A 

bűntetteik vagyon elleni bűncselekmények. 

2. Az enyhén deviáns csoport a státus bűncselekmények kategóriájába tartozó, kis 

deviancia miatt regisztrált fiatalok, kisebb szabálysértések, viselkedésbeli problémák, 

engedetlenség, súlyos iskolai fegyelmezési problémák miatt gyermekjóléti 

intézményben regisztrált, akiknek nincsenek rendőrségi ügyeik. Jellemző, hogy 

ismétlődően megjelennek enyhébb deviáns viselkedésformák, továbbá a mélyinterjús 

kutatásom eredményei alapján megalapozottan feltételezhető, hogy súlyosabb deviáns 

tettek elkövetésének lehetősége is felmerül, azonban ezek általában rejtve maradnak. 

3. A veszélyeztetett, nem deviáns csoport családi, szociális környezetükben 

veszélyeztetett, kockázatoknak kitett, rossz anyagi körülmények között élő, elhanyagolt, 

abuzált fiatalok, akik gyermekjóléti intézményben regisztráltak, követett, kezelt esetek.  

4. A nem deviáns csoport semmilyen hivatalos szervnél nincsen regisztrálva 

bűncselekmény vagy státus bűncselekmény miatt, nincsen védelembe véve, 

szocioökonómiai státus alapján illesztett serdülők csoportja. 

A serdülők családjukban, intézetben vagy javítóintézetben nevelkednek. Törekedtem 

arra, hogy egészséges populációt érjek el, azaz, hogy ne kerüljön pszichiátriai zavarban 

szenvedő serdülő a mintába. A 4 csoportba 90-90 fő került, a nemi megoszlás közel 50-

50%-os minden csoportban. 

 

 

Eljárás 

 

Az adatfelvétel 2009 negyedik negyedévében zajlott, formális etikai engedélyeztetés 

nem volt szükséges e témában akkor, így etikai engedélyszám nincsen. A megfelelő 

minta kiválasztásában, elérésében és a kérdőívcsomag felvételében szociális munkások, 

iskolapszichológusok voltak segítségemre. Az adatok felvételét megelőzően a szülői-

nevelő beleegyező nyilatkozatokat beszerzése megtörtént. Az adatfelvétel 

javítóintézetben, gyermekjóléti intézményben és középiskolában zajlott, az ott dolgozó 

szociális munkások és tanárok segítségével. A kérdőívet csoportos formában, papír 

alapon töltötték ki, időhatár nélkül. A kérdőíveket intézményi partnereim gyűjtötték 

össze és juttatták el hozzám. 
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Mérőeszköz 

 

Demográfiai változók kérdőíve 

A demográfiai alapadatok (nem, életkor, iskolai osztály) mellett rákérdeztem a testi és 

pszichiátriai betegségekre, a büntetőeljárásokra, intézményi szabálysértés miatt folyó 

eljárásokra, valamint családon belüli bűnözésre egyaránt. A demográfiai alapadatok 

kérdőívét a serdülők töltötték ki. 

 

Kockázatvállalási motivációs kérdőív 

A saját szerkesztésű kérdőívben 6 motivációs típust mérek: feszültségoldás, stratégiai, 

eszköz jellegű, társas, kompetencia megélése, tanulás és élmény megélése. Az egyes 

típusokat 4-4 tétel méri fel, a tételekkel való egyetértés mértékét egy 4 fokú skálán 

kellett megadnia a válaszadóknak, ahol 1-egyáltalán nem, 2-kis fokban jellemző, 3-

jellemző, 4-teljes mértékben jellemző. 

 

Kockázatvállaló viselkedés felmérése 

A kutatási kérdésem a korosztályban adaptívnak és deviánsnak tekinthető viselkedések 

felmérésére irányult. Ennek megfelelően célzottan konkrét viselkedésformák 

gyakoriságára kérdeztem rá. A szakirodalomban általános kockázatvállaló viselkedés 

felmérésére alkalmazott kérdőíves és hipotetikus helyzet, szcenárió módszerek nem 

voltak alkalmasak a kutatási kérdések vizsgálatára. A célom az volt, hogy egy-egy 

világosan elkülönülő viselkedésforma gyakoriságát tudjam meg, ezért egy-egy tételben 

pontosan a vizsgálni kívánt viselkedésre kérdeztem rá. 

Adaptív, az életszakasz fejlődési kihívásai szempontjából adekvát kockázatvállalás a 

szülőkkel, nevelőkkel konfliktus illetve engedetlenség. Deviáns a fejlődési kihívások 

szempontjából inadekvát törvénysértő magatartás. 

Adaptív kockázatvállaló viselkedésformákra vonatkozó tételek: 

1. Konfliktus valamely szülővel/nevelővel. 

2. Engedetlenség szülővel/nevelővel szemben. 

Deviáns kockázatvállaló viselkedésformákra vonatkozó tételek: 

3. Lopás. 

4. Összeütközés rendőrséggel/törvénnyel. 
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A négy kockázatvállaló viselkedés gyakoriságát mértem fel, a válaszadóknak egy négy 

fokú skálán kellett értékelést adni, ahol az 1-soha, 2-ritkán, 3-gyakran, 4-igen gyakran 

érték. 

 

Kockázatészlelés felmérése 

A kockázatészlelés vizsgálatára a szakirodalomban különböző kérdőívek állnak 

rendelkezésre, ezek azonban nem illeszkedtek a kérdésfeltevésemhez. A kutatási 

koncepcióban kifejezetten a vizsgálatban szereplő kockázatvállaló viselkedésformák 

kockázatosságának észlelést akartam feltárni, ennek megfelelően, célzottan konkrétan a 

vizsgálni kívánt viselkedésformák észlelt kockázatosságára kérdeztem rá. 

A vizsgálni kívánt  

1. Konfliktus valamely szülővel/nevelővel. 

2. Engedetlenség szülővel/nevelővel szemben. 

3. Lopás. 

4. Összeütközés rendőrséggel/törvénnyel. 

adaptív és deviáns kockázatvállaló viselkedésformák észlelt kockázatosságának 

felmérésére vonatkozó kérdésekben azt  kellett megítélnie a válaszadónak egy 4 fokú 

skálán, hogy lehet-e az adott viselkedésnek súlyos és káros következménye. A skála 

értékei: 1 – egyáltalán nincs súlyos és káros következménye, 2 – lehet súlyos és káros 

következménye, 3 – súlyos és káros következménye van, 4 – igen súlyos és káros 

következménye van.  

 

 

6.3!Leíró!statisztika!
 

Demográfiai alapváltozók 

 

A súlyos deviáns csoportban összesen 88, az enyhe deviáns csoportban 80, a 

veszélyeztetett csoportban 56, a nem deviáns csoportban 53 kérdőív volt értékelhető. A 

veszélyeztetett és a nem deviáns csoport megfelelő, értékelhető kitöltési aránya 

sajnálatos módon alacsony. Az életkori, nemi, iskolázottsági adatokat az 15. számú 

táblázatban foglalom össze. 
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15.számú táblázat: A minta leíró adatai 

 Átlagéletkor - év Nemi arányok % férfi -nő Elvégzett osztályok száma 

Súlyos deviáns 16,42 51,1 – 48,9 7,53 

Enyhe deviáns 16,61 53,8 – 46,2 10,35 

Veszélyeztetett 16,76 42,9 – 57,1 9,91 

Nem deviáns 16,75 84,9– 15,1 10,68 

 

Az életkor vonatkozásában elenyésző különbség rajzolódik ki a csoportok között. A 

nemi arányok tekintetében a mintavétel során célzott 50-50%-os aránytól csak a nem 

deviáns csoport tér el figyelmet érdemlő mértékben, lényegesen több fiú töltötte ki 

értékelhetően a kérdőívet, mint lány. Az iskolázottsági szint szempontjából a súlyos 

deviáns csoport esetében tapasztalható kiugróan alacsony szint. Ugyanannyi évet jártak 

iskolába, mégis átlagosan két osztállyal kevesebbet végeztek el, mint a többi csoport 

tagjai.  

Célom az volt, hogy szűrjem a pszichiátriai betegség hatását a mintámban. Alapvetően 

nem klinikai populációt vizsgáltam, emellett pszichiátriai betegségre vonatkozó kontroll 

kérdés esetében a vártnál magasabb arányokat találtam: a súlyos deviáns csoport 14,1%, 

az enyhe deviáns csoport 2,5%, a veszélyeztetett csoport 3,6%, a nem deviáns csoport 

4,8% számolt be pszichiátriai betegségről.  

A saját, illetve családban szerzett deviáns viselkedéssel kapcsolatos tapasztalatokra 

vonatkozó adatokat a 16. számú táblázat foglalja össze. 
 

16. számú táblázat: A minta deviáns tapasztalatai 
 Büntetőeljárás 

folyamatban % 

Intézményi szabálysértési 

eljárás folyamatban % 

Családban büntetett 

előéletű személy % 

Családban 

gyanúsított 

személy % 

Súlyos deviáns 80,7 13,6 58 43 

Enyhe deviáns 7,5 11,4 8 6,2 

Veszélyeztetett 5,5 5,4 35,7 17 

Nem deviáns 0 1,9 0 0 

 

Az egyéb saját vagy családi körben szerzett deviáns tapasztalatokra vonatkozó kérdések 

alapján érdekes kép mutatkozik. A súlyos deviáns csoportban és a nem deviáns 

csoportokban az elvárható arányok jelentek meg, mindkét területen. A nem deviánsak 

között gyanúsított nincsen, és családjukban sincsen büntetett, gyanúsított, a súlyos 

deviáns csoportnál ezzel szemben nagy arányban vannak gyanúsítottak és családjukban 

is több a bűnöző, illetve gyanúsított. Meglepő, hogy az enyhe deviáns és a 
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veszélyeztetett csoportban a vártnál nagyobb arányban vannak gyanúsítottak, illetve 

vannak bűnelkövetéssel gyanúsított, elítélt családtagok.  

 

Kockázatvállaló viselkedés gyakorisága 
 

17. számú táblázat: A kockázatvállaló viselkedés gyakorisága, átlag (szórás) 

 Súlyos deviáns Enyhe deviáns Veszélyeztetett Nem deviáns 

Konfliktus 

szülővel, nevelővel 

2,12 (1,026) 2,05 (0,673) 2,12 ( 0,747) 2,19 (0,895) 

Engedetlenség 

szülővel, nevelővel 

2,15 (1,00) 2,01 (0,72) 2,05 (0,756) 2,17 (0,871) 

Lopás 2,11 (1,055) 1,22 (0,616) 1,27 (0,651) 2,10 (1,103) 

Összeütközés 

rendőrséggel, 

törvénnyel 

2,22 (1,033) 1,34 (0,674) 1,33 (0,579) 2,27 (1,153) 

 

Az adaptív és a deviáns viselkedési gyakoriságot mutató adatok (17. számú táblázat) 

rávilágítanak arra, hogy összességében jellemzően ritkán vállalnak ezeken a területek 

kockázatot a megkérdezettek. A deviáns viselkedési gyakorisági mutató, mint 

önbevallott deviancia, a csoportképzési hivatalos adatok megerősítésére is szolgálhat. 

Azt várhatnánk, hogy a két deviáns kockázatvállalás esetében a súlyos és az enyhe 

deviáns csoportokban nagyobb gyakorisági átlag érték jelenjen meg, mint a nem 

deviáns csoportokban. Kiugró, hogy a nem deviáns csoport lopás és összeütközés a 

rendőrséggel viselkedés gyakoriság átlaga magas, az utóbbi esetben még a súlyos 

deviáns csoportánal is magasabb.  

Mit tükrözhetnek ezek a hivatalos adatoknak egyértelműen ellentmondó eredmények? 

Elképzelhető, hogy a nem deviáns csoport tagjai nem megbízhatóan töltötték ki a 

kérdőívet.  

Az is felmerül, hogy a nemi arányok jelentős eltolódása miatt magasabb a csoport 

átlaga. Ugyan minden vizsgálati csoportban 50-50%-ban vontam be fiúkat és lányokat, 

a nem deviáns csoportnál több lány esetében volt értékelhetetlen a kitöltés, így 45 fiú és 

8 lány került a csoportba. Megvizsgáltam tehát a fiúk és a lányok viselkedésgyakorisági 

értékeit, ezt a 18. számú táblázatban mutatom be.  
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18. számú táblázat: A deviáns viselkedésformák átlagai nemi bontásban a nem deviáns csoportban 

 Lopás Összeütközés a rendőrséggel 

Fiú 1,91 

szórás 1,104 

2,04 

szórás 1,186 

Lány 2,5 

szórás 0,926 

2,63 

szórás 0,744 

 

Az  meglepő eredmény, hogy a lányok viselkedésgyakori átlagai magasabbak, mint a 

fiúké (bár a különbség nem szignifikáns Lopás F 2,014 df 1 p<0,162, Összeütközés a 

rendőrséggel F 1,775, df 1 p<0,189). A többi csoporttal összevetve a lányok deviáns 

viselkedésgyakoriság átlagai a legmagasabbak. Hogyan magyarázható, hogy az a nem 

deviáns lány mintám, aki értékelhetően töltötte ki a kérdőívet, a legmagasabb deviáns 

viselkedésről számol be? A legkézenfekvőbb magyarázat, hogy nem valóságnak 

megfelelően válaszoltak. Nehéz elképzelni, különösen az összeütközés a rendőrség 

esetében, hogy észrevétlenül maradt volna a tettük és ne kerültek volna valamilyen 

hivatalos szerv látókörébe. Ez a paradox eredmény komoly kétségeket vet fel, hogy 

vajon a teljes kérdőívcsomag kitöltése során mennyire törekedtek a pontos, valóságot 

tükröző válaszadásra. Arra jutottam, hogy  a nem deviáns lány mintám adatait nem lehet 

feldolgozni. Ezután azt a kérdést kellett eldöntenem, hogy a nem deviáns fiú mintámmal 

folytatom-e az adatok feldolgozását. Miután a másik három csoport vegyes, nem 

tartottam megalapozottnak, hogy tisztán fiú csoport képviselje a nem deviánsokat. A 

nem deviáns csoportban nem folytattam az adatelemzést. 

 

Új adatfelvétel történt, ahol nem deviáns 14-18 között serdülőket vontam be, összesen 

40 főt, 22 fiút és 18 lányt. A serdülők középosztálybeliek, budapesti gimnáziumban 

tanulnak, nincsenek hivatalos szervnél sem deviancia, sem veszélyeztetettség miatt 

regisztrálva. Az új nem deviáns minta szocioökonómiai státus alapján nem illesztett. 

Mindenki értékelhetően töltötte ki a kérdőíveket, a nemi arány az új nem deviáns 

csoportban  közel azonos volt. A disszertáció további részében a nem deviáns csoport 

alatt tehát az új 40 fős csoportot takarja. Az új nem deviáns csoport alapjellemzőit a 19. 

és 20. számú táblázat tartalmazza. Az új nem deviáns csoport kockázatvállaló 

viselkedés gyakorisági adatait a 21. számú táblázatban foglalom össze. 
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19.számú táblázat: Az új nem deviáns csoport leíró adatai 
 Átlagéletkor - év Nemi arányok % férfi -nő Elvégzett osztályok száma 

Nem deviáns 16,85 55 – 45 10,7 

 
20. számú táblázat: Az új nem deviáns csoport deviáns tapasztalatai 

 Büntetőeljárás 

folyamatban % 

Intézményi szabálysértési 

eljárás folyamatban % 

Családban büntetett 

előéletű személy % 

Családban 

gyanúsított 

személy % 

Nem deviáns 0 0 0 0 

 
21. számú táblázat: Az új nem deviáns csoport kockázatvállaló viselkedés gyakorisági adatai átlag 

(szórás) 
 Konfliktus szülővel Engedetlenség szülővel Lopás Összeütközés 

rendőrséggel 

Nem deviáns 1,87 (0,741) 1,76 (0,675) 1 (0) 1,08 (0,35) 

 

Az adatok szerint az új nem deviáns csoport kockázatvállaló viselkedési gyakorisága  

alacsony, különösen a deviáns kockázatvállalásé. Érdemes kiemelni, hogy a csoportban 

egységesen  mindenki azt a választ adta, hogy soha nem lop. A nem deviáns csoport az 

értékek alacsonyabbak, mint bármelyik másik csoporté, tehát összhangban állnak a 

hivatalos adatok (hiánya) alapján történt csoportosítással. 

Egyszempontú varianciaanalízissel vizsgáltam, hogy van-e különbség a viselkedés 

gyakoriság között. A konfliktus szülővel, nevelővel (F 0,958, df 3, p<0,41) és az 

engedetlenség szülővel, nevelővel (F 1,93, df 3, p<0,126) esetében nem volt 

szignifikáns különbség a csoportok között, a lopás (F 28,82, df 3, p <0,000, eta2 0.252) 

és az összeütközés a rendőrséggel (F 30,96, df 3, p �0,000, eta2 0.263) esetében igen. 

Mind a négy viselkedésforma esetében vizsgáltam a nemi különbségeket. Az adaptív 

kockázatvállaló viselkedés esetében nem volt nemi különbség, Konfliktus szülővel F 

1,26 df 3, p<0,29, Engedetlenség szülővel F 1,19, df 3, p<0,315. A deviáns 

kockázatvállaló viselkedés esetében igen, mindkét esetben a fiúknál magasabb volt az 

átlag mint a lányoknál, Lopás F 20,547 df 3, p<0,000,  Összeütközés a rendőrséggel 

12,483, df 3, p<0,000. 
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A viselkedésformák észlelt kockázatossága 
 

22. számú táblázat: A kockázatészlelés átlagok (szórás) 

 Súlyos deviáns Enyhe deviáns Veszélyeztetett Nem deviáns 

Konfliktus 

szülővel, nevelővel 

2,66 (1,049) 2,24 (0,75) 2,31 (1,034) 2,4 (0,709) 

Engedetlenség 

szülővel, nevelővel 

2,5 (1,039) 2,15 (0,713) 2,36 (1,025) 2,37 (0,667) 

Lopás 3,06 (0,927) 3,16 (0,834) 3,35 (0,799) 3,4 (0,591) 

Összeütközés 

rendőrséggel, 

törvénnyel 

3,42 (0,84) 3,33 (0,839) 3,4 (0,873) 3,55 (0,552) 

 

A 22. számú táblázatban bemutatott kockázatészlelési átlagok rámutatnak arra, hogy a 

megkérdezettek az adaptív kockázatvállalás esetében lehetségesnek tartják, hogy súlyos 

és káros következménye van a viselkedésnek, a deviáns kockázatvállalás esetében 

egyértelműen azt gondolják, hogy van súlyos és káros következménye. Az az elvárható, 

jól értelmezhető eredmény jelent meg, miszerint az adaptív kockázatvállaló 

viselkedések kockázatosságát egységesen alacsonyabbra becsülik, a deviáns 

kockázatvállaló viselkedések kockázatosságához képest.  

 

 

Kockázatvállalási motivációk 

 

A kockázatvállalási motivációs kérdőív megbízhatósági vizsgálatát végeztem el 

elsőként. 

Minden motívum típus esetében a motívum típushoz tartozó 4 tételnél megvizsgáltam a 

Cronbach alfa mutatókat, valamint a teljes kérdőíven is. Az eredményeket a 23. számú 

táblázat foglalja össze. 
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23. számú táblázat: Kockázatvállalási motívum típusok Cronbach alfa mutatók 

 Tételek Cronbach alfa 

Feszültségoldás motívum 4,7,10,13 0,822 

Stratégia motívum 2,5,15,23 0766 

Társas motívum 6,8,9,16 0,848 

Kompetencia motívum 1,14,20,22 0,780 

Tanulás motívum 3,11,19,24 0,531 

Élmény motívum 12,17,18,21 0,845 

Egész kérdőív 1-24 0,939 

 

A teljes kérdőív belső konzisztenciája magas, mint ahogyan a motívum típusok 

tételcsoportjainak is, kivéve a tanulási motívumot, ahol a Cronbach alfa mutató 

alacsony, de még  éppen elfogadható értéket ad.  

 

A következő lépésben áttekintettem, hogy a kockázatvállalási motívum tételek milyen 

mértékben voltak jellemzők a mintámon. Motívum típusonként, tételenként mutatom be 

az adatokat a 24. számú táblázatban. 

 
24. számú táblázat: Motívum átlagok a teljes mintán 

Tételek motívum típus szerint csoportosítva Átlag Szórás 

Feszültségoldás   

Azért megyek bele kockázatos helyzetekbe, mert ez oldja a 

feszültségem. 

1,64 0,905 

Amikor indulataimat nehezen tudom uralni, valami vad, 

veszélyes dolgot teszek. 

1,82 0,986 

Amikor robbanékony vagyok, durva, veszélyes dolgokat teszek. 1,77 0,976 

Valamilyen veszélyes dolog véghezvitele után 

megkönnyebbülök. 

1,97 0,994 

Stratégiai   

Veszélyes helyzeteket felvállalok, mert így tudom csak 

megszerezni azokat a számomra igazán fontos dolgokat, amire 

szükségem van. 

1,84 0,9 

Társaimmal szemben konfliktus helyzetekben csak veszélyeket 

vállalva tudom magam megvédeni. 

1,5 0,799 

Ahhoz, hogy megkapjam azt, ami a mindennapokban szükséges 

nekem, kockázatot kell vállalnom. 

1,82 0,912 

Nem tudok elérni számomra fontos dolgokat anélkül, hogy ne 

vállaljak fel veszélyes helyzeteket. 

1,45 0,772 



 135 

Társas   

Azért, hogy társaim elfogadjanak, kockázatos dolgokat teszek. 1,41 0,708 

Barátaim elvárásainak szeretnék megfelelni, ezért veszélyes 

helyzetekbe is belemegyek. 

1,5 0,814 

Azért, hogy társaim felnézzenek rám, hajlandó vagyok 

veszélyeket felvállalni. 

1,52 0,765 

Azért, hogy jó benyomást tegyek az ellenkező neműekre, 

gyakran veszélyes dolgokat teszek. 

1,41 0,725 

Kompetencia   

Veszélyes helyzetekben érzem csak igazán, hogy mire vagyok 

képes, és ezt szeretem megtapasztalni. 

1,86 0,951 

Azért vállalom fel a veszélyes helyzeteket, mert ha sikeresen 

megoldom, akkor erősebbnek érzem magam. 

1,84 0,914 

Azzal, hogy veszélyes helyzeteket megoldok, kiemelkedek 

társaim közül.  

1,47 0,788 

Azért szeretem a veszélyes helyzeteket, mert megoldásuk az 

önállóság érzetét erősíti meg bennem. 

1,96 0,843 

Tanulás   

Azért szeretem, az ismeretlen, veszélyes dolgokat kipróbálni, 

mert sok újat tanulhatok magamról. 

1,91 0,906 

Azért megyek bele kockázatos helyzetekbe, mert ezek jelentenek 

igazi kihívást nekem. 

1,67 0,884 

Egy veszélyes helyzet megoldása után úgy érzem, bármire képes 

vagyok. 

2,17 1,92 

Csak a szokatlan, izgalmas, kockázatos helyzetekből tudok újat 

tanulni. 

1,53 0,784 

Élmény   

Izgalmas, veszélyes helyzetekben jól érzem magam. 1,88 0,943 

Azért keresem a veszélyes helyzeteket, mert akkor 

megfeledkezem minden másról. 

1,57 0,884 

Szeretem a veszélyes helyzeteket, mert teljesen kikapcsolnak, 

elmerülök bennük. 

1,53 0,856 

Szeretem a kockázatos helyzetek okozta izgalmat átélni. 1,95 0,95 

 

Az adatok azt mutatják, hogy a kockázatvállalási motívumok csak kis fokban 

jellemzőek a megkérdezett serdülőkre. A tételek átlagai 1,41-2,17 között vannak. A 

motívumok között a határkeresés, határaink átlépése illetve a megkönnyebbülés a 

leghangsúlyosabb, legkevésbé a benyomáskeltés motivál.  
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6.4!Eredmények!
 

1. KOCKÁZATVÁLLALÁSI MOTÍVUM TÍPUSOK, MOTIVÁCIÓS MINTÁZATOK VIZSGÁLATA 

 

1.1 A motívum típusokkal és mintázatokkal kapcsolatos első kérdés az volt, hogy 

azonosítható-e a kvalitatív vizsgálatban feltárt hat típus a kérdőíves méréssel egy 

deviancia szempontjából differenciáltabb mintán, ahol súlyos deviáns és a deviáns 

fejlődés szempontjából veszélyeztetett csoportok is szerepelnek, az enyhe deviáns és a 

nem deviáns csoportok mellett. E kérdés tesztelése érdekében elsőként a 

kockázatvállalási motiváció kérdőív faktoranalízisét végeztem el a teljes mintán. 

Exploratív faktoranalízist, maximum likelihood módszerrel, varimax rotációval 

hajtottam végre. Négy, egynél nagyobb sajátértékű faktor rajzolódott ki, melyek a 

variancia valamivel több, mint 55%-át magyarázzák, a faktoranalízis részeltes adatai a 

3. számú mellékletben szerepelnek.  

A faktorokon megvizsgáltam az egyes tételek faktorsúlyát és a csak egy faktoron 

jelentős súllyal szereplő tételeket válogattam, a négy faktor tételeit a 25. számú 

táblázatban mutatom be.  
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25. számú táblázat: A kockázatvállalási motivációs kérdőív faktoranalízisének eredményei 

 

A bemutatott négy faktoros struktúra illeszkedése nem volt megfelelő. A KMO 

statisztika értéke (0,937) valamint a Bartlett-teszt szignifikancia szintje (0,000) azt 

mutatta, hogy a változók mögött fellelhető egy definiálható faktrostruktúra, a részletes 

elemzés mégis azt mutatta, hogy problémás a faktorstruktúra illeszkedése. Az 

eredmények részletesebb vizsgálata során kiderült, hogy egyfelől egy tétel 

kommunalitása alacsony (M3), nem felel meg a szokásosan elvárható mértéknek. 

Másfelől khínégyzet próba szignifikancia szintje sem mozdult el a nullától, amely 

egyértelműen jelzi, hogy a faktorstruktúra nem illeszkedik megfelelően. Ennek 

következtében elsőként a nem megfelelően illeszkedő változókat el kell hagyni a 

modellből. 

Az M3 változó nélkül lefuttatott modellben minden tétel kommunalitása meghaladja a 

0,3-at tehát a modell illesztése biztatónak tűnik. A KMO érték voltaképpen nem 

változott, s a Bartlett-teszt eredménye is szignifikáns. Egy faktor azonban a nem 

megfelelően illeszkedő tétel elhagyásával eltűnt, így a 23 tétel használatával készült 

modell három faktrot tartalmaz. A khi-négyzet próba szignifikancia szintje azonban 

 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 

1. Azért szeretem a veszélyes helyzeteket, 
mert megoldásuk az önállóság érzetét erősíti 
meg bennem. 

0,651    

11. Azért megyek bele kockázatos 
helyzetekbe, mert ezek jelentenek igazi 
kihívást nekem. 

0,661    

12. Szeretem a kockázatos helyzetek okozta 
izgalmat átélni. 

0,788    

13. Valamilyen veszélyes dolog véghezvitele 
után megkönnyebbülök. 

0.54    

18. Izgalmas, veszélyes helyzetekben jól 
érzem magam. 

0,733    

19. Azért szeretem az ismeretlen, veszélyes 
dolgokat kipróbálni, mert sok újat tanulhatok 
magamról. 

0,603    

6. Azért, hogy társaim felnézzenek rám, 
hajlandó vagyok veszélyeket felvállalni. 

 0,749   

8. Azért, hogy társaim elfogadjanak, 
kockázatos dolgokat teszek. 

 0,787   

4. Amikor indulataimat nehezen tudom uralni, 
vad, veszélyes dolgokat teszek. 

  0,749  

dolgokat teszek.     

7. Amikor robbanékony vagyok, durva, 
veszélyes 

  0,725  

23.  Nem tudok elérni számomra fontos 
dolgokat anélkül, hogy ne vállaljak fel 
veszélyes helyzeteket. 

   0,830 
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továbbra sem mozdul a nulláról, így mindenképpen tovább kell keresgélni a 

megfelelően illeszkedő modellt.  A rotált faktormátrix elemzéséből kiderül, hogy 

néhány tétel mind a három faktor részét képezi, így első lépésben el kell hagyni azt a 

tételt, amelyre ez a leginkább jellemző, s amelynek a legkisebb a kommunalitása (M5). 

Az elemzés azonban még mindig nem kielégítő, így ki kel venni a modellből az M24 

változót. Azonban így sem áll elő stabil faktorstruktúra. A következő lépésben az M9 

változót kell elhagyni. Bíztató, hogy a faktrostruktúra magyarázóereje valamelyest 

növekedett, azonban a 0,000-tól nem elmozduló khínégyzet próba értéke miatt további 

tételt kell kivenni az elemzésből. 

A faktorstruktúra illeszkedése nem volt javítható. 

Összegezve, a faktoranalízis eredménye azt mutatja, hogy a kvalitatív kutatásban feltárt 

6 típus különült el markánsan a különböző fokban deviáns és veszélyeztetett serdülők 

összesített mintáján, a kérdőíves felmérés során.  

Az eredmények azt vetik fel, hogy a motívumok szerveződése nem feltétlen történhet 

olyan, „tiszta” típusok mentén, mint amilyet elméleti úton vagy a kvalitatív kutatásban a 

tartalomelemzés során azonosíthattunk. A motivációs kérdőív egyes tételei máshogy 

szerveződnek, máshogy fonódnak össze, mint azt a kvalitatív kutatás elemzése alapján 

várhatjuk. Bizonyos motívum elemek egymást előfeltételezik, például, ha egy fontos 

motívum kielégül a kockázatvállas során az önmagában magával hozza a 

feszültségoldás motívum kielégülését, vagy bizonyos motívumok együtt jelennek meg, 

például az élmény megélése magában foglalja a tanulást.  

 

A fenti eredmények ismeretében az 1.2, 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 kockázatvállalási motivációs 

mintázatok vizsgálatára vonatkozó kutatási kérdéseimet nem tudom eredeti 

elképzelésem szerint vizsgálni. A csoportok összehasonlításának két formáját tartom 

érvényes megközelítésnek:  

 

1. A különböző fokban deviáns serdülők csoportjaiban a kérdőív egyes tételei 

mentén megjelenő különbségeket tudom érvényesen vizsgálni. A tételenkénti 

összehasonlítás lehetőséget ad arra, hogy képet kapjunk arról, hogy az egyes 

motivációs elemek mentén van-e eltérés. Vizsgálhatjuk hány tétel mentén, 

milyen irányú különbségek jelennek meg, milyen mintázatok azonosíthatóak. 

2. A különböző fokban deviáns serdülők csoportjaiban megvizsgálom a kérdőív 

faktorstruktúráját, amivel képet kaphatok a kérdőív tételeinek szerveződéséről, 
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ez megvilágítja a motívumokkal kapcsolatos nézetek rendszerét az egyes 

csoportokban. A motívumok szerveződésének mintázatai mentén a csoportok 

közötti összehasonlító elemzést el lehet végezni.  

 

1. A kockázatvállalási motivációs kérdőív egyes tételeire adott válaszok összehasonlító 

elemzése varianciaanalízissel 

 

A kockázatvállalási motiváció kérdőív 24 tételére egyszempontú variancia analízist 

végeztem el, annak érdekében, hogy a csoportok közötti tételenként megjelenő 

szignifikáns különbségeket feltárjam.  

A varianciaanalízis a 24 tételből kilenc esetében jelzett szignifikáns különbséget a 

csoportok között, az eredményeket a 26. számú táblázatban ismertetem.  
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26. számú táblázat: A motivációs tételek varianciaanalízisének szignifikáns eredményei 

Tételek motívum típus szerint csoportosítva F df sig. 

Feszültségoldás    

Azért megyek bele kockázatos helyzetekbe, mert ez 

oldja a feszültségem. 

2,993 4 0,019 

Amikor robbanékony vagyok, durva, veszélyes 

dolgokat teszek. 

2,561 4 0,038 

Valamilyen veszélyes dolog véghezvitele után 

megkönnyebbülök. 

5,487 4 0,001 

Stratégiai    

Társaimmal szemben konfliktus helyzetekben csak 

veszélyeket vállalva tudom magam megvédeni. 

2,647 4 0,033 

Ahhoz, hogy megkapjam azt, ami a mindennapokban 

szükséges nekem, kockázatot kell vállalnom. 

5,941 4 0,001 

Nem tudok elérni számomra fontos dolgokat anélkül, 

hogy ne vállaljak fel veszélyes helyzeteket. 

2,428 4 0,048 

Társas    

Barátaim elvárásainak szeretnék megfelelni, ezért 

veszélyes helyzetekbe is belemegyek. 

2,616 4 0,035 

Kompetecia    

Veszélyes helyzetekben érzem csak igazán, hogy mire 

vagyok képes, és ezt szeretem megtapasztalni. 

2,956 4 0,02 

Tanulás    

Csak a szokatlan, izgalmas, kockázatos helyzetekből 

tudok újat tanulni. 

2,674 4 0,032 

 

Elvárásaimnak megfelelően a feszültségoldás, a stratégiai és a tanulás motívumok 

mentén szignifikáns különbség jelent meg a csoportok között. Ugyanakkor, 

elvárásaimmal ellentétben különbség jelentkezett egy társas és egy kompetencia 

motívum tétel esetében is. 

 

Tekintsük át azoknak a tételeknek az átlagait, melyek mentén szignifikánsan 

különböznek a csoportok, az eredményeket a 27. számú táblázatban mutatom be.  
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27. számú táblázat: A motivációs tételek átlagértékei (szórása) a négy csoportban 

Tételek motívum típus szerint csoportosítva Súlyos 

deviáns 

Enyhe 

deviáns 

Veszélyezetett Nem 

deviáns 

Feszültségoldás     

Azért megyek bele kockázatos helyzetekbe, 

mert ez oldja a feszültségem. 

1,81 (1,015) 1,58 

(0,808) 

1,73 (1) 1,4 (0,744) 

Amikor robbanékony vagyok, durva, 

veszélyes dolgokat teszek. 

1,92 (0,985) 1,71 

(0,983) 

1,86 

(1,034) 

1,62 

(0,868) 

Valamilyen veszélyes dolog véghezvitele 

után megkönnyebbülök. 

1,98 

 ( 0,982) 

2,05 

(1,005) 

1,79  

(1,004) 

2,26 

(1,038) 

Stratégiai     

Társaimmal szemben konfliktus 

helyzetekben csak veszélyeket vállalva 

tudom magam megvédeni. 

1,66 

(0,933) 

1,43 

(0,652) 

1,54 

(0,852) 

1,25 

(0,543) 

Ahhoz, hogy megkapjam azt, ami a 

mindennapokban szükséges nekem, 

kockázatot kell vállalnom. 

2,17 

(1,02) 

1,78 

(0,9) 

1,88 

(0,875) 

1,53 

  (0,64) 

Nem tudok elérni számomra fontos dolgokat 

anélkül, hogy ne vállaljak fel veszélyes 

helyzeteket. 

1,59 

(0,892) 

1,4 

(0,686) 

1,52 

(0,786) 

1,2 

(0,464) 

Társas     

Barátaim elvárásainak szeretnék megfelelni, 

ezért veszélyes helyzetekbe is belemegyek. 

1,61 

(0,823) 

1,44 

(0,709) 

1,57 

  (0,988) 

1,17 

  (0,385) 

Kompetecia     

Veszélyes helyzetekben érzem csak igazán, 

hogy mire vagyok képes, és ezt szeretem 

megtapasztalni. 

2,06 

(1,032) 

1,8 

(0,906) 

1,89 

  (1,003) 

1,64 

  (0,788) 

Tanulás     

Csak a szokatlan, izgalmas, kockázatos 

helyzetekből tudok újat tanulni. 

1,74 

  (0,953) 

1,41 

(0,688) 

1,5 

  (0,739) 

1,35 

  (0,622) 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy legtöbb tétel mentén hasonló irányú a különbség. A 

súlyos deviánsok után a veszélyeztetettek a leginkább motiváltak, őket az enyhe 

deviánsok követik, a legkevésbé a nem deviánsak motiváltak. Ez nem felel meg a 

kvalitatív kutatás eredményei alapján állított elvárásoknak, mely szerint éles különbség 

várható bizonyos motívum típusok mentén. A motivációk erőssége nem tükrözi a 

deviancia meglétét, súlyát. E két csoport nem várt hasonlósága arra mutat, hogy a 
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kockázatvállalás hasonló funkciót tölt be ezekben a csoportokban. Mi lehet az oka 

annak, hogy a súlyosan deviáns és a veszélyeztett csoportok motivációjának szintje és 

iránya hasonló? A súlyos deviáns és a veszélyeztetett csoport hasonlít abból a 

szempontból, hogy nevelkedési helyzetük és környezetük speciális. A közös pont, hogy 

mindkét csoport jelentős kihívásoknak van kitéve, élethelyzetükből, családi 

helyzetükből adódóan. Ezek a kihívások messze meghaladják a serdülőkorban az 

identitáskereséshez, a pszichoszociális változáskhoz kötődő kihívásokat. Ezek a fiatalok 

vagy már el kellett hagyják megszokott családi, intézeti környezetüket, vagy fennáll a 

veszélye, hogy el kell hagyniuk. A magasabb kockázatvállalási motiváció talán köthető 

a jelentős környezeti változásokhoz, azok lehetőségéhez. 

Egy tétel esetében jelent meg pont az összes többivel ellentétes mintázat, ez a 

„Valamilyen veszélyes dolog véghezvitele után megkönnyebbülök.” Itt a nem deviáns csoport adta a 

legmagasabb átlagot, utána az enyhe deviáns, őket a veszélyeztett, végül a súlyos 

deviáns csoport követte. Mi lehet az oka, hogy ennel a feszültésgoldás motívum tételnél 

fordított mintázat jelent meg? A magyarázat az lehet, hogy ebben a tételben 

hangsúlyosan a veszélyes dolog befejezettsége és az ezt követő érzelmi állapot. 

Elképzelhető, hogy az összességében legkevésbé kockázatvállaló és legalacsonyabb 

kockázatvállalási motivációs átlagokkal jellemezhető nem deviáns csoport számára a 

kockázatos, veszélyes dolgok, tevékenységek averzív jellegűek. Örülnek, ha túl vannak 

a veszélyes helyezeteken, ha végre elmúlik a bizonytalanság és ez egy 

megkönnyebbülés érzéssel társul. Ezzel szemben „Azért megyek bele kockázatos helyzetekbe, 

mert ez oldja a feszültségem.” tétel esetében a kockázatos helyzetbe belépésen van inkább a 

hangsúly, illetve azon, hogy a helyzetben oldódik a feszültség és nem utána. A 

kockázatos helyzetekbe belépéskor, magukban a helyzetekben a nem deviáns csoport 

nem érzi a feszültség oldódását, csak akkor, ha befejeződnek. 

 

 

 

2. A kockázatvállalási motivációs kérdőív faktorstruktúrájának vizsgálata a különböző 

fokban deviáns serdülők csoportjaiban 

 

A négy csoportban a kockázatvállalási motivációs kérdőív adatain exploratív 

faktoranalízist, maximum likelihood módszerrel, varimax rotációval hajtottam végre, a 
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faktoranalízisek részletes bemutatása a 4. számú mellékletben található. A négy 

csoportban különböző faktorstruktúrák rajzolódtak ki.  

 

A súlyos deviáns csoportban egy 6 faktoros megoldás a variancia 63,712%-át 

magyarázza.  

A KMO és a Bartlett-teszt értékei megfelelőek, a khínégyzet próba nem jelez jó 

illeszkedést. A nem jól illeszkedő M24, majd a M2 kivételével minimális mértékben 

javul az illeszkedés. Összességében nem lehetet érdemi módon javítani a fakorstruktúra 

illeszkedését.  

A tételek faktorsúlyait elemzeve összesítettem, hogy mely tételek, mely faktorokon 

jelennek meg, azokat a tételeket, melyek több faktoron is hasonló súllyal voltak, nem 

vettem figyelembe, az egyes faktorokhoz tartozó tételeket a 28. számú táblázatban 

ismertetem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 144 

28. számú táblázat: A súlyos deviáns csoport kockázatvállalási motivációs kérdőív faktoranalízisének 

eredményei 

 

A súlyos deviáns csoport 1 faktora a kompetencia, az élmény megélés és a stratégiai, 

eszköz jellegű motívumok összefonódásást mutatja. Ez értelmezhető úgy, hogy a 

kockázatvállalás révén kompetensnek éli meg magát, ez növeli az önértékelését, és az 

önértékelést növelő kockázatvállalás pozitív érzésekkel jár együtt, valamint segíti a 

célok megvalósítását, ami visszahat az önértékelésre és a pozitív érzésekre. A társas 

motívum jól elkülönül a 2 faktorban. A kompetencia megélése, a képességek határainak 

 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5.faktor 6.faktor 

1. Azért szeretem a veszélyes 
helyzeteket, mert megoldásuk az 
önállóság érzetét erősíti bennem. 

0,565      

15. Társaimmal szemben 
konfliktushelyzetben csak 
veszélyeket vállalva tudom 
megvédeni magam. 

0,694      

18. Izgalmas, veszélyes 
helyzetekben jól érzem magam. 

0,667      

20. Azért vállalom fel a veszélyes 
helyzeteket, mert ha sikeresen 
megoldom, akkor erősebbnek 
érzem magam. 

0,63      

21. Szeretem a veszélyes 
helyzeteket, mert teljesen 
kikapcsolnak, elmerülök bennük. 

0,823      

23. Nem tudok elérni számomra 
fontos dolgokat anélkül, hogy ne 
vállaljak fel veszélyes helyzeteket. 

0,730      

6. Azért, hogy társaim felnézzenek 
rám, hajlandó vagyok veszélyeket 
felvállalni. 

 0,601     

8. Azért, hogy társaim 
elfogadjanak, kockázatos dolgokat 
teszek. 

 0,640     

16. Barátaim elvárásainak 
szeretnék megfelelni, ezért 
veszélyes helyzetekbe is 
belemegyek. 

 0,871     

3. Egy veszélyes helyzet megoldása 
után úgy érzem, bármire képes 
vagyok. 

  0,578    

4. Amikor indulataimat nehezen 
tudom uralni, vad, veszélyes 
dolgokat teszek. 

   0,678   

7. Amikor robbanékony vagyok, 
durva, veszélyes dolgokat teszek. 

   0,634   

24. Csak szokatlan, izgalmas, 
kockázatos helyzetekből tudok újat 
tanulni. 

    0,851  

13.Valamilyen veszélyes dolog 
véghezvitele után 
megkönnyebbülök. 

     0,75 
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feszegetése, a határkeresés motívuma különül el a 3 faktorban. A 4 faktor az indulati 

kontroll deficitjére vonatkozó tételeket fogja egybe. Az 5 faktor egy tanulási motívum, a 

6 faktor egy feszültségoldó motívum elkülönülését mutatja. 

 

Az enyhe deviáns csoportban egy 5 faktoros megoldás a variancia 63,701  %-át 

magyarázza. A KMO és a Bartlett teszt értékei megfelelőek. A khínégyzet próba nem 

jelez jó illeszkedést. A nem jól illeszkedő M3 tétel kivételével sem javul az illeszkedés, 

az M2, M1 kivétele sem javítja az illeszkedést. Összességében az illeszkedés nem volt 

érdemben javítható.   

A tételek faktorsúlyait elemzeve összesítettem, hogy mely tételek, mely faktorokon 

jelennek meg, azokat a tételeket, melyek több faktoron is hasonló súllyal voltak, nem 

vettem figyelembe, az egyes faktorokhoz tartozó tételeket a 29. számú táblázatban 

ismertetem. 
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29. számú táblázat: Az enyhe deviáns csoport kockázatvállalási motivációs kérdőív faktoranalízisének 

eredményei 

 

Az enyhe deviáns csoportban az 1 faktorban a kompetencia, a tanulás és a 

feszültségoldás motívum tételek jelennek meg együtt. A kompetencia megélése, az új 

helyzetek adta tanulási potenciál kihasználása az önértékelés erősödéséhez, az 

énfelnagyításhoz járulhat hozzá. Az önértékelés erősödése feszültség oldódással jár 

együtt. A 2 faktorban jelennek meg az élmény megélése motívumok, a 3 faktorban a 

társas motívumok, a 4 faktorba a stratégiai, eszköz jellegű motívumok, az 5 faktor az 

indulati kontroll deficitjére vonatkozó tételet tartalmaz.  

 

A veszélyeztetett csoportban egy 4 faktoros megoldás a variancia 70,332%-át 

magyarázza. KMO és Bartlett értékei megfelelőek. Khínégyzet próba értéke nem jelez 

 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5.faktor 

3. Egy veszélyes helyzet megoldása után 
úgy érzem, bármire képes vagyok. 

0,588     

13. Valamilyen veszélyes dolog 
véghezvitele után megkönnyebbülök. 

0,682     

14. Veszélyes helyzetekben érzem csak 
igazán, hogy mire vagyok képes. 

0,549     

19. Azért szeretem az ismeretlen, veszélyes 
dolgokat kipróbálni, mert sok újat 
tanulhatok magamról. 

0,728     

20. Azért vállalom fel a veszélyes 
helyzeteket, mert ha sikeresen megoldom, 
akkor erősebbnek érzem magam. 

0,705     

12. Szeretem a kockázatos helyzetek okozta 
izgalmat átélni. 

 0,77    

17. Azért keresem a veszélyes helyzeteket, 
mert akkor megfeledkezem minden másról. 

 0,672    

21. Szeretem a veszélyes helyzeteket, mert 
teljesen kikapcsolnak, elmerülök bennük. 

 0,640    

6. Azért, hogy társaim felnézzenek rám, 
hajlandó vagyok veszélyeket felvállalni. 

  0,725   

8. Azért, hogy társaim elfogadjanak, 
kockázatos dolgokat teszek. 

  0,715   

9. Azért, hogy jó benyomást tegyek az 
ellenkező neműekre, gyakran veszélyes 
dolgokat teszek. 

  0,671   

5. Ahhoz, hogy megkapjam azt, ami a 
mindennapokban szükséges nekem, 
kockázatot kell vállalnom. 

   0,605  

23. Nem tudok elérni számomra fontos 
dolgokat anélkül, hogy ne vállaljak fel 
veszélyes helyzeteket. 

   0,718  

24. Csak szokatlan, izgalmas, kockázatos 
helyzetekből tudok újat tanulni. 

   0,552  

7. Amikor robbanékony vagyok, durva, 
veszélyes dolgokat teszek. 

    0,813 
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jó illeszkedést, a legkevésbé jól illeszkedő M24, majd a M3 kivétele után sem javult az 

illeszkedés. Összességében az illeszkedés nem volt javítható.  

A tételek faktorsúlyait elemzeve összesítettem, hogy mely tételek, mely faktorokon 

jelennek meg, azokat a tételeket, melyek több faktoron is hasonló súllyal voltak, nem 

vettem figyelembe, az egyes faktorokhoz tartozó tételeket a 30. számú táblázatban 

ismertetem. 

 
30. számú táblázat: A veszélyeztetett csoport kockázatvállalási motivációs kérdőív faktoranalízisének 

eredményei 

 

A veszélyeztetett csoportban az 1 faktor a kompetencia és az élmény megélése, továbbá 

egy stratégiai motívumokat tartalmaz. Ez értelmezhető úgy, hogy a kompetencia 

megélése hozzájárul az önértékelés erősödéséhez, ami pozitív érzésekkel jár együtt, 

valamint a kompetencia hozzájárul a célok eléréséhez, ami visszahat az önértékelésre és 

a pozitív érzések erősödését hozza magával. A súlyos deviáns csoport 1 faktorához 

hasonló szerveződést láthatunk. A 2 faktorban jelennek meg a társas motívum tételek, a 

 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 

1. Azért szeretem a veszélyes helyzeteket, 
mert megoldásuk az önállóság érzetét erősíti 
meg bennem. 

0,647    

2. Veszélyes helyzeteket felvállalok, mert így 
tudom csak megszerezni a számomra igazán 
fontos dolgokat. 

0,823    

11. Azért megyek bele kockázatos 
helyzetekbe, mert ezek jelentenek igazi 
kihívást nekem. 

0,745    

12. Szeretem a kockázatos helyzetek okozta 
izgalmat átélni. 

0,745    

6. Azért, hogy társaim felnézzenek rám, 
hajlandó vagyok veszélyeket felvállalni. 

 0,854   

8. Azért, hogy társaim elfogadjanak, 
kockázatos dolgokat teszek. 

 0,795   

9. Azért, hogy jó benyomást tegyek az 
ellenkező neműekre, gyakran veszélyes 
dolgokat teszek. 

 0,574   

16. Barátaim elvárásainak szeretnék 
megfelelni, ezért veszélyes helyzetekbe is 
belemegyek. 

 0,727   

7. Amikor robbanékony vagyok, durva, 
veszélyes dolgokat teszek. 

  0,764  

15. Társaimmal szemben konfliktushelyzetben 
csak veszélyeket vállalva tudom megvédeni 
magam. 

   0,743 

23. Nem tudok elérni számomra fontos 
dolgokat anélkül, hogy ne vállaljak fel 
veszélyes helyzeteket. 

   0,783 
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3 faktorban a feszültségoldás, indulati szabályozás különül el egy tétellel. A 4 faktorban 

a stratégiai motívum azonosítható. 

 

A nem deviáns csoportban az összes tétel egy faktorba tömörült, a kérdőíven végzett 

faktoranalízis nem volt eredményes. Ez azt mutatja, hogy a nem deviánsok esetében a 

motívumok egy egységes kockázatvállalási motívum nyalábba fonódnak össze az egyes 

motívum típus elemek. 

 

A súlyos deviáns, az enyhe deviáns és a veszélyezetett csoport motivációs 

mintázatainak összehasonlítását a 31. számú táblázat tartalmazza. 

 
31. számú táblázat: A három csoportban kapott faktorok összesítő táblázata. 

 Súlyos deviáns Enyhe deviáns Veszélyeztetett, 

nem deviáns 

Nem deviáns 

1. faktor Kompetencia, 

élmény és 

stratégiai kevert 

motívum 

Kompetencia, 

tanulás és 

feszültségoldás 

kevert motívum 

 

Kompetencia, 

élmény és 

stratégiai kevert 

motívum 

- 

2. faktor Társas motívum Élmény megélés 

motívuma 

Társas motívum - 

3. faktor Kompetencia 

motívuma 

(határkeresés) 

Társas motívum Magas feszültségi 

szint, indulati 

kontrol deficit 

- 

4. faktor Magas feszültségi 

szint, indulati 

kontrol deficit 

Stratégiai és 

tanulási motívum 

Stratégiai motívum - 

5. faktor Tanulás motívuma Magas feszültségi 

szint, indulati 

kontrol deficit 

 - 

6. faktor Feszültségoldás 

motívuma 

  - 

 

Mindhárom csoportban kiemelkedett egy társas motívum és egy  magas feszültségi 

szinthez és az indulati kontroll deficithez kapcsolódó motívum. A többi motívum tétel 

keveredve alkotott faktorokat, a súlyos deviáns és a veszélyeztetett csoportban a 

stratégiai kockázatvállaláshoz kapcsolódik a kompetencia és ez társul egy pozitív 
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élmény megélés motívummal is, míg az enyhén deviánsoknál a kompetencia a 

tanulással és a feszültségoldással társul.  

 

 
 

2. A KOCKÁZATVÁLLALÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS A KOCKÁZATVÁLLALÓ VISELKEDÉS 

KAPCSOLATÁNAK ÉS MINTÁZATAINAK VIZSGÁLATA 

 

2.1 és 2.2 Eredeti elképzelésem szerint a motivációs típusok és az egyes viselkedések 

együtt járását szerettem volna tesztelni. Miután az elvárásaimnak megfelelő motivációs 

típusokat nem lehetett megbízhatóan elkülöníteni a kérdőívre adott válaszokban, a négy 

viselkedésforma és a kockázatvállalási motivációs kérdőív tételeinek együtt járárst 

vizsgálatam a különböző fokban deviáns csoportokban. Paersons féle korrelációs próbát 

alkalmaztam. A 4 csoportban a 4 féle kockázatvállaló viselkedés x 24 motívum tétel 

esetében futtattam le a próbákat. Az eredmények összesítését a 32. számú táblázatban 

foglalom össze, a cellákban szereplő szám azt mutatja, hogy a 24 motívum tétel közül 

hány darab korrelált szignifikánsan a kockázatvállaló viselkedéssel az adott csoportban, 

p�0,05.  
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32. számú táblázat: A kockázatvállalási motívumok és a kockázatvállaló viselkedés összefüggései 

 Súlyos 

deviáns 

Enyhe deviáns Veszélyeztetett, 

nem deviáns 

Nem deviáns Összesen 

Konfliktus 

szülővel 

Pozitív együtt 

járás 14 

motívum 

elemmel 

Pozitív együtt 

járás 15 

motívum 

elemmel 

Pozitív együtt 

járás 17 motívum 

elemmel 

Pozitív együtt 

járás 9 

motívum 

elemmel 

55 

Engedetlenség 

szülővel 

Pozitív együtt 

járás 13 

motívum 

elemmel 

Pozitív együtt 

járás 23 

motívum 

elemmel 

Pozitív együtt 

járás 20 motívum 

elemmel 

Pozitív együtt 

járás 11 

motívum 

elemmel 

67 

Lopás Pozitív együtt 

járás 11 

motívum 

elemmel 

Pozitív együtt 

járás 8 

motívum 

elemmel 

Pozitív együtt 

járás 22 motívum 

elemmel 

- 41 

Összeütközés 

rendőrséggel 

Pozitív együtt 

járás 12 

motívum 

elemmel 

Pozitív együtt 

járás 14 

motívum 

elemmel 

Pozitív együtt 

járás 21 motívum 

elemmel 

- 47 

Összesen 50 60 80 20  

 

Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a kockázatvállalási motívumok 

összefüggenek a kockázatvállaló viselkedéssel. Minél erősebb egy adott 

kockázatvállalási motiváció annál valószínűbb a kockázatvállaló viselkedés. A súlyos 

deviáns, enyhe deviáns és veszélyeztetett csoportoknál az adaptív és a deviáns 

viselkedések is pozitívan járnak együtt a motívumokkal, a nem deviáns csoportnál csak 

az adaptív kockázatvállalás.  

Ez az eredmény bizonyítja feltevésemet, mely szerint az adaptív és a deviáns 

kockázatvállaló viselkedés egyaránt együtt jár a kockázatvállalási motívumokkal. 

 

2.3 2.4 A motiváció és a viselkedés együtt járásának mintázatait az adaptív és a deviáns 

kockázatvállalási területeken a különböző fokban deviáns serdülők csoportjaiban a 

korrelációs elemzések rendszerezett elemzésével vizsgáltam, a következők szerint: 

- rendszereztem, összegeztem, hogy a két adaptív és a két deviáns 

viselkedésformával mely motívum elemek korreláltak 

- összesítettem, hogy melyek azok a motívumok, melyek mind az adaptív, mind a 

deviáns területen együtt járást mutattak 



 151 

- kiválogattam azokat a motívum elemeket, melyek csak az adaptív 

kockázatvállalási területtel (azok közül mindkettővel) korreláltak szignifikánsan 

- kiválogattam azokat a motívum elemeket, melyek csak a deviáns 

kockázatvállalási területtel (azok közül mindkettővel) korreláltak szignifikánsan 

- összefoglaltam, hogy melyek azok a motívumok, amelyek csak az adaptív és 

melyek azok, amelyek csak a deviáns kockázatvállaló viselkedés bejóslásában 

játszanak kizárólagos szerepet 

- az összefoglaló eredményeket hasonlítottam össze csoportonként 

A 33. 34. 35. és 36. számú táblázatban azt ismertetem, hogy a négy különböző 

mértékben deviáns csoportban, mely motívumok járnak együtt kizárólag az adaptív és 

kizárólag a deviáns viselkedéssel. 

 
33. számú táblázat: Kockázatvállalási motívumok az adaptív és a deviáns kockázatvállalás bejóslásában - 

Súlyos deviáns csoport 

 Motívum 

Adaptív kockázatvállalás 16. Barátaim elvárásainak szeretnék megfelelni, ezért veszélyes helyzetekbe 

is belemegyek. 

22. Azzal, hogy veszélyes helyzeteket megoldok, kiemelkedek társaim 

közül. 

Deviáns kockázatvállalás 7. Amikor robbanékony vagyok, durva, veszélyes dolgokat teszek. 

 

A súlyos deviáns csoportban a szülőkkel, nevelőkkel szembeni konfliktus és 

engedetlenséget a barátok elvárásainak való megfelelés, a társak közül kiemelkedés 

motiválja kiugróan, alapvetően társas motívumok. A deviáns kockázatvállalás a feszült 

állapothoz, feszültségoldáshoz kapcsolódik. 

 
34. számú táblázat: Kockázatvállalási motívumok az adaptív és a deviáns kockázatvállalás bejóslásában - 

Enyhe deviáns csoport 

 Motívum 

Adaptív kockázatvállalás 12. Szeretem a kockázatos helyzetek okozta izgalmat átélni. 

17. Azért keresem a veszélyes helyzeteket, mert akkor megfeledkezem 

minden másról. 

21. Szeretem a veszélyes helyzeteket, mert teljesen kikapcsolnak, elmerülök 

bennük. 

Deviáns kockázatvállalás 2. Veszélyes helyzeteket felvállalok, mert így tudom csak megszerezni a 

számomra igazán fontos dolgokat. 
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Az enyhe deviáns csoportban a szülőkkel, nevelőkkel szembeni konfliktusokat, 

engedetlenséget a kockázatvállaláshoz kapcsolódó élmény megélése motiválja 

elsősorban. A deviáns kockázatvállalás esetükben stratégiailag motivált. 

 
35. számú táblázat: Kockázatvállalási motívumok az adaptív és a deviáns kockázatvállalás bejóslásában – 

Veszélyeztetett csoport 

 Motívum 

Adaptív kockázatvállalás 17. Azért keresem a veszélyes helyzeteket, mert akkor megfeledkezem 

minden másról. 

Deviáns kockázatvállalás 15. Társaimmal szemben konfliktushelyzetben csak veszélyeket vállalva 

tudom megvédeni magam. 

19. Azért szeretem a veszélyes helyzeteket, mert ha sikeresen megoldom, 

akkor erősebbnek érzem magam. 

23. Nem tudok elérni számomra fontos dolgokat anélkül, hogy ne vállaljak 

fel veszélyes helyzeteket. 

 

A veszélyeztetett csoportnál a szülőkkel, nevelőkkel szembeni konfliktusokat, 

engedetlenséget kiemelkedően a kockázatvállalás élménye motiválja. A deviáns 

kockázatvállalást ezzel szemben stratégiai motívumok, valamint a kompetencia 

megélése. 

 
36. számú táblázat: Kockázatvállalási motívumok az adaptív és a deviáns kockázatvállalás bejóslásában – 

Nem deviáns csoport 

 Motívum 

Adaptív kockázatvállalás 1. Azért szeretem a veszélyes helyzeteket, mert megoldásuk az önállóság 

érzetét erősíti meg bennem. 

7. Amikor robbanékony vagyok, durva, veszélyes dolgokat teszek. 

17. Azért keresem a veszélyes helyzeteket, mert akkor megfeleldkezem 

minden másról. 

18. Izgalmas, veszélyes helyzetekben jól érzem magam. 

21. Szeretem a veszélyes helyzeteket, mert teljesen kikapcsolnak, elmerülök 

bennük. 

23. Nem tudok elérni számomra fontos dolgokat anélkül, hogy ne vállaljak 

kockázatot. 

24. Csak szokatlan, izgalmas, kockázatos helyzetekből tudok újat tanulni. 

Deviáns kockázatvállalás 

 

Nincs szignifikáns együtt járás 
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A nem deviáns csoport esetében csak az adaptív kockázatvállalás áll összefüggésben a 

motívumokkal. A viselkedés vegyes motivációs mintázattal jár együtt, a 

kompetenciával, a feszültségoldással, az élménnyel és a tanulással egyaránt. 

 

Az adaptív kockázatvállalás a súlyos deviánsoknál a társas motívumokkal jár együtt, az 

enyhe deviánsoknál és a veszélyeztetetteknél az élmény motívummal, a nem 

deviánsoknál pedig egy nagyon kevert motívum csoporttal.  

A deviáns kockázatvállalás az elítélteknél feszültségszabályozási nehézséghez kötődik, 

az enyhe deviánsok és a veszélyezetetettek csoportjában megjelennek a stratégiai 

motívumok.  

 

Összegezve, az eredmények azt mutatják, hogy az adaptív és a deviáns 

kockázatvállalást más motívumok alapján lehet valószínűsíteni a különböző 

csoportokban. 

 

 

3. AZ ADAPTÍV ÉS DEVIÁNS VISELKEDÉSEK KOCKÁZATÉSZLELÉSÉNEK MINTÁZATA A 

CSOPORTOKBAN 

 

3.1 A nevelkedési helyzet, a nevelőkkel, szülőkkel való kapcsolat különbségeire építve 

feltételezem, hogy a csoportok között különbség várható a konfliktus 

szülőkkel/nevelőkkel és az engedetlenség szülőkkel/nevelőkkel viselkedések 

kockázatainak észlelésében. Elvárásaim szerint a súlyos deviáns, elítélt csoportban és a 

veszélyeztetett csoportban várható a kockázatok magasabbra értékelése.  
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3.1.1 A „konfliktus szülőkkel, nevelőkkel” esetében a varianciaanalízis szignifikáns 

különbséget jelzett a csoportok között F 3,371 df 3 p�0,05. Feltételezésemet az 

eredmények részben igazolják, a súlyos deviáns csoportban észlelik a legmagasabbnak a 

kockázatokat, őket azonban nem a veszélyeztetett, hanem a nem deviáns csoport követi, 

a legalacsonyabbra az enyhe deviáns csoport tagjai becsülik a kockázatot. (3. számú 

grafikon). 

 
3. számú grafikon: A szülőkkel konfliktus kockázatészlelésének különbségei 
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Súlyos!deviáns! Enyhe!deviáns! Veszélyeztetett! Nem!deviáns!

KonRliktus'szülőkkel'

Konaliktus!szülőkkel!
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3.1.2 Az „engedetlenség szülőkkel, nevelőkkel” esetében a varianciaanalízis 

tendenciaszerű különbséget jelzett a csoportok között F 2,162 df 3 p�0,1. Ugyan az a 

mintázat jelent meg, mint a „konfliktus szülővel” estében Feltételezésemet az 

eredmények részben igazolják, a súlyos deviáns csoportban észlelik a legmagasabbnak a 

kockázatokat, azonban őket a nem deviáns csoport követi, majd a veszélyeztetett, végül 

az enyhe deviáns (4. számú grafikon).  

 

 
4. számú grafikon: A szülőkkel engedetlenség kockázatészlelésének különbségei 

 
 

 

 

3.2.1 Az elvégzett egyszempontú varianciaanalízis a „lopás” észlelt kockázatossága 

tekintetében szignifikáns különbséget jelez a csoportok között, F 2,244, df 3, p<0,05. (5. 

számú grafikon) Feltevésemet, mely szerint a különböző deviáns viselkedési 

tapasztalattal rendelkező csoportok között a lopás kockázatainak értékelése tekintetében 

szignifikáns különbség várható, az eredmények igazolják. A különbség mintázata 

megfelel elvárásaimnak, a legmagasabbra a nem deviáns, tapasztalatlan csoport becsüli 

a kockázatot. Őket a veszélyeztetett csoport követi, ahol a kockázatvállalási viselkedési 

gyakorisági kérdőív alapján van viselkedéses tapasztalat, de nem tudnak erről hivatalos 

szervek. A lopás és a lebukás veszélye tehát releváns lehet számukra, és sok 

1!

2!

3!

4!

Súlyos!deviáns! Enyhe!deviáns! Veszélyeztetett! Nem!deviáns!

Engedetlenség'szülővel'

Engedetlenség!szülővel!
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vesztenivalójuk is van, elképzelhető, hogy átmeneti nevelésbe kerülnek. Őket követik 

az enyhe deviánsok, akiknek van viselkedéses tapasztalatuk, végül a viselkedés és a 

negatív következmények tapasztalatával is rendelkező súlyos deviáns csoport 

következik. Az eredmények arra mutatnak rá, hogy a negatív következmények 

megélésének, aktuális átélésének a tapasztalata nem emeli meg jelentősen a 

kockázatosság észlelését. 

 

 
5. számú grafikon: A lopás kockázatészlelésének különbségei 

 
 

 

A különböző tapasztalatokkal rendelkező csoportok kockázatészlelésének 

elrendeződésére vonatkozó eredményeket a 37. számú táblázatban foglalom össze. 

 
37. számú táblázat: Hipotézisek és eredmények a lopás kockázatosságának észlelésével kapcsolatban 
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A tapasztalattal egyáltalán nem rendelkező, nem deviáns csoport az elvárásoknak 

megfelelően a legmagasabbra becsülte a deviáns viselkedés kockázatát. A viselkedési 

gyakorisági mutató szerint a második leggyakoribb lopás átlagot adó veszélyezetett 

csoport tagjai ugyan lehet, hogy tényleg gyakrabban lopnak, mint az enyhe deviáns 

csoport tagjai, de nem kerültek még lopás vagy más státusbűncselemény miatt hivatalos 

szerv regiszterébe. Náluk a lopás kockázata azért is lehet magas, mert ha lopás miatt 

elkapják őket, akkor a hivatalos szervnél történő regisztrációval esetleg az átmeneti 

nevelésbe vételt is kockázatják. Az enyhe deviáns azért becsülheti alacsonyabbra, mint 

a veszélyeztetett, mert neki van arról tapasztalata, hogy intézménynél deviancia miatt 

regisztrálták, és arról is, hogy esetükben ez nem járt együtt a családból kivétellel. A 

súlyos deviánsak becsülik a legalacsonyabbra a kockázatokat, tehát az, hogy elkapták és 

elítélték őket, nem járul feltétlen hozzá kiugróan magas kockázatészleléshez.  

 

3.2.2 Feltételezésemet, mely szerint a különböző tapasztalattal rendelkező serdülők 

között különbség várható az összeütközés a rendőrséggel bűncselekmény 

kockázatosságának észlelése szempontjából, nem igazolják az eredmények. A csoportok 

között az észlelt kockázatosság tekintetében nincsen szignifikáns különbség, F 0,704, df 

3, p 0,551. Az átlagok magasak, mindegyik csoportban egyöntetűen magasra becsülték 

a viselkedés kockázatosságát (átlagok 3,33-3,55 között). 

 

A két vizsgált deviáns viselkedési forma kockázat észlelésében eltérő volt a 

tapasztalatok hatása. A lopás esetében (ahol inkább a viselkedés folytatásának 

kockázatosságát értékelték) hatott, az összeütközés a rendőrséggel esetében (ahol a 

biztos negatív következmények kockázatosságát értékelték) pedig nem hatott a 

tapasztalat. Vajon mi áll annak a hátterében, hogy az egyik esetben megjelent a 

tapasztalat hatása, a másikban pedig nem?  

A biztos negatív következmények észlelt kockázata magas minden csoportban, 

függetlenül attól, hogy milyen előzetes tapasztalattal rendelkeznek a fiatalok. 

Felvethető, hogy mind a tapasztalatlanoknak, mind a viselkedéses tapasztalattal 

rendelkezőknek egy rendőrségi ügy önmagában súlyos kockázat, az elítélteknek pedig a 

büntetés lehetőségének ismétlődése, a bűnözői stigma erősödése lehet a veszélyforrás.  

A lopás esetében pedig mind a negatív következmények bekövetkezési 

valószínűségének, mind a következmények súlyosságának megítélésére lehetőséget ad a 
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kérdés feltevésének módja. Feltételezhető, hogy a válaszok mintázatát a valószínűség 

értékelése adta és nem a következmények lehetséges káros hatásainak értékelése.  

A súlyos deviáns csoport becsülte legalacsonyabbra a lopás észlelt kockázatosságát. Mi 

állhat ennek a hátterében? Elképzelhető, hogy nem tanul a negatív következményekből. 

Feltételezhető, hogy a következményeket tagadni nem tudja, azonban azonosul a 

deviáns értékrenddel és olyan kognitív stratégiákat alkalmaz, amelyek a kockázatosság 

észlelést csökkentik, annak érdekében, hogy a deviáns viselkedését racionalizálja. 

Ennek több módja is elképzelhető. Lehetséges, hogy miután végiggondolja, hogy miért 

is bukott le, a bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódó „hibáit”, a lelepleződést 

eredményező okokat elemzi, és „hibáiból tanulva” úgy gondolja, hogy még egyszer 

nem követi el ezeket.  Azaz, hogy a tapasztalataiból tanulva képes lesz elkerülni a 

lebukást. Itt tapasztalataiból a deviáns működésre vonatkozóan tanul és 

kompetensebbnek érezheti magát. Az is elképzelhető, hogy a lebukási arányait 

elemezve arra jut, hogy lényegesen több nem leleplezett bűncselekménye van, mint 

leleplezett, tehát a kockázatosságra vonatkozó becsléseit nem az egyetlen lebukására, 

hanem a teljes bűnözői aktivitásra vetítve elemzi. Mind a két érvrendszer erősödhet 

azzal, hogy lebukott bűnöző társak csoportjában élve a lebukás általánosnak is tűnhet, 

minden bűnelkövetővel előforduló dolognak, melynek racionalizálásra, a deviáns 

értékrend erősítésére csoportnormák is hathatnak. 

 

 

3.3 3.4 A kockázatészlelés és a kockázatvállaló viselkedés összefüggéseinek vizsgálata 

során arra voltam kíváncsi, hogy vajon együtt jár a kockázatészlelés és a 

kockázatvállaló viselkedés. Ha tudatos, racionális döntésként tekintünk a 

kockázatvállalásra, akkor az észlelt kockázatosság együtt jár a viselkedéssel, ha intuitív, 

nem tudatos elemzés nyomán meghozott döntésként tekintünk rá, akkor várható, hogy 

független lesz a kockázatészlelés a viselkedéstől. A kérdések vizsgálatához Paersons 

féle korrelációs próbát alkalmaztam, a négy viselkedés és észlelt kockázatosságuk 

összefüggéseit a 38. számú táblázatban összesítem. 
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38. számú táblázat: Az észlelt kockázatosság és a viselkedési gyakoriság együtt járása 

 Súlyos deviáns Enyhe deviáns Veszélyeztetett Nem deviáns 

Konfliktus 

szülővel, nevelővel 

-,017 -,127 -,233 -,204 

Engedetlenség 

szülővel, nevelővel 

,200 -,224∗ -,096 -,091 

Lopás ,076 -,097 -,050 - 

Összeütközés 

rendőrséggel, 

törvénnyel 

-,026 -,197 -,221 -,086 

 

A korrelációs eredményekből kiviláglik, hogy a kockázatészlelés csak igen kevés 

esetben függ össze a válaszadók körében a kockázatvállaló viselkedéssel. Általában a 

nem szignifikáns összefüggés negatív, azaz a magas kockázatészlelés ritkább 

viselkedéssel jár együtt. Kivétel ez alól a súlyos bűnözői csoport, ahol két esetben is 

pozitív az összefüggés iránya. Az eredmények szerint tehát a vizsgált mintában az 

adaptív és a deviáns kockázatvállaló viselkedések nem kalkulált, racionális 

számításokon alapulnak, valószínűsíthetőbb az intuitív, helyzetileg determinált 

kockázatvállalás. Kivételt képez ez alól az enyhe deviáns csoportban a kockázatészlelés 

és viselkedés szignifikáns negatív együtt járása egy adaptív viselkedésmód esetében.  
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7.!Diszkusszió!
 

Serdülőkorban kiugróan magas a személyiségfejlődéshez hozzájáruló, adaptív és a 

harmonikus személyiségfejlődést veszélyeztető, maladaptív kockázatvállaló 

viselkedésformák gyakorisága. Kutatásomban arra törekedtem, hogy a kockázatvállaló 

viselkedés indítékainak megismerésével árnyalt képet adjak az adaptív és deviáns 

kockázavállalás motivációs hátteréről, pszichoszociális funkcióiról. 

Célom a. A kockázatvállalási motivációk megismerése, típusainak, 

mintázatainak feltárása, b. a motivációk és a különböző adaptív és deviáns 

viselkedésformák összefüggéseinek vizsgálata, c. A különböző fokban deviáns és 

veszélyeztetett serdülők motivációs különbségeinek azonosítása volt. Kutatásom 

megtervezésekor az általános kockázatvállalási motivációs megközelítésből indultam ki, 

mely szerint megragadhatóak olyan kockázatvállalási motívum típusok, melyek 

általános érvényűek és ezek összefüggésbe hozhatóak a kockázatvállaló viselkedéssel. 

A kutatás tervezésekor hangsúlyos cél volt a serdülő perspektívájának megismerése és 

deviáns csoportok sajátosságainak feltárása. 

 A mélyinterjús feltáró kutatásban célzottan olyan, erre a célra még nem 

alkalmazott módszert választottam, ami jól felhasználható a serdülők pespektívájának 

megismerésére. A serdülők kockázatvállalási motívumainak megismerésében 

különböző fokban deviáns fiatalokat hasonlítottam össze nem deviáns serdülőkkel.  

A mélyinterjúk tartalomelemzésével sikerült megerősítenem már ismert  

kockázatvállalási motívumok meglétét, mint a társak előtti presztizs, elfogadottság 

növelése,  a saját kompentenciaérzés fokozása, és a kockázatvállalással járó pozitív 

élmény átélése. Kiemelkedtek új motívum típusok is, a feszültségoldás, a 

kockázatvállalással való célelérés, és a tanulás. Az új típusok mentén különböztek a 

deviáns és nem deviáns fiatalok. A feszültségoldás kétféle formában jelentkezett, az 

egyik a kockázatvállalást követő megkönnyebbülés érzés. Ez a nem deviáns 

csoportoknál volt erősebb. A másik, az indulatok elszabadulása miatti kockázatvállalás 

a deviáns fiatalokra volt jellemző, akiknél a kockázatvállalás maladaptív önszabályozási 

technikaként jelenik meg. A stratégiai motívum szintén a deviáns fiatalokra volt 

jellemzőbb, számukra a kockázatvállalás egyik fontos funkciója, hogy eléréjék céljaikat. 

Körükben ez egy általános, ismert, célravezető út, szubkultúrájukban akár normatív is 

lehet a kockázatvállalás, mint célelérési stratégia. A tanulás motívuma a nem 
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deviánsokra volt jellemzőbb, ők tudatosabban gondolkodnak az önismeretről, a 

tapasztalatok beépítésének, feldolgozásának fontosságáról.  

A kockázatvállalási motivációk mintázatait szélesebb körben, kérdőíves 

módszerrel vizsgáltam három fő kérdésre keresve a választ: 1. A különböző fokban 

deviáns serdülőknél eltérőek-e a motívum mintázatok 2. A kockázatvállaló viselkedés 

együtt jár-e a motívumokkal 3. Az adaptív és a deviáns viselkedésformáknak 

megfelelnek-e meghatározott motívum típusok. A deviancia kritériumaként hivatalos 

adatokat vettem alapul. 

A motivációs típusok felmérésére szerkesztett kérdőívem megbízhatósági 

mutatói megfelelőek, a teljes kérdőív és a típusok kérdéscsoportjai is megfelelően 

mérnek. A teljes populáció vizsgálatakor egyetlen jól illeszkedő faktorstruktúra sem 

emelkedett ki. Ennek oka lehet az, hogy a vizsgálatban szereplő csoportok túlságosan 

heterogének voltak a motiváció szempontjából ahhoz, hogy egységes motivációs 

mintázatokat lehessen megállapítani.  Azonban a különböző fokban deviáns serdülők 

mintáin végzett faktoranalízis eredményei  sem mutatnak elég megbízható képet a 

motívum tételek szerveződésének irányairól, és a nem deviáns serdülőknél a 

kockázatvállalási motívumok egyáltalán nem szerveződnek elkülönülő nyalábokká, 

hanem mindegyik motívum együtt mozog a többivel. A súlyos deviáns, az enyhe 

deviáns és a veszélyeztetett csoportokban a korrelációs elemzések következtetni 

engednek szerveződésekre. Együtt járnak egymással a társas motívumokra utaló tételek, 

illetve a feszültségoldás kategóriában az indulati kontroll deficitet megragadó tételek, 

valamint egy nyalábban keverednek egymással olyan elkülönültnek gondolt motívumok 

is, melyekben a kockázatvállás indítéka az előnyök megszerzése, a kompetencia 

erősítése,  és a pozitív élményt biztosítása.    Egyes motívum tételek elrendeződése tehát 

nem követte a más szerzők és az általunk is feltételezett, elkülönülő motívum típusok 

logikáját és a megjelenő együtt járások jelentősen különböztek az egyes csoportokban. 

Valószínűsíthető, hogy a kockázatvállalás hátterében sokféle motívum egyszerre 

jelentkezik, egymást kölcsönösen támogatva vagy gyengítve járulnak hozzá a 

viselkedés kivitelezéséhez vagy elvetéséhez. Fel kell vetnünk azt a kérdést, hogy 

hogyan magyarázhatjuk a kvalitatív és a kvantitatív kutatás eredményeinek 

ellentmondását, azaz azt, hogy a kvalitatív kutatásban sikerült elkülönülő motivációs 

típusokat azonosítani, míg a kvantitatív kutatásban ezek a motívumok  másként, 

egymással összefonódva vagy tartalmilag széttagolódva jelentek meg. A kvantitatív 

kutatás módszertanánból következik az, hogy előre meghatározott kódrendszer szerint 
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kódolja az elemző a szövegeket, és azt vizsgálja, hogy az elhangzott állítások melyik 

kategóriába illeszkednek, illetve vannak-e olyan állítások, amelyek új kategóriák 

létrehozását teszik szükségessé. Ezzel a módszerrel azonban nem lehet vizsgálni a 

motívumok belső szerveződését, mivel a tartalomelemzésnek ez a formája nem teszi 

lehetővé a kategóriák egymástól való függetlenségének, önálló entitásként való 

megjelenésének vizsgálatát. A kérdőíves módszer és különösen a faktoranalízis éppen a 

felkínált tudattartalmak belső szerveződésének a vizsgálatára alkalmas, de a megjelenő 

tudattartalmak csak a felkínált tételek formájában reprezentálódnak, nem adnak teret a 

válaszadó saját reprezentációjának. Bár a tételeket éppen erre való tekintettel az 

interjúkban adott válaszokra építettük, a megfogalmazás módja,  kategóriákba besorolt 

tartalmak specifikussága is felelőssé tehető azért, hogy nem kaptuk vissza a már ismert 

motivációs típusokat. Mindez nem kérdőjelezi meg a csoportok összehasonlításának 

lehetőségét. 

Ha a motívumokat egyenként vesszük figyelembe, és így próbálunk 

különbségeket keresni a csoportok között,  akkor 9 olyan  tételt találunk, ahol az egyes 

csoportok szignifikánsan  különböznek:  feszültségoldási, stratégiai, valamint 1-1 társas, 

kompetencia és tanulás motívumok között fedezhetőek fel ezek a különbségek. A 

különbségek alapvetően egy irányba mutattak: általában magasabb volt a 

kockázatvállalási motiváció a súlyos deviáns és a veszélyeztetett csoportokban. A két 

csoport számára a kockázatvállalás valószínűleg igen nagy jelentőségű. A súlyosan 

deviáns csoport sok negatív tapasztalattal rendelkezik éppen a deviáns, kockázatvállaló 

viselkedés következményeit illetően. A veszélyeztetett csoport pedig – a demográfiai 

háttér vizsgálatának tanusága szerint – sok deviáns mintát tapasztalt meg a családban, 

valamint saját tapasztalattal is rendelkezik, hiszen a lopás viselkedési gyakorisági átlag 

magas volt náluk. A figyelem fokozatosan rájuk irányul, nagy a veszélye annak, hogy 

magának is szembesülnie kell e negatív következményekkel (pl intézetbe kerülhetnek).  

A kockázatvállaló viselkedésformák pozitívan jártak együtt a kockázatvállalási 

motívum tételekkel. Kirajzolódott az is, hogy az adaptív és a deviáns kockázatvállalás 

indítékrendszere más.  

Az általános, stabil, önálló motívum típus struktúra kiemelkedésének hiánya 

nem illeszkedik Kloep és munkacsoportjának eredményeihez. Ők a kvalitatív 

vizsgálatukban azonosított motívum típusokat kérdőíves módszerrel is verifikálták, 

mind a négy elvárt motívum típus különálló faktort alkotott, valamint egy ötödik típus is 

kivált. A kockázatvállalási motívumok és a kockázatvállaló viselkedés összefüggéseire, 
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az összefüggés mintázataira vonatkozó eredményeim Kloep kutatásaival egy irányba 

mutatnak: a motivációk pozitívan járnak együtt a viselkedéssel. A különböző 

viselkedésformák hátterében különböző motívum mintázatok ragadhatóak meg, 

valamint a különböző fokban deviáns serdülőknél különböző összefüggésrendszerek 

azonosíthatóak. 

A kockázatészlelés kérdéskörében kapott legfontosabb eredményem, hogy a 

kockázatvállaló viselkedés nincs összefüggésben  a viselkedés észlelt 

kockázatosságával. Egyik csoportban sem volt jellemző, hogy a vizsgált 

kockázatvállalási viselkedésformákat tudatos, racionális megfontolások határozzák 

meg. 

 

 

Összegezés. 

 

A kockázatvállalás motívumainak, pszichoszociális funkciójának vizsgálata során 

kapott eredmények elemése nyomán három három lényeges pontot érdemes kiemelni.  

1. Egyérteműen eredményes volt a feltáró vizsgálat, a mélyinterjús technika 

alkalmazása, új motívumokat tudtam azonosítani, melyek a kockázatvállalás 

önszabályozásban, a tudatos célelérésben, valamint az önismeret fejlesztésében 

meghatározó pszichoszociális funkcióira hívják fel a figyelmet.  

2. A kérdőíves vizsgálatom eredményeim tükrében megkérdőjelezhető a 

motívumok tipizálásnak érvényesége. Azt a kockázatvállalási motiváció 

szakirodalmában általánosan elfogadott kiindulópontot, hogy a motívumok 

különálló típusokba rendszerezhetőek és az önálló típusok vizsgálhatóak 

eredményeim új megvilágításba helyezik. A motívumok szerveződésének 

sokszínűsége, összefonódása, változékonysága azt mutathatja, hogy a 

kockázatvállaló viselkedésformák többféle funkcióval is bírnak és a 

kockázatvállalás a serdülő többféle igényét elégíti ki egyszerre.  

3. Az adaptív és a deviáns viselkedésformák és a motívumok együtt járását 

igazolták eredményeim, ezeknek különöző mintázatait azonosítottam a 

különböző fokban deviáns serdülők körében. Mindemellett szem előtt kell 

tartani, hogy mind az adaptív, mind a deviáns kockázatvállaló viselkedést 

komplex bio-pszicho-szociális tényezőrendszer befolyásolja, ennek csak egy 

eleme a tudatosítható kockázatvállalási motiváció.  
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Módszertani reflexió, a kutatás korlátai 

 

Mélyinterjús kutatás 

Minta. A célom az volt, hogy képet kapjak különböző fokban deviáns serdülők 

kockázatvállalási motívumairól. Ennek érdekében elméleti mintavételi stratégiával két 

csoportot vizsgálatm, enyhe deviáns és nem deviáns fiatalokat. Az enyhe deviáns 

serdülők csoportjára nevelőik, szociális munkások jellemzése szerint a 

státusbűncselekmény kategóriába tartozó, enyhe deviáns viselkedés jellemző. 

Felmerülhet, hogy érdemes lett volna hivatalos szervek adatai alapján deviánsnak 

minősíthető, súlyos deviáns, elítélt csoportban is interjúzni. A két csoport nemi 

megoszlása eltérő volt, a deviáns csoportban nem volt lány. Ez a feltáró munka 

érvényességét nem kérdőjelezi meg, csak a csoportok közötti összehasonlítás 

eredményeinek értelmezésekor int óvatosságra. A deviáns csoportba törekedtem lányok 

bevonására, azonban lényegesen kevesebb deviáns lány volt intézményi partnereim 

látókörében és őket sem sikerült elérni (szökések miatt).  

 

Kérdőíves kutatás 

Minta.  

A célom az volt, az elméleti mintaválasztásnak megfelelően, hogy hivatalos szervek 

adataira alapozzam a deviáncia kritériumokat és ennek megfelelően alakítsam 

csoportjaimat. Az önbevallott deviáns viselkedési gyakoriság felmérése a hivatalos 

kritériumok megerősítésére is szolgált. A szocioökonómiai státus alapján illesztett nem 

deviáns mintám esetében azonban az a probléma állt elő, hogy a nem deviáns lányok 

irreálisan magas deviáns viselkedési gyakoriságról számoltak be. Ez az önkitöltős 

kérdőívek megbízhatóságának problémáját veti fel, és megerősítetett abban, hogy 

helyesen jártam el, amikor a csoportok kialakításához hivatalos adatokból indultam ki. 

Nem számítottam arra, hogy a nem deviáns mintám a súlyos deviáns mintához 

hasonlóan deviánsnak festi le magát. Mindenez a kitöltési megbízhatóság problémáját 

vetette fel, és új nem deviáns csoport bevonását tette szükségessé. Ez a minta azonban 

szocioökonómiai státus alapján nem illesztett, így a kapott különbségekért nem 

kontrollált szocioökonómiai tényezők is felelősek. Az új nem deviáns csoport az 

elvárásoknak megfelelően a legritkábban követi el a deviáns tetteket. A mintával 

kapcsolatos további észrevétel, hogy egy nagyobb minta a faktorelemzés 

megbízhatóságát fokozta volna. 
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Mérőeszközök. 

A saját szerkesztésű kockázatvállalási motivációs kérdőív összeállítása során a 

mélyinterjúkban megjelent tartalmakból indultam ki, igyekeztem körültekintően eljárni 

és kérdőíves interjú helyzetben teszteltem a mérőeszközt. Felmerülhet az a probléma, 

hogy a kérdőívben túlzottan erősen jelennek meg az interjúk tartalmi elemei, nem elég 

általános a tartalom, és ez hozzájárulhatott a tételekre adott válaszok heterogenitásához. 

A másik dilemma, hogy a megfogalmazás formája lehetett volna egységesebb. 

A kockázatészlelés és a kockázatvállaló viselkedés mérésekor a serdülőkori 

személyiségfejlődés kontextusában célzottan adaptívnak és maladaptívnak tekinthető 

viselkedésformákra irányult a kérdésfeltevésem, ezért konkrét viselkedésekre és azok 

észlelt kockázatosságára kérdeztem rá. Felmerülhet az a kérdés, hogy az általam 

vizsgált négy viselkedésforma mennyiben reprezentálja jól az adaptív és deviáns 

kockázatvállalást. 

 

A kutatás korlátai 

A kutatási eredményei korlátozottan érvényesek. Az általánosíthatóságának több 

akadálya is felmerül, így a minta nagysága, a mintavételi eljárás, a nem deviáns csoport 

szocioökonómiai státus mentén történő illesztésének problémája, a saját szerkesztésű 

kockázatvállalási motivációs kérdőív szerkesztéséhez kapcsolódó problémák. 

 

 

Kitekintés 

 

Kutatásom felvetett egy alapvető konceptuális kérdést, lehet-e stabil, független 

motívum típusok mentén gondolkodni a jelenség vizsgálatkor. A tipizálás 

lehetőségének, érvényességének tesztelése mindenképpen további kutatásokat tesz 

szükségessé. A motívumok szerveződésének, viszonyrendszerének vizsgálatában a 

kvalitatív és a kvantitatív módszerek különböző aspektusokból teszik lehetővé a 

jelenség vizsgálatát. Ha a serdülő perspektívájának és a motivációk szerveződésének 

megértése a célunk, érdemes a kvalitatív eljárásokat alkalmazni, valamint elaborált 

szövegelemzési technikákat használni. 

A kutatás spektrumát érdemes lenne kiszélesíteni különböző adaptív és deviáns 

viselkedések és a motiváció összefüggéseinek vizsgálata irányába, illetve a 
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kockázatvállalási motívumokat komplex egyéni, társadalmi és helyzeti tényezők 

rendszerében tovább vizsgálni.  

 

 

Az eredmények gyakorlati alkalmazása 

 

A kockázatvállási motívumok jellegzetességeire és a különböző viselkedésformák 

kockázatvállalási motivációs mintázataira vonakozó ismeretek értékes támpontokat 

nyújthatnak a kockázatvállalási helyzeteket a személyiségfejlesztésben célzottan, 

intervenciószerűen alkalmazó élménypedagógiai és kalandterápiás programok 

tervezéséhez, és hatékonyságuk növeléséhez. 

 

 

 

 

  



 167 

Irodalomjegyzék!
 
 

AGNEW, R. (1992): Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. 

Criminology, 30. 47-87 

 

AGNEW, R. (2003): An integrated theory of the adolescent peak in offending. Youth and 

Society, 34. 263-299 

 

AKER, R.L., SELLER, C.S. (2004): Criminological Theories: Indtroduction, Evaluation, 

and Applications. Roxbury. Los Angeles. 

 

ALBERTS, A., ELKIND, D., GINSBERG, S. (2007): The Personal Fable and Risk-Taking in 

Early Adolescence, Journal of Youth Adolescence, 36. 71-76 

 

ALVORD, M.K., GRADOS, J.J. (2005): Enhancing resilience in children : a proactive 

approach. Professional Psychology : Research and Practice, 36. 238-245 

 

ARNETT, J. (1992): Reckless Behavior in Adolescence: A Developmental Perspective, 

Developmental Review, 12. 339-373 

 

ARNETT, J. (1999): Adolescent storm and stress, reconsidered. American Psychologist, 

54. 317-326 

 

ARNETT, J. J., BALLE-JENSEN, L. (1993): Cultural Bases of Risk Behavior: Danish 

Adolescents, Child Development, Vol. 64., No. 6., 1842-1855 

 

ASTROTH, K. (1995): I’m ok, you’re at risk: Beyond ephebiphobia and toward research. 

In: RICHARDS, A., BOCARRO, J. (eds.): Monograph on Youth in the 1990s. Alternatives 

to incarceration: Prevention or treatment. Youth Research Unit Dalhousie University 

Halifax, Nova Scotia, Canada. 169-172 

 

BARTOL, C.R., BARTOL, A.M. (2009): Juvenil delinquency and antisocial behavior. A 

developmental perspective. New Jersey, Pearson Prentice Hall 



 168 

 

BATES, J.E., PETTIT, G.S., DODGE, K.A., RIDGE, B. (1998): Interaction of temperamental 

resistence to control and restrictive parenting in the development of exteralizing 

behavior. Developmental Psychology, 34. 982-995 

 

BECHARA, A., DAMASIO, A., DAMASIO, H. (2000): Emotion, decision making, and the 

orbitofrontal cortex. Cerebral Cortex, 10. 295-307. 

 

BECKER, H.S. (1963): Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. The Free Press. 

 

BEN-ZUR, H., RESHEF-KFIR, Y. (2003): Risk taking and coping strategies among Israeli 

adolescents. Journal of Adolescence, 26. 255-265. 

 

BENTHIN, A., SLOVIC, P., SEVERSON, H. (1993): A psychometric study of adolescent risk 

perception. Journal of Adolescence, 16. 153-168. 

 

BERKOWITZ, M., W., BEGUN, A. Z., GIESE, J. K., MULRY, G., HORAN, C., WHEELER, T., 

GINENEZ, J., PIETTE, J. (1995): Assesing How Adolescents Think about the Mortality of 

Substance Use, in: Drugs and Society, The Haworth Press, N.Y. 111-124 

 

BEYTH-MAROM, F., AUSTIN, L., FISCHOFF, B., PALMGREN, C., JACOBS-QUADREL, M. 

(1993): Percieved consequences of risky behaviors: adults and adolescents. 

Developmental Psychology, 29. 549-563 

 

BLACK, S., HAUSMAN, A. (2008): Adolescents’ Views of Guns in a High-Violence 

Community, Journal of Adolescent Research, 23. 590-610 

 

BLAKEMORE, S-J., BURNETT, S., DAHL, R.E. (2010): The role of puberty in the 

developing adolescent brain. Human Brain Mapping, 31. 926-933. 

 

BROWNING K., HUIZINGA, D. (1999): Highlights of findings from the Denver Youth 

Survey. Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention Fact Sheet, 106 

 



 169 

Büntető Törvénykönyv, 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. 

Net.jogtar.hu, 2015. 01.10. hatályos állapota 

 

BYRNES, J.P. (1998): The nature and development of decision making: A self-regulation 

model. Mahwah, New Jersey. 

 

CAFFRAY, C.M., SCHNEIDER, S.L. (2000): Why do they do it? Affective motivatiors in 

adolescents’ decisions to participate in risk behaviours. Cognition and Emotion, 14. 

543-576. 

 

CHASSIN, L., PRESSON, C.C., ROSE, J.S., SHERMAN, S.J. (2001): From adolescence to 

adulthood: Age-related changes in beliefs about cigarette smoking in a Midwesten 

community sample. Health Psychology, 20. 377-386. 

 

CHRISTOPHERSON, B. B., JONES, R. M., SALES, A. P. (1988): Diversity in Reported 

Motivations for Substance Use as a Function of Ego-Identity Development, Journal of 

Adolescent Research, 3. 141-152 

 

CHUNG, I-J., HAWKINS, J.D., GILCHRIST, L.D., HILL, K.G., NAGIN, D.S. (2002): 

Identifying and predicting offending trajectories among poor children. Social Service 

Review, 76. 663-685. 

 

CLONINGER, C.R., SVRAKIC, D.M., PRZYBECK, T.R. (1993): A psychobiological model 

of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50. 975-990. 

 

CLOWARD, R.A., OHLIN, L.E. (1998): Delinquency and Opportunity: A Study of 

Delinquent Gangs. The International Library of Sociology. 

 

COHEN, A.K. (1999): The content of the delinquent subculture. in: JACOBY, J. (eds.): 

Classics of Criminology, Waveland Press. 248-253 

 

COHEN, D. (1992): Empathy in conduct disordered youth. Thesis. 

 



 170 

COHN, L.D., MACFARLANE, S., YANEZ, C., IMAI, W.K. (1995): Risk-perception: 

Differences between adolescents and adults. Health Psychology, 14. 217-222. 

 

COOKE, D.J., MICHIE, C. (2001): Refining the construct of psychopathy: Towards a 

hierarchical model. Psyhological Assessment, 13. 171-188 

 

CRONE, E.A., VENDEL, I., VAN DER MOLEN, M.W. (2003): Decision-making in 

disinhibited adolescents and adults: Insensivity to future  consequences or driven by 

immediate reward? Personality and Individual Differences, 34. 1-17. 

 

CULLEN, F.T., AGNEW, R. (2002): Criminological Theory: Past to Present. Roxbury. Los 

Angeles. 

 

CSEMÁNÉ, V.E. (2009): Helyzetkép Magyarországon és a világban: kiskorú elkövetők és 

áldozatok. in: BORBÍRÓ, A. KEREZSI, K. (szerk.):  A kriminálpolitika és a társadalmi 

bűnmegelőzés kézikönyve, 247-273 

 

CSÚRI, A. (2008): A fiatal felnőttkor, mint büntetőjogilag releváns életszakasz, PhD 

értekezés 

 

DAHL, R.E. (2004): Adolescent brain development: A period of vulnerabilities and 

opportunities. Annals of the New York Academy of Sciences, 1021. 1-22 

 

DECK, C., LEE, J., REYES, J., ROSEN, C. (2008): Measuring risk attitides controlling for 

personality traits. Economics Research Working Paper Series. Paper 46. 

 

DEKOVIC, M. (1999): Risk and Protective Factors in the Development of Problem 

Behavior. Journal of Youth and Adolescence, 28. 667-685  

 

DIEHM, R., ARMATAS, C. (2004): Surfing: An Avenue for Socially Acceptable Risk-

Taking, Satisfiing Needs for Sensation Seeking and Experience Seeking, Personality 

and Individual Differences, 36. 663-667 

 



 171 

DODGE, K.A., COIE, J.D., PETTIT, G.S., PRICE, J.M. (1990): Peer status and agression in 

boys’ groups: Developmental and contextual analyses. Child Development, 61. 1289-

1309 

 

DODGE, K.A., LANSFORD, J.E., BURKS V.S., BATES, J.E., PETIT, G.S., FONTAINE, R., 

PRICE, J.M. (2003): Peer rejection and social information processing factors in the 

development of aggressive behavior problems in children. Child development, 74. 374-

393 

 

ELKIND, D. (1967): Egocentrism in adolescence. Child Development 38. 1025-1034. 

 

EVANS, G.W. (2004): The environment of childhood poverty. American Psychologist, 

59. 77-92 

 

EWERT, A. W. (1994): Motivation and Risk Taking in a High-Altitude Wilderness Like 

Environment, Environment and Behavior, 26. 3-24 

 

FAIRBANKS, L. A. (1993): Risk-taking by Juvenile Vervet Monkeys, Behavior, 124. 57-

72 

 

FAIRBANKS, L. A., FONTENOT, M. B., PHILLIPS-CONROY, J. E., JOLLY, C. J., KAPLAN, J. 

R., MANN, J. J. (1999): CSF Monoamines, Age and Impulsivity in Wild Grivet 

Monkeys. Brain, Behavior and Evolutin, Vol 53., 305-312 

 

FARAGÓ, K., VÁRI, A. (2002): A kockázat. In: PAPRIKA Z. (szerk.): Döntéselmélet. 

Alinea Kiadó. 447-485 

 

FARAGÓ, K., RADNÓTI, I. (2010): Személyiségvonások befolyása a vállalkozói 

kockázatvállalásra. Pszichológia, 30. 111-141 

 

FARRINGTON, D.P, COID, J.W., HARNETT, L., JOLLIFFE, D., SOTERIOU, N., TURNER, R., 

WEST, D.J. (2006): Crimial careers and life success: new findings from the Cambridge 

Study in delinquent development. Home Office, Findings, 281. 1-6 

 



 172 

FISCHER, L., FELDMAN, S.S. (1998): Familial antecedents of young adult health risk 

behavior: A longitudinal study. Journal of Family Psychology, 12. 66-80 

 

FISCHOFF, B. (2005): Development of and in behavioral decision research.  In. JACOBS, 

J.E., KACZYNSKI, P. (eds.): The development of judgment and decision making in 

children and adults. Mahwah, NJ. Vol. 1. 335-346.,  

 

FRANK-RAGAN, M. E. (1995): Reversal Theory and the Risk-Taking Sexual Behavior of 

Homosexual and Bisexual Men, Dissertation Abstracts International, Section B: The 

Sciences and Engineering, Vol. 55., No. 9-B 

 

FRICK, P.J., WHITE, S.F. (2008): Research review: The importance of callous-

unemotional traits for developmental models of aggressive and antisocial behavior. 

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49. 4. 359-375 

 

GARDNER, M., STEINBERG, L. (2005): Peer influence on risk taking, risk preference, and 

risky decision making in adolescence and adulthood: An experimental study. 

Developmental Psychology, 41. 625-635 

 

GERRARD, M., GIBBONS, F.X., BENTHIN, A.C., HESSLING, R.M. (1996): A logitudinal 

study of the reciprocal nature of risk behaviors and cognitions in adolescence: What you 

do shapes what you think, and vice versa. Health Psychology, 15. 344-354. 

 

GIBBONS, F.X., POMERY, E.A. GERRARD, M., SARGENT, J.D., WENG, C-Y., WILLS, T.A., 

KINGSBURY, J:, CIN, S.D., WORTH, K.A., STOOLMILLER, M., TANSKI, S.E., YEH, H-C. 

(2010): Media as social influence: Radical differences in the effects of peers and media 

on adolescent alcohol cognitions and consumption. Psychlogy of Addict Behavior, 24. 

649-659 

 

GIGERENZER, G., TODD, P.M., THE ABC GROUP (1999): Simple heuristics that make us 

smart. Oxford University Press, New York 

 

GOTTFREDSON, M.R., HIRSCHI, T. (1990): A general theory of crime. Stanford Press. 

 



 173 

GRABER, J.A., SEELEY, J.R., BROOKS-GUNN, J., LEWINSOHN, P.M. (2004): Is pubertal 

timing associated with psychopatology in young adulthood? Journal of American 

Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43. 718-726 

 

GRANIC, I., PATTERSON, G.R. (2006): Toward a comprehensive model of antisocial 

development: a dynamic system approach. Psychological Review, 11. 101-131 

 

GREEN, K., KRCMAR, M., WALTERS, L.H., RUBIN, D.L., HALE, J., HALE, L. (2000): 

Targeting adolescent risk-takingbehaviors: the contributions of egocentrism and 

sensation seeking. Journal of Adolescence, 23. 439-461 

 

GULLONE, E., MOORE, S. (2000): Adolescent risk-taking and the five factor model of 

personality. Journal of Adolescence, 23. 393-407 

 

HALPER-FELSHER, B.L., MILLSTEIN, S.G., ELLEN, J.M., ADLER, N., TSCHANN, J., BIEHL, 

M. (2001): The role of behavioral experience in judging risks. Health Psychology, 20. 

120-126. 

 

HARE, R. (1996): Psychopathy and antisocial personality disorder: A case of diagnostic 

confusion. Psychiatric Times, 13. 39-40 

 

HINSHAW, S.P. (1992): Externalizing behavior problems and academic 

underachievement in childhood and adolescence: causual relationships and underlying 

mechanisms. Psychological Bulletin, 111. 127-155 

 

HIRSCHI, T., GOTTFREDSON, M. (1993): Commentary: Testing the general theory of 

crime, Journal of Research in Crime and Delinqency, Vol. 30., 47-54 

 

HUIZINGA, D., ESBENSEN, F-A., WEIHER, A.W. (1991): Are there multiple paths to 

delinquency? The Journal of Criminal Law and Criminology, 82. 83-118. 

 

IGRA, V. JR., IRWIN, C.E. (1996): Theories of Adolescent Risk-Taking Behavior. In: 

DICLEMENTE, R.J., HANSEN, W.B., PONTON, L.E. (eds.): Handbook of Adolescent 

Health Risk Behavior. Issues in Clinical Child Psychology. Springer, US. 35-51 



 174 

 

INGOLDSBY, E.M., SHAW, D.S., WINSLOW, E., SCHONBERG, M., GILLION, M., CRISS, 

M.M. (2006): Neighborhood disadvantage, parent-child conflict, neighborhood peer 

relationships, and early antisocial behavior problem trajectories. Journal of Abnormal 

Child Psychology, 34. 303-319 

 

IRWIN, C.E. JR., MILLSTEIN, S.G. (1992): Risk-taking behaviors and biopsychosocial 

development during adolescence. in: SUSMAN, E.J., FEAGANS, L.V., RAY, W.J. (eds.): 

Emotion, cognition, health, and development in children and adolescents. Hillsdale, 

New Jersey. 75-102 

 

JACOBS-QUADREL, M., FISCHOFF, B., DAVIS, W. (1993): Adolescent (in)vulnerability. 

American Psychologist, 48. 102-116 

 

JENSEN, G. F. (2003) Social Disorganization Theory, in: WRIGHT, R. A. (eds.) 

Encyclopedia of Criminology, Fitzroy Dearborn Publishers. 1-18 

 

JESSOR, R. (1991): Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for 

understanding and action. Journal of Adolescent Health, 12. 597-605 

 

JESSOR, R., VAN DEN BOS, J. VANDERRY, J. COSTA, F. M., TURBIN, M. S. (1995): 

Protective Factors in Adolesents Problem Behavior: Moderator Effects an 

Developmental Change, Developmental Psychology, Vol. 31., 923-933 

 

JOHNSON, R.J., MCCAUL, K.D., KLEIN, W.M.P. (2002): Risk involvement and risk 

perception among adolescents and young adults. Journal of Behavioral Medicine, 25. 

67-82. 

 

KERR, J. H., AU, C. K. F., LINDNER, K. J. (2004): Motivation and Level of Risk in Male 

and Female Recreational Sport Participation. Personality and Individual Differences, 

37. 1245-1253 

 



 175 

KILGORE, K., SNYDER, J., LENTZ, C. (2000): The contribution of parental discipline, 

parental monitoring, and school fisk to early-onset conduct problems in African 

American boys and girls. Developmental Psychology, 36. 835-845 

 

KILLEN, M., LEVITON, M., CAHILL, J. (1991): Adolescent Reasoning about Drug Use, 

Journal of Adolescent Research, Vol. 6. 336-356  

 

KLOEP, M., GÜNEY, N., COK, F., SIMSEK, Ö. F. (2007): Motives for Risk-Taking in 

Adolescence: A Cross-Cultural Study. Journal of Adolescence, 32. 135-151 

 

KUBRIN, C. E., WEITZER, R. (2003): New Directions in Social Disorganization Theory. 

Journal of Research in Crime and Delinquency, 40. 374-402 

 

KUBRIN, C.E. (2009): Social disorganization theory: then, now and in the future. in: 

Marvin, D. (ed.): Handbook on Crime and Deviance. Springer. 225-236 

 

KUPERMINC, G. P., ALLEN, J. P., ARTHUR, M. W. (1996): Autonomy, Relatedness, and 

Male Adolescent Delinquency. Journal of Adolescent Research, 11. 397-420 

 

KUTHER, T.L., HIGGINS-D’ALESSANDRO, A. (2000): Bridging the gap between moral 

reasoning and adolescent engagement in risky behavior. Journal of Adolescence, 23. 

409-422 

 

LAHEY, B.B.,  WALDMAN, I.D. (2003): A Developmental Propensity Model of the 

Origins of Conduct Problems During Childhood and Adolescence. in: Lahey, B. B., 

Moffitt, T. E., Caspi, A. (szerk): Causes of conduct disorder and juvenile delinquency. 

New York. Guilford Press. 76-117 

 

LAHTI, J., RAIKOKÖNEN, K., EKELUND, J., PELTONEN L., RAITAKARI, O.T., 

KELTIKANGAS-JARVINEN, L. (2006): Socio-demgraphic characteristics moderate the 

association between DRD4 and novelty seeking. Personality and Individual 

Differences, 40. 533-543. 

 



 176 

LAURIOLA, M., LEVIN, I.P. (2001): Relating individual differences in attitude toward 

ambiguity to risk choices. Journal of Behavioral Decision Making, 14. 107-122 

 

LEJUEZ, C.W., READ, J.P., KAHLER, C.W., RICHARDS, J.B., RAMSEY, S.E., STUART, G.L., 

STRONG, D.R., BROWN, R.A. (2002): Evalutaion of a behavioral measure of risk taking: 

the ballon analogue risk task (BART). Journal of Experimental Psychology, 8. 75-84 

 

LIGHTFOOT, C. (1992): Constructing self and peer cultures: A narrative perspective on 

adolescent risk taking. in: Winegar, L.T., Valsiner, J. (eds.): Children’s development 

within social context, Hillsdale, New Jersey. 229-245 

 

LOEBER, R., FARRINGTON, D.P. (2000): Young children who commit crime: 

Epidemiology, developmental origins, risk factors, early intervention, and policy 

implications. Development and Psychopatology, 12. 737-762 

 

LOEBER, R., STOUTHAMER-LOEBER, M. (1996): The Development of Offending. 

Criminal Justice and Behavior, 23. 12-24 

 

LOEWENSTEIN, G. (1996): Out of control: Visceral influences on behavior. 

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 65. 272-292. 

 

LYKKEN, D. T. (1995): The antisocial personalities. Hillsdale, New Jersey. 

 

LYNAM, D.R. (1997): Pursuing the psychopath: Capturing the fledging psychopath in a 

nomological net. Journal of Abnormal Psychology, 106. 425-438 

 

LYNAM, D. R., GUDONIS, L. (2005): The development of psychopathy. Annual Review of 

Clinical Psychology, 1. 381-407 

 

LYNG, S. (1990): Edgework: A Social Psychological Analysis of Voluntary Risk 

Taking. The American Journal of Sociology, 95. 851-883 

 



 177 

LYNG, S. (2005): Disfunctional risk taking: Criminal behavior as edgework. In: Bell, 

N.J., Bell, R.W. (eds.): Adolescent risk taking. Sage Publications Newbury Park. 89-

115 

 

MALES, A.M. (1996): The scapegoat generation: America’s war on adolescents. 

Monroe, Common Courage Press. 

 

MALES, A.M. (1999): Framing youth: 10 myth about the next generation. Monroe, 

Common Courage Press. 

 

MATSUEDA, R. L., KREAGER, D. A., HUIZINGA, D. (2006): Deterring Delinquents: A 

Rational Choice Model of Theft and Violence. American Sociological Review, 71. 96-

122 

 

MERTON, R.K. (1938): Social structure and anomie. American Sociological Review, 3. 

672-682. 

 

MICHAUD, P-A. (2006): Adolescents and risk: Why not change our paradigm? Journal 

of Adolescent Health, 38. 481-483 

 

MICHEL, G., CARTON, S. JOUVENT, R. (1997): Sensation Seeking and Ahedonia in Risk 

Taking Behaviors: Study in Bungee Jumpers. L’Encephale, 23. 403-411 

 

MILLER-JOHNSON, S., COIE, J.D. (2002): Peer rejection and aggression and early starter 

models of conduct disorder. Journal of Abnormal Child Psychology, 30. 217-230 

 

MILLER-JOHNSON, S., COSTANZO, P. R., COIE, J. D., ROSE, M. R., BROWNE, D. C, 

JOHNSON, C. (2003): Peer Social Structure and Risk-Taking Behaviors among African 

American Early Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, Vol. 32. 375-384 

 

MILLSTEIN, S.G., HALPERN-FELSHER, B.L. (2002): Judgments about risk and perceived 

invulnerability in adolescents and young adults.  Journal of Research on Adolescence, 

12. 399-422. 

 



 178 

MOFFITT, T.E. (1993): Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial 

Behavior: A Developmental Taxonomy. Psychological Review, 100. 647-701 

 

MOFFITT, T.E. (2005): The new look of behavioral genetics in developmental 

psychopatology: Gene-environment interplay in antisocial behaviors. Psychological 

Bulletin, 131. 533-554. 

 

NAGIN, D., TREMBLAY, R.E. (1999): Trajectories of boys’ physical aggression, 

opposition, and hyperactivity on the path to physically violent and nonviolent juvenile 

delinquency. Child Development, 70. 1181-1196 

 

NEIGHBORS, C. (2002): Exploring college student gambling motivation. Journal of 

Gambling Studies, 18. 361-370 

 

NEIGHBORS, C., LEWIS, M.A., FOSSOS, N., GROSSBARD, J.R. (2007): Motivation and 

Risk Behaviors: A Self-Determination Perspective. In: Brown, L.V. (eds.): Psychology 

of Motivation. Nova Science Publishers, New York. 99-113 

 

NELL, V. (2002): Why young men drive dangerously: Implications for injury 

prevention. Current Directions in Psychogical Science, 11. 75-79 

 

NÉMETH, Z., KUNTSCHE, E., URBÁN, R., FARKAS, J., DEMETROVICS, Z. (2011): Why Do 

Festival Goers Drink: Assessment of Drinking Motives Using the DMQ-R SF in a 

Recreational Setting. Drug and Alcohol Review, 30. 261-269 

 

NÉMETH, Z., URBÁN, R., KUNTSCHE, E., MORENO SAN PEDRO, E., GIL ROALES NIETO, J., 

FARKAS, J., FUTAKI, L., KUN, B., MERVÓ, B., OLÁH, A., DEMETROVICS Z. (2011): 

Drinking Motives among Spanish and Hungarian Young Adults – a Cross-National 

Study. Alcohol and Alcoholism, 46. 40-46 

 

NIGG, J.T., HUANG-POLLOCK, C.L. (2003): An early-onset model of the role of 

executive functions and intelligence in conduct disorder/delinquency. In: LAHEY, B.B., 

MOFFITT, T.E., CASPI, A. (eds.): Causes of conduct disorder and juvenile delinquency. 

Guilford Press, N.Y. 153-181 



 179 

 

NUCCI, L., GUERRA, N. LEE, J. (1991): Adolescent judgements of the personal, 

prudential, and normative aspects of drug usage. Developmental Psychology, 27. 841-

848 

 

OVERMAN, W.H., FRASSRAND, K., ANSEL, S., TRAWALTER, S., BIES, B., REDMOND, A. 

(2004): Performance on the IOWA card task by adolescents and adults. 

Neuropsychologia, 42. 1838-1851 

 

PARKER, J.G., ASHER, S.R. (1987): Peer relations and later personal adjustment: Are 

low-accepted children at risk? Psyhological Bulletin, 102. 357-389 

 

PATTERSON, G.R. (2002): Etiology and treatment of child and adolescent antisocial 

behavior. The Behavior Analyst Today, 3. 133-145 

 

PATTERSON, G.R., DEBARYSHE, B., RAMSEY, E. (1993): A developmental perspective on 

antisocial behavior. American Psychologist, 44. 329-335. 

 

PRATT, T.C., GAU, J.M., FRANKLIN, T.W. (2011): Key Ideas in Criminology and 

Criminal Justice. Chapter 5. Hirschi’s social bond, social control theory. Sage 

Publications. 55-71 

 

PRICE, C., KUNZ, J. (2003): Rethinking the paradigm of juvenil delinquency as related to 

divorce. Journal of Divorce and Remarriage 39. 109-133 

 

RAINE, A. (2002): Biosocial studies of antisocial and violent behavior in children and 

adults: A review. Journal of Abnormal Child Psychology, 30. 311-326 

 

RESNICOW, K., SMITH, M., HARRISON, L., DRUCKER, E. (1999): Correlates of occasional 

cigarette and marijuana use: Are teens harm reducing? Addicitive Behaviors, 24. 251-

266.  

 



 180 

REYNA, V.F., BRAINERD, J.C. (1994): Fuzzy-trace theory and framing effects in choice: 

Gist extraction, truncation, and conversion. Journal of Behavioral Decision Making, 4. 

249-262. 

 

REYNA, V.F., FARLEY, F. (2006): Risk and rationality in adolescent decision making. 

Psychological Science in the Public Interest, 7. 1-44. 

 

RITOV, I., BARON, J. (1995): Outcome knowledge, regret, and omission bias. 

Organizational Behavior and Human Decision Processes. 64. 119-127. 

 

ROHRMANN, B. (2005): Risk attitude scales: concepts, questionnaires, utilizations. 

Project report. www.rohrmannresearch.net, letöltés ideje: 2015. Január 

 

ROLISON, A.R., SCHERMAN, A. (2003): College student risk-taking from three 

perspectives. Adolescence, 38. 689-704 

 

RUBIN, K.H., BURGESS, K.B., DWYER, K.M., HASTINGS, P.D. (2003): Predicting 

preschoolers’ externalizing behaviors from toddler temperament, conflict, and maternal 

negativity. Developmental Psychology, 39. 164-176 

 

SAHA, A., K., KRISHNA, K. P. (1991): Motivational Determinants of Risk-Taking 

Behaviour. Psychological Studies, 36. 83-86 

 

SALEKIN, R.T., LEISTICO A-M., R., TROBST, K.K., SCHRUM, C.L., LOCHMAN, J.E. 

(2005): Adolescent pschopathy and personality theory – the interpersonal circumplex: 

Expanding evidence of a nomological net. Journal of Abnormal Child Psychology, 33. 

445-460 

 

SCARAMELLA, L.V., KEYES, A.W. (2001): The social contextual approach and rural 

adolescent substance use: Implications for prevention in rural settings. Clinical Child 

and Family Psychology Review, 4. 231-251 

 

SCARR, S., MCCARTNEY, K. (1983): How people make their own environments: A 

theory of genotype-environment effects. Child Development, 54. 424-435 



 181 

 

SCHAEFFER, C.M., PETRAS, H., IALONGO, N., PODUSKA, J., KELLAM, S. (2003): 

Modeling growth in boys’ aggressive behavior elementary school: links to later criminal 

involvement, conduct disorder, and antisocial personality disorder. Developmental 

Psychology, 39. 1020-1035. 

 

SHAW, C.R., GILLION, M., INGOLDSBY, E.M., NAGIN, D.S. (2003): Trajectories leading 

to school-age conduct problems. Developmental Psychology, 39. 189-200. 

 

SIDANIUS, J., PRATTO, F. (2005): A társadalmi dominancia. Osiris. Budapest 

 

SKEEL, R.L., NEUDECKER, J., PILARSKI, C., PYTLAK, K. (2007): The utility of personality 

variables and behaviorally based measures in the prediction of risk-taking behavior. 

Personality and Individual Differences, 43. 203-214 

 

SLOVIC, P. (1962): Convergent validation of risk taking measures. The Journal of 

Abnormal and Social Psychology, 65. 68-71 

 

SLOVIC, P. (1964): Assessment of risk taking behavior. Psychological Bulletin, 61. 220-

233 

 

SLOVIC, P., FINUCANE, M.L., PETERS, E., MACGREGOR, D.G. (2007): The affect 

heuristic. European Journal of Operational Research, 177. 1333-1352 

 

SPEAR, L.P. (2000): The adolescent brain and age-related behavioral manifestations. 

Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 24. 417-463. 

 

STEINBERG, L. (2007): Risk taking in adolescence. Current Directions in Psychological 

Science, 16. 55-59 

 

STEINBERG, L. (2011): Adolescence. McGraw-Hill International Edition, New York. 

 

STEINBERG, L. Morris, A.S. (2001): Adolescent Development. Annual Review 

Psychology,  52. 83-110 



 182 

 

SUSMAN, E. J., INOFF-GERMAIN, G., NOTTELMANN, E. D., LORIAUX, D. L., CUTLER, G. 

B., CHROUSOS, G. P. (1987): Hormones, Emotional Dispositions, and Aggressive 

Attributes in Young Adolescents. Child Development, 58. 1114-1134 

 

SYKES, G.M., MATZA, D. (1957): Techniques of neutralization: A theory of delinquency. 

American Sociological Review, 22. 664-670 

 

SZABÓ, L. (2006): Serdülők bizonytalanságorientációja és kockázathoz való viszonya. 

Konferencia előadás. MPT Nagygyűlés, Budapest. 

 

SZOKOLSZKY, Á. (2004): Kutatómunka a pszichológiában. Osiris. Budapest 

 

THORNBERRY, T.P., LIZOTTE, A.J., KROHN, M.D., SMITH, C.A, PORTER, P.K. (2003): 

Causes and Consequences of Delinquency. in: Thornberry, T. P., Krohn, M. D.: Taking 

Stock of Delinquency:  An Overview of Findings from Contemporary Longitudinal 

Studies. New York, Kluwer. 11-46 

 

TOMBOR, I., URBÁN, R. (2010): A Nikotinfüggés Motivációs Alapú Megközelítésének 

(WISDM-68) Elemzése, Magyar Pszichológiai Szemle, 65. 321-341 

 

TRIMPOP, R.M. (1994): The Psychology of Risk Taking Behavior. Elsevier Science, 

Amsterdam. 

 

TUGADE, M.M., FREDERICKSON, B.L. (2004): Resilient individuals use positive 

emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of personality 

and social psychology, 86. 320-333 

 

UMEH, K. (2005): Protection Motivation Variables in HIV Testing: The Function of 

Motivational Factors. Journal of Applied Biobehavioral Research, 10. 149-164 

 

V. KOMLÓSI, A., RÓZSA, S., MÓRICZ, É., BÉRDI, M., HORVÁTH, D. (2006): Önszabályozó 

dinamika a kockázatvállalási attitűd, az aspirációk és a pszichés közérzet viszonyában. 

Konferencia előadás. MPT Nagygyűlés, Budapest. 



 183 

 

VONG, F. (2007): The psychology of risk-taking in gambling among Chinese visitors to 

Macau. International Gambling Studies, 7. 29-42. 

 

WALSH, A. (2012): Criminology: The Essentials. Sage Publications. 

 

WALSH, F. (1996): The concept of family resilience: crisis and challange. Family 

Process Journal, 35. 261-281  

 

WANDERSMAN, A., NATION, M. (1998): Urban neighborhoods and mental health: 

psychological contribution to understanding toxicity, resilience, and interventions. 

American Psychologist, 53. 647-656 

 

WIESNER, M., WINDLE, M. (2004): Assessing covariates of adolescent delinquency 

trajectories: a latent grow mixture modeling approach. Journal of Youth and 

Adolescence, 33. 431-442. 

 

ZUCKERMAN, M.  (1979): Sensation seeking beyond the optimal level of arousal. 

Erlbaum, Hillsdale. 

 

ZUCKERMAN, M. (1994): Behavioral expressions and biosocial bases of sensation 

seeking. Cambridge University Press, New York  

 
  



 184 

Köszönetnyilvánítás!
 

Szeretnék köszönetet mondani doktori értekezésem témavezetőjének, Prof. Dr. Faragó 

Klárának, aki szakmai iránymutatásával és együttműködésével felbecsülhetetlen 

segítséget nyújtott disszertációm elkészítésében.  

Szintén köszönettel tartozom dr. Prazsák Gergőnek a kutatási eredmények feldolgozása 

során nyújtott szakmai támogatásáért.  

Köszönettel tartozom mindazoknak a szociális munkás, iskolapszichológus, pedagógus 

szakembereknek, akik segítettek kapcsolatba lépni a vizsgálati személyekkel, akik a 

kutatás szervezésében, lebonyolításában nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak.  

 

  



 185 

Mellékletek!
  



 186 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
KOCKÁZATVÁLLALÁSI MOTÍVUMOK MÉLYINTERJÚS VIZSGÁLATA 

INTERJÚ VEZÉRFONAL 

 

 

A beszélgetés felvezetése 

 

Biztos te is tapasztaltad, hogy a korosztályodba tartozó fiatalok sok különböző 

viselkedésformát kipróbálnak, amelyek lehetnek veszélyesek, kockázatosak. Vannak 

olyanok, akik szeretik a kockázatos helyzeteket és keresik ezeket, vannak, akik pedig 

inkább kerülik. A beszélgetésünk során azt szeretném megtudni, hogy te hogyan 

vélekedsz a korosztályodban tapasztalható kockázatosnak is tekinthető 

viselkedésformákról, hogy te magad hogyan viszonyulsz ezekekhez. Érdekel, hogy 

hogy látod, miért folytat egy korosztályodba tartozó veszélyesnek is tekinthető 

dolgokat, valamint hogy te miért próbálnád, próbáltad ki a veszélyekkel járó dolgokat. 

 

Tudnál mondani egy példát arra, hogy mi lehet ilyen kockázatosnak, veszélyesnek 

tekinthető viselkedés a korosztályodban? 

Tudnál mondani még jellemző példákat a kockázattal járó viselkedésekre? 

 

Te magad is veszélyesnek, kockázatosnak tartod ezeket a viselkedéseket?  

Miért? 

Ha igennel válaszolt: Számodra mi jelenti ebben a viselkedésben a veszélyt, a 

kockázatot?  

Ha nemmel válaszolt: Szerinted mások miért tarthatják ezt veszélyesnek? 

 

Számodra mit jelent a veszély, a kockázat? 

 

Milyen tapasztalataid vannak a veszélyesnek, kockázatosnak tekinthető viselkedésekkel 

kapcsolatban? 

Te kipróbáltál már valamilyen kockázatosnak tekinthető viselkedést? 

Folytatsz esetleg rendszeresen valamilyen kockázatosnak tekinthető viselkedést? 

A környezetedben, a kortársaid közül van, aki kipróbált ilyen viselkedést? 

A környezetedben, az idősebbek között van, aki kipróbált már ilyen viselkedést? 
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Hogy látod, kortársaidhoz képest te hogyan viszonyulsz ezekhez a kockázatosnak 

tekintett viselkedésformákhoz? 

 

Ha ő is kipróbált, folytat valamilyen kockázatos viselkedést: 

Meg tudod mondani, hogy miért próbáltad ki? 

Meg tudod mondani, hogy miért csinálod rendszeresen? 

 

Ha nem, ezzel folytatjuk: 

Mi a véleményed a környezetedben, akik kipróbálták, azok milyen okból tették? 

Meglátásod szerint a környezetedben, akik rendszeresen folytatnak veszélyes 

viselkedést, miért teszik ezt? 

 

Ha nincs a környezetében senki, aki kockázatos viselkedésben érintett: 

Hogy látod, egy korosztályodba tartozó miért próbál ki kockázatosnak is tekinthető 

viselkedést? 

Vajon miért folytat rendszeresen egy korosztályodba tartozó veszélyes viselkedést?  

 

Meg tudod mondani, hogy a kockázatos, veszélyes viselkedés folytatása milyen hatással 

van rád? 

 

Ha ő nem próbált ki, nem folytat kockázatos viselkedést: 

Meg tudod mondani, hogy a kockázatos, veszélyes viselkedés folytatása milyen hatással 

lehet azokra, akik folytatják? 

 

A beszélgetés lezárása 

A beszélgetésünk során megtudtam, hogyan gondolkodsz a kérdésről, sok lényeges 

szempontot megbeszéltünk. Elképzelhető, hogy esetleg úgy érzed nem tudtál mindent 

elmondani, vagy van olyan terület, amit nem érintettünk, de te fontosnak tartod. Ha van 

ilyen, kérlek, jelezd.  

Van-e bármilyen kérdésed, akár a beszélgetésünkkel, akár a témával kapcsolatban? 

Köszönöm az együttműködést! 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

KOCKÁZATVÁLLALÁSI MOTÍVUMOK,  

ADAPTÍV ÉS DEVIÁNS KOCKÁZATVÁLLALÓ VISELKEDÉS, KOCKÁZATÉSZLELÉS  

KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA – KÉRDŐÍVCSOMAG  

 

Kedves Résztvevő! 
 
 

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia Karának Pszichológia 

Doktori iskolájában doktorálok. Disszertációmban kérdőíves kutatás keretében 

vizsgálom a serdülőkorúak gondolkodásmódját, viselkedését.  

 

A kutatásban az adatfelvétel anonim, a lebonyolítás, adatfeldolgozás a kutatásetikai 

szabályok betartásával történik. A kérdőívekben semmilyen személyes azonosításra 

alkalmas adatot nem kell megadni. A kutatásban az intézmény nincs nevesítve. A 

kérdőívekben az intézmény sajátosságaira, működésére vonatkozó információkat nem 

kell megadni.  

 

A kérdőíveket a kutatásvezető kapja meg, értékeli ki. A szülők, nevelők, 

intézményvezetők, illetve bármely harmadik fél nem nyer betekintést a kitöltött 

kérdőívekbe. 

 

 

Együttműködésedet előre is köszönöm! 

 

 

        Fekete Olívia 

        klinikai szakpszichológus 

        egyetemi tanársegéd 

        ELTE PPK  
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Életkor:     _____________ 
 
Nem:      _____________ 
 
Iskolai évfolyam:   _____________ 
 
Apa foglalkozása:   _____________ 
 
Anya foglalkozása:   _____________ 
 
Testvérek száma:   _____________ 
 
Ha van testvéred: 
Hányadik vagy a testvéreid között: _____________ 
 
Van-e olyan testi betegséged, amire  
rendszeresen kell gyógyszert 
szedni?    _____________ 
 
Ha igen, mi ez a betegség?  _____________ 
 
Van-e pszichiátriai betegséged? _____________ 
 
Ha igen, mi ez a betegség?  _____________ 
 
Kellett-e valamikor gyógyszert 
szedned azért, mert ideges, feszült 
vagy robbanékony voltál?  _____________ 
 
Van-e bírósági ügyed?  _____________ 
 
Milyen jellegű?   _____________ 
 
 
Van-e iskolai vagy intézeti 
szabályszegés miatt figyelmi  
eljárás ellened?   _____________ 
 
Van-e a családodban pszichiátriai 
beteg?     _____________ 
 
Van-e a családodban büntetett  
személy?    _____________ 
 
Van-e a családodban büntető  
eljárásban vádolt személy?  _____________ 
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Kockázatvállalási motivációs kérdőív 
 
Az alábbiakban állításokat találsz, melyekről el kell döntened, hogy milyen mértékben 
jellemzőek Rád. Négy fokozat közül választhatsz 1 – egyáltalán nem jellemző, 2 – kis 
fokban jellemző, 3 – jellemző, 4 – teljes mértékben jellemző. Kérlek, hogy az 
állításokat figyelmesen olvasd el, a válaszod legyen őszinte. Karikázd be azt a számot, 
ami legjobban tükrözi véleményedet. Kérlek, hogy minden kérdésre válaszolj! 
 
 Egyáltalán 

nem 
jellemző 

Kis 
fokban 
jellemző 

Jellemző Teljes 
mértékben 
jellemző 

1. Azért szeretem a veszélyes 
helyzeteket, mert megoldásuk az 
önállóság érzetét erősíti meg bennem. 

1 2 3 4 

2. Veszélyes helyzeteket felvállalok, 
mert így tudom csak megszerezni a 
számomra igazán fontos dolgokat. 

1 2 3 4 

3. Egy veszélyes helyzet megoldása 
után úgy érzem, bármire képes vagyok. 

1 2 3 4 

4. Amikor indulataimat nehezen tudom 
uralni, vad, veszélyes dolgokat teszek. 

1 2 3 4 

5. Ahhoz, hogy megkapjam azt, ami a 
mindennapokban szükséges nekem, 
kockázatot kell vállalnom. 

1 2 3 4 

6. Azért, hogy társaim felnézzenek rám, 
hajlandó vagyok veszélyeket vállalni. 

1 2 3 4 

7. Amikor robbanékony vagyok, durva, 
veszélyes dolgokat teszek. 

1 2 3 4 

8. Azért, hogy társaim elfogadjanak, 
kockázatos dolgokat teszek. 

1 2 3 4 

9. Azért, hogy jó benyomást tegyek az 
ellenkező neműekre, gyakran veszélyes 
dolgokat teszek. 

1 2 3 4 

10. Azért megyek bele kockázatos 
helyzetekbe, mert oldja a 
feszültségemet. 

1 2 3 4 

11. Azért megyek bele kockázatos 
helyzetekbe, mert ezek jelentenek igazi 
kihívást nekem. 

1 2 3 4 

12. Szeretem a kockázatos helyzetek 
okozta izgalmat átélni. 

1 2 3 4 

13. Valamilyen veszélyes dolog 
véghezvitele után megkönnyebbülök. 

1 2 3 4 

14. Veszélyes helyzetekben érzem csak 
igazán, hogy mire vagyok képes. 

1 2 3 4 

15. Társaimmal szemben, 
konfliktushelyzetekben csak veszélyeket 
vállalva tudom megvédeni magam. 

1 2 3 4 

16. Barátaim elvárásainak szeretnék 
megfelelni, ezért veszélyes helyzetekbe 

1 2 3 4 
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is belemegyek. 
 Egyáltalán 

nem 
jellemző 

Kis 
fokban 
jellemző 

Jellemző Teljes 
mértékben 
jellemző 

17. Azért keresem a veszélyes 
helyzeteket, mert akkor megfeledkezem 
minden másról. 

1 2 3 4 

18. Izgalmas, veszélyes helyzetekben jól 
érzem magam. 

1 2 3 4 

19. Azért szeretem az ismeretlen, 
veszélyes dolgokat kipróbálni, mert sok 
újat tanulhatok magamról. 

1 2 3 4 

20. Azért vállalom fel a veszélyes 
helyzeteket, mert ha sikeresen 
megoldom, akkor erősebbnek érzem 
magam. 

1 2 3 4 

21. Szeretem a veszélyes helyzeteket, 
mert teljesen kikapcsolnak, elmerülök 
bennük. 

1 2 3 4 

22. Azzal, hogy veszélyes helyzeteket 
megoldok, kiemelkedek társaim közül. 

1 2 3 4 

23. Nem tudok elérni számomra fontos 
dolgokat anélkül, hogy nem vállaljak fel 
veszélyes helyzeteket. 

1 2 3 4 

24. Csak szokatlan, izgalmas, 
kockázatos helyzetekből tudok újat 
tanulni. 

1 2 3 4 
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Kockázatvállaló viselkedés kérdőív 
 
Az alábbiakban állításokat találsz, melyek különböző viselkedéseket írnak le. Kérlek, 
döntsd el, hogy szerinted lehet-e súlyos vagy káros következménye egy veled egykorú 
serdülőre nézve ezeknek a tevékenységeknek. Négyféle válaszlehetőség van, 1 – 
egyáltalán nincs súlyos és káros következménye, 2 – lehet súlyos és káros 
következménye, 3 – súlyos és káros következménye van, 4 – igen súlyos és káros 
következménye van. Olvasd el figyelmesen az állításokat, ne gondolkozz sokat a 
válaszon. Kérlek, értékelj minden kijelentést! 
 
 
 Egyáltalán 

nincs súlyos és 
káros 
következménye 

Lehet súlyos és 
káros 
következménye 

Súlyos és káros 
következménye 
van 

Igen súlyos és 
káros 
következménye 
van  

1. Konfliktus valamely 
szülővel/nevelővel. 

1 2 3 4 

2. Engedetlenség 
szülővel/nevelővel 
szemben. 

1 2 3 4 

3. Lopás 1 2 3 4 
4. Összeütközés a 
rendőrséggel/törvénnyel. 

1 2 3 4 
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Kockázatészlelés kérdőív 

 
Az alábbiakban állításokat találsz, melyek különböző viselkedéseket írnak el. Kérlek, 
add meg, hogy Te szoktál-e ilyen tevékenységeket folytatni. Négyféle 
válaszlehetőséged van, 1 – soha, 2 – néha, 3 – gyakran, 4 – mindig/szinte mindig. 
Kérlek, értékelj minden kijelentést! 
 
 Egyáltalán 

nincs súlyos és 
káros 
következménye 

Lehet súlyos és 
káros 
következménye 

Súlyos és káros 
következménye 
van 

Igen súlyos és 
káros 
következménye 
van  

1. Konfliktus valamely 
szülővel/nevelővel. 

1 2 3 4 

2. Engedetlenség 
szülővel/nevelővel 
szemben. 

1 2 3 4 

3. Lopás 1 2 3 4 
4. Összeütközés a 
rendőrséggel/törvénnyel. 

1 2 3 4 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A KOCKÁZATVÁLLALÁSI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍV FAKTORANALÍZISÉNEK  

EREDMÉNYEI A TELJES MINTÁN 

 

 
 

  
 

  
 

Communalitiesa

Initial Extraction
.639 .598

.537 .437

.640 .893

.512 .372

Extraction Method: Maximum Likelihood.
a. 

Total Variance Explained

Factor

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings ...
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4

11.120 46.334 46.334 10.578 44.076 44.076 5.492 22.883
1.583 6.595 52.929 .867 3.613 47.689 3.386 14.110
1.155 4.814 57.743 1.092 4.551 52.241 2.284 9.516
1.079 4.494 62.237 .683 2.847 55.088 2.059 8.578

.892 3.717 65.954

.794 3.310 69.264

.718 2.990 72.254

.688 2.865 75.119

.642 2.676 77.795

.619 2.578 80.374

.514 2.142 82.515

.501 2.086 84.601

.466 1.943 86.544

.434 1.807 88.351

.406 1.692 90.043

.370 1.542 91.585

.338 1.408 92.994

.314 1.309 94.303

.279 1.164 95.467

.264 1.098 96.565

.249 1.039 97.604

.214 .890 98.495

.193 .806 99.300

.168 .700 100.000

Page 26

Correlation Matrix

.000 .000 .000

KMO and Bartlett's Test

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.937

3754.137
276

.000

Communalitiesa

Initial Extraction

...

.517 .506

.496 .429

.204 .122

.590 .716

.374 .332

.608 .657

.609 .694

.679 .746

Page 24

Factor Matrixa

Factor
1 2 3 4
.739 .098 - .086 - .104

.738 - .181 - .001 .022

.645 - .184 .361 .107

.660 .116 - .055 .079

.709 .216 - .243 .173

.645 .133 - .176 .123

.711 .056 - .103 .102

.747 .048 - .179 .068

.619 - .082 .199 .088

.787 - .492 - .154 - .091

.594 - .097 - .098 - .029

Extraction Method: Maximum Likelihood.
a. 

Goodness-of-fit Test

Chi-Square df Sig.
399.410 186 .000

Page 29
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Rotated Factor Matrixa

Factor
1 2 3 4

...

.651 .130 .177 .183

.515 .294 .229 .157

.244 .225 .081 - .076

.294 .219 .749 .142

.193 .332 .379 .204

.243 .749 .163 .106

.318 .230 .725 .119

.189 .787 .223 .203

.357 .498 .194 .123

.551 .368 .417 .259

.661 .253 .237 .227

.788 .198 .178 .110

.540 .250 .264 .154

.513 .243 .395 .311

Page 30
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Rotated Factor Matrixa

Factor
1 2 3 4
.513 .243 .395 .311

.395 .379 .202 .488

.184 .652 .158 .328

.526 .293 .225 .214

.733 .192 .171 .188

.603 .204 .168 .217

.565 .292 .195 .295

.610 .238 .222 .346

.287 .495 .173 .282

.323 .267 .172 .830

.370 .206 .202 .390

a. 

Page 31
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A KOCKÁZATVÁLLALÁSI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍV FAKTORANALÍZISÉNEK EREDMÉNYEI 

A KÜLÖNBÖZŐ FOKBAN DEVIÁNS ÉS VESZÉLYEZETETT CSOPORTOKBAN 

 

A súlyos deviáns csoport eredményei 

 

 

 

Total Variance Explained

Factor

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings ...
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

10.721 44.669 44.669 10.023 41.761 41.761 4.876 20.316
1.775 7.396 52.065 1.387 5.780 47.542 2.588 10.784
1.537 6.406 58.471 1.328 5.531 53.073 2.196 9.151
1.254 5.225 63.696 .978 4.075 57.148 2.051 8.547
1.114 4.641 68.337 .877 3.654 60.802 2.026 8.442
1.005 4.187 72.524 .698 2.910 63.712 1.553 6.472
.746 3.110 75.634
.719 2.994 78.628
.646 2.692 81.320
.586 2.441 83.761
.504 2.098 85.860
.473 1.969 87.829
.441 1.837 89.666
.390 1.624 91.290
.360 1.502 92.792
.313 1.304 94.097
.272 1.134 95.231
.265 1.103 96.334
.247 1.028 97.363
.175 .729 98.092
.146 .606 98.698
.131 .544 99.242
.106 .442 99.683
.076 .317 100.000

Page 29

Factor Matrixa

Factor
1 2 3 4 5 6
.676 .069 .131 - .091 - .404 - .161

.725 .236 .208 - .211 - .051 - .036

.670 - .673 .020 - .068 .046 .007

.623 .064 .208 .077 .064 - .007

.750 .180 - .038 - .225 .031 .036

.776 .100 - .164 .111 .148 - .101

.595 .247 .235 - .170 .211 .081

.779 .247 .125 - .340 .059 - .070

.532 - .240 .236 - .138 - .117 .394

.750 .080 .019 - .381 - .067 - .076

.772 .060 - .561 .091 - .045 .021

Extraction Method: Maximum Likelihood.
a. 

Goodness-of-fit Test

Chi-Square df Sig.
199.511 147 .003

Page 32
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Rotated Factor Matrixa

Factor
1 2 3 4 5 6

...

.565 .029 .343 .161 .301 .078

.379 .146 .407 .347 - .040 .123

.131 .122 .578 .163 - .056 .071

.212 .246 .195 .678 .164 .192

- .058 .153 .488 .258 .133 .362

.169 .601 .188 .326 .079 .027

.332 .149 .350 .634 .179 .185

.129 .640 .287 .154 .153 .069

.295 .329 .409 .076 .215 .023

.552 .396 .287 .420 .285 .009

.401 .225 .242 .289 .479 .111

.502 .019 .589 .048 .360 .082

.224 .144 .166 .208 .113 .750

.461 .126 - .007 .410 .172 .499

Page 33
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Rotated Factor Matrixa

Factor
1 2 3 4 5 6
.461 .126 - .007 .410 .172 .499

.694 .135 .191 .254 .133 .232

.186 .871 - .068 .091 .185 .261

.394 .270 .299 .298 .164 .115

.667 .190 .124 .099 .335 .175

.445 .283 .153 .292 .544 .005

.630 .160 .330 .108 .081 .000

.823 .173 .112 .185 .182 .140

.295 .442 .296 - .111 .011 .449

.730 .244 - .046 .132 .212 .262

.340 .206 - .022 .094 .851 .181

a. 

Page 34
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Az enyhe deviáns csoport eredményei 

 

 
 

 
 

Total Variance Explained

Factor

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings ...
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10.674 46.409 46.409 10.233 44.490 44.490 3.246 14.111
1.935 8.411 54.820 1.644 7.148 51.637 3.184 13.845
1.464 6.364 61.185 1.144 4.975 56.613 3.073 13.363
1.163 5.056 66.241 .840 3.650 60.263 2.784 12.106
1.155 5.022 71.263 .791 3.438 63.701 2.364 10.276
.858 3.730 74.993
.748 3.254 78.247
.710 3.086 81.333
.611 2.657 83.990
.561 2.439 86.428
.478 2.077 88.505
.424 1.844 90.349
.343 1.493 91.842
.326 1.418 93.260
.294 1.279 94.538
.253 1.100 95.638
.208 .903 96.541
.181 .787 97.328
.173 .754 98.082
.139 .604 98.686
.120 .520 99.206
.102 .445 99.652
.080 .348 100.000

Total Variance Explained

Factor

...
% of Variance Cumulative %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

14.111 14.111
13.845 27.957
13.363 41.319
12.106 53.425
10.276 63.701

Page 15

Factor Matrixa

Factor
1 2 3 4 5
.758 .006 - .056 .212 .066

.664 .321 .279 - .047 - .002

.489 .340 .316 - .352 - .113

.562 - .150 .248 - .293 .272

.775 - .368 - .037 - .095 .157

.688 - .197 .299 .353 .001

.721 .016 - .025 .413 .077

.622 - .198 .143 - .148 .258

.684 .259 .038 .212 .110

.690 .160 .112 - .063 - .375

.518 .168 .191 .006 - .300

Extraction Method: Maximum Likelihood.
a. 

Goodness-of-fit Test

Chi-Square df Sig.
227.260 148 .000

Page 17
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Rotated Factor Matrixa

Factor
1 2 3 4 5

...

.189 .315 .347 .360 .235

.358 .316 .333 .276 .105

.122 .235 .252 .187 .727

.307 .051 .190 .601 .360

.728 .109 .187 .154 .089

.200 .121 .131 .090 .810

.720 .130 .040 .340 .386

.684 .201 .259 .170 .176

.327 .423 .148 .283 .353

.044 .423 .434 .581 .279

.011 .762 .334 .288 .305

.120 .318 .673 .224 .303

.324 .294 .528 .210 .335

Page 18
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Rotated Factor Matrixa

Factor
1 2 3 4 5
.324 .294 .528 .210 .335

.559 .260 .231 .435 .025

.459 .283 - .102 .537 - .051

.272 .678 .100 .128 .001

.083 .696 .388 .149 .329

.174 .350 .715 .247 - .031

.330 .178 .677 .147 .278

.234 .632 .247 .093 .109

.528 .159 .436 .217 .228

.243 .192 .257 .676 .200

.231 .109 .239 .546 .051

a. 

Page 19



 203 

 

 

A veszélyeztetett csoport eredményei 

 

 

 

Total Variance Explained

Factor

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings ...
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

14.222 59.260 59.260 13.885 57.853 57.853 5.190 21.627
1.568 6.532 65.792 1.319 5.494 63.348 4.700 19.583
1.231 5.129 70.921 .966 4.026 67.373 3.686 15.360
1.168 4.865 75.786 .710 2.959 70.332 3.303 13.762
.986 4.107 79.893
.752 3.133 83.026
.683 2.846 85.872
.614 2.559 88.431
.440 1.834 90.265
.412 1.715 91.980
.339 1.411 93.391
.273 1.137 94.528
.231 .961 95.489
.200 .833 96.322
.177 .736 97.057
.157 .656 97.713
.122 .509 98.222
.106 .440 98.662
.084 .348 99.010
.070 .292 99.301
.055 .229 99.531
.052 .218 99.748
.043 .177 99.926
.018 .074 100.000

Page 5

Factor Matrixa

Factor
1 2 3 4
.838 .222 .176 .183

.708 - .122 .482 - .090

.825 - .322 - .083 .086

.728 .088 .201 .154

.794 .209 - .239 - .028

.540 .201 .093 - .088

.849 .254 .243 - .061

.844 - .089 - .032 - .051

.778 - .284 .094 .059

.731 - .216 .476 - .172

.483 .019 .071 .183

Extraction Method: Maximum Likelihood.
a. 

Goodness-of-fit Test

Chi-Square df Sig.
327.336 186 .000

Page 8
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Rotated Factor Matrixa

Factor
1 2 3 4

...

.647 .071 .247 .382

.823 .299 .180 .222

.451 .291 .308 .499

.314 .303 .535 .188

.399 .264 .227 .375

.269 .854 .157 .285

.288 .261 .764 .204

.195 .795 .278 .333

.287 .574 .209 .096

.416 .461 .651 .257

.745 .277 .355 .134

.745 .449 .250 .232

.571 .519 .511 .120

.479 .237 .604 .408

Page 9
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Rotated Factor Matrixa

Factor
1 2 3 4
.479 .237 .604 .408

.224 .298 .255 .743

.236 .727 .362 .288

.338 .261 .499 .413

.655 .404 .364 .087

.444 .132 .226 .288

.597 .207 .414 .527

.445 .560 .314 .338

.198 .603 .342 .424

.215 .384 .172 .783

.180 .222 .385 .206

a. 

Page 10
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A nem deviáns csoport eredményei 

 

 

Notes

Syntax

Resources Processor Time
Elapsed Time

00:00:00.02
00:00:00.00

68848 (67.234K) bytes

[DataSet4] /Volumes/Macintosh HD/Users/admin/Desktop/f/elso_mac/elso_mac/enyem/dell_2012_kol
n/asztal/fekete_olivia/1/kalyha1/kalyha2-2011április_szeptember6.sav

KMO and Bartlett's Test

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.664

690.376
276
.000

Page 2
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Communalitiesa

Initial

...

.775

.816

.619

.763

.648

.814

.674

.874

.882

.898

.905

.906

.833

.866

Page 3
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Communalitiesa

Initial
.866

.860

.773

.861

.919

.868

.908

.929

.877

.959

.954

a. 

Page 4



 209 

 
 

Total Variance Explained

Factor

Initial Eigenvalues
Total % of Variance Cumulative %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

9.576 39.899 39.899
2.238 9.326 49.225
1.993 8.305 57.530
1.751 7.296 64.826
1.434 5.977 70.803
1.238 5.159 75.962
.969 4.038 80.000
.756 3.151 83.150
.708 2.952 86.102
.645 2.686 88.788
.524 2.182 90.970
.450 1.874 92.844
.405 1.689 94.533
.286 1.192 95.725
.229 .952 96.677
.186 .776 97.453
.132 .549 98.002
.131 .545 98.547
.116 .484 99.031
.089 .373 99.404
.062 .259 99.663
.041 .169 99.831
.024 .100 99.932
.016 .068 100.000

Extraction Method: Maximum Likelihood.

a. 
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