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A KUTATÁS TÉMÁJA, CÉLJA 

 

Disszertációmban a serdülőkori adaptív és deviáns kockázatvállalás motivációs bázisának 

kérdéskörét 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 feltárjam és a különböző 

motívumok összefüggését vizsgáljam a kockázatvállaló viselkedéssel különböző fokban 

deviáns és veszélyeztetett serdülők körében.  

 

A serdülőkori kockázatvállalás kutatásában a motiváció területe fontosságához mérten 

alulreprezentált. A serdülők kockázatvállaló viselkedésének értelmezésében a 

kockázatvállalás motívumainak megismerése fontos támpontokat adhat az adaptív és a nem 

adaptív, deviáns kockázatvállalási területeken egyaránt. 

A kockázatvállalási motiváció modelljei általános motívum típusokat írnak le: Trimpop 

holisztikus kockázatvállalási modelljében az exploráció, a környezet uralása, a társas és az 

anyagi motívumok jelennek meg (Trimpop, 1994), Neighbors megközelítésében az 

autonómia, a kompetencia és az affiliáció (Neighbors és mtsai, 2007), Lyng a határkeresés 

motívumát azonosítja (Lyng, 1990, 2005), Kloep és munkacsoportja a felelőtlen viselkedés, a 

közönség kontrollálta viselkedés, az izgalomkeresés, a kalkulált, valamint a hedonisztikus 

motívumokat tárta fel (Kloep és mtsai, 2007). Kloep és munkatársai a serdülők motívumainak 

vizsgáltában a motívum típusok feltárására kvalitatív módszereket (fókuszcsoport és esszék 

szövegelemzése) alkalmaztak, kérdőíves kutatásukban pedig a motívumok kulturközi 

különbségeit, valamint a motívumok kockázatvállaló viselkedéssel való együtt járását 

vizsgálták. Eredményeik szerint különböző kockázatvállaló viselkedésformák különböző 

motivációs típusok mintázatokkal állnak összefüggésben, és a motivációs típusok alapján 

lehetőség van arra, hogy a kockázatvállaló viselkedést bejósoljuk. Kloep egészséges, 

problémaviselkedést, devianciát nem mutató serdülőket vizsgált. 

Kutatásom célja, hogy a serdülőkori kockázatvállalási motivációról differenciáltabb képet 

kapjunk, a deviáns serdülők és a nem deviáns serdülők kockázatvállalási motívum 
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mintázatait, azok hasonlóságait és különbségeit azonosítsuk és keressük a különböző 

kockázatvállalási viselkedésformák bejóslásának lehetőségeit.  

 

 

A KUTATÁS FELÉPÍTÉSE 

 

A kockázatvállalási motívumokat mélyinterjús technikával tárom fel, enyhén deviáns és nem 

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 motivációk és motivációs típusok alapján kérdőívet 

dolgoztam ki. A kutatásom második szakaszában kérdőíves módszerrel nagyobb, és a 

deviancia szempontjából változatosabb mintán vizsgálom a motivációs mintázatok 

sajátosságait, s azok összefüggéseit a kockázatvállaló viselkedéssel. A vizsgálatba elítélt, 

súlyos deviáns, enyhe deviáns, veszélyeztetett és nem deviáns csoportokat vontam be.  

 

 

A KOCKÁZATVÁLLALÁSI MOTÍVUMOK MÉLYINTERJÚS FELTÁRÓ VIZSGÁLATA 

 

Bár kvalitatív módszerrel vizsgálták korábban a serdülők kockázatvállalási motívumait, a 

mélyinterjús módszerrel történő feltárásra még nem került sor. Az egyéni interjú helyzetben 

alkalmazott  mélyinterjús technika lehetőséget ad arra, hogy a serdülő önállóan, a társas 

nyomástól mentes helyzetben fejtse ki gondolatait, s ennek segítségével mélyebb 

motívumrétegek is feltárásra kerülhetnek. A mélyinterjú technika lehetővé teszi, hogy a 

megkérdezett perspektíváját, tapasztalatait, a téma személyes jelentését megismerhessük, 

feltárjuk az adaptív és nem adaptív motivációs mintázatok különbségeit. 

 

A kutatás alapvetően arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen motívumok állnak a 

serdülők kockázatvállaló viselkedésének hátterében. Azonosíthatóak a szakirodalomban leírt 

motívum típusok? Feltárható-e új, eddig nem leírt motívum? Van-e különbség a 

kockázatvállalási motívumok mintázatában az enyhe deviáns és nem deviáns serdülők között? 
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MÓDSZER 

 

Minta 

Enyhe deviáns, problémaviselkedést mutató, az amerikai jogrend szerint státus 

bűncselekményeket 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 tevődött össze, 

a nem deviáns minta 15 fő, 17-19 éves, családi környezetben nevelkedő, sem enyhe, sem 

súlyosabb devianciát nem mutató budapesti gimnazistákból állt össze. 

 

Mérőeszköz 

A kockázatvállalási motivációk felmérésére félig strukturált tematikus interjú technikát 

alkalmaztam. Az interjúvázlatban 8 témakör szerepelt, melyek közül a kiemelten fontos a 

kockázatvállalás példákon keresztüli meghatározása, a kockázatvállaló viselkedéssel 

kapcsolatos tapasztalatok áttekintése, a saját kockázatvállalási indítékok elemzése, a 

kockázatvállaló viselkedés hatásainak kérdése. 

 

Eljárás 

A serdülőkkel a kapcsolatfelvétel tanáraikon és szociális munkás kollégákon keresztül történt.  

Az interjúkra vagy a serdülő iskolájában, vagy abban a szociális ellátó intézményben került 

sor, mellyel a serdülő kapcsolatban álltak. Az interjúkat diktafonon rögzítettem. 

 

 

EREDMÉNYEK 

 

Az interjúk tartalomelemzése nyomán hat motívum típus emelkedett ki, ezek a 

feszültségoldás motívuma, a stratégiai, eszköz jellegű motívum, a társas motívum, a 

kompetencia megélés motívuma, a tanulás motívuma és az élmény megélés motívuma. 

A korábban leírt motívumok közül a kompetencia motívuma, a környezet uralásának 

igénye egyértelműen kirajzolódott.  

A Lyng féle határkeresés motívuma a kompetencia és a tanulás motívumhoz kapcsolódó 

tartalmakban jelent meg, nem önállóan. A tanulás motívuma elsősorban az önismeret 

megszerzésére vonatkozik. A veszélyes helyzetekben a képességek próbára tétele, 

értelmezhető a határkeresés egy formájának, de a megkérdezettek nem utaltak egyértelműen a 
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határok feszegetésére. Az intenzív érzelmi állapotok megélése pedig az élmény motívum 

típusban jelent meg. Az érzelmek feletti kontroll aspektusa egyáltalán nem volt tetten érhető. 

A társas motívum, a kötődés, a társas pozíció megszerzése, a társak elismerése szintén 

körülhatároltan megjelent a vizsgált mintán. A társas motívum azonban nem mint félelem a 

társak elismerésének elvesztésétől (Kloep és mtsai, 2007), hanem mint az elismerés 

megszerzésének a vágya, illetve a közösségi érzés erősödése jelent meg. 

Az anyagi haszon és a kalkulált motívum átfed a stratégiai, eszköz jellegű motívummal. 

Míg Kloep egy jövőbeni cél elérésében találta meghatározónak a kockázatvállalást, 

kutatásomban a jelenbeli célok elérése dominált. 

Az élmény átélése párhuzamba állítható az izgalomkereséssel, és a hedonikus 

motivációval. Fontos megjegyezni, hogy ez a kategória vizsgálatomban specifikus jelentéssel 

bővült a flow élmény hangsúlyozása által. 

Az exploráció motívuma, az autonómia igénye, a felelőtlen viselkedés nem jelentek meg 

az interjúkban.  

  Korábban nem azonosított motívumként jelent meg a feszültségoldás. Ez a motívum a 

kockázatvállalásnak a pszichés egyensúly fenntartásában játszott szerepére irányítja a 

figyelmet. A kockázatvállalást nem csak a fokozott izgalom jutalmazó értéke motiválja, 

hanem a feszültség levezetésének  eszközéül is szolgálhat.  

 

Az enyhe deviáns és a nem deviáns csoportok között jelentkezett különbség a 

kockázatvállalási motiváció mintázatában. 
 

1. számú grafikon: Az enyhe deviáns és a nem deviáns csoportok motívum típus említési gyakoriságai 
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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. 

A deviáns csoportban tehát kiemelten fontos volt a kockázatvállalás önszabályozásban, a 

feszültségi szint szabályozásában betöltött funkciója, valamint a kockázatvállalás eszköz 

funckiója, a vágyott, de nehezen elérhető dolgok megszerzésében a kockázatos út választása.  

A tanulás motívuma a nem deviáns csoportra volt jellemzőbb, esetükben előtérben állt az  

önismeret gazdagításra, a kockázatos helyzetek tanulásra történő kihasználása.  

A csoportok közötti összehasonlítás rámutat arra, hogy az élmény megélése, a 

kompetencia megélése és a társas motívumok deviánciától függetlenül, általánosan 

jellemzőek voltak a vizsgált fiatalokra. A különbségek rávilágítanak arra, hogy a nem 

deviánsok számára a kockázatvállalás adaptív, tanulási funkciója meghatározóbb, míg a 

deviánsok esetében a kockázatvállalás feszültségszabályozó szerepe, illetve célelérésben 

játszott szerepe az elsődleges. 

 

 

A KOCKÁZATVÁLLALÁSI MOTIVÁCIÓ, ADAPTÍV ÉS DEVIÁNS KOCKÁZATVÁLLALÓ VISELKEDÉS 

KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA 

 

A kockázatvállalási motívumok mintázatait, a kockázatvállaló viselkedéssel való 

összefüggéseit kvantitatív kérdőíves kutatásban vizsgáltam különböző fokban deviáns 

serdülők körében. 

 

HIPOTÉZISEK 

 

Kérdőíves vizsgálatomban 3 hipotéziscsoportot tesztelek. Az első két hipotéziscsoportban 

csak a különbségre magára tudok feltételezést megfogalmazni, a különbség irányára 

mindössze kvalitatív kutatásom nyújt támpontot. A harmadik hipotéziscsoportban azonban 

szakirodalmi támpontok alapján tudom feltételezéseimet megfogalmazni. 
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1. A kockázatvállalási motivációs mintázatra, a mintázatok különbségeinek feltárására 

irányul az egyik hipotéziscsoportom.  

1.1 Feltételeztem, hogy a kvalitatív vizsgálatomban feltárt 6 típus azonosítható a 

kockázatvállalási motiváció kérdőívvel végzett adatfelvétel során, a különböző fokban 

deviáns mintán. 

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.  

1.5 A társas motívumok tekintetében nem lesz különbség 

1.6 A kompetencia megélés motívum vonatkozásában nem lesz különbség 

1.7 Az élmény megélés motívum esetében nem lesz különbség a csoportok között 

 

2. A kockázatvállalási motívumok és a kockázatvállaló viselkedés összefüggéseire vonatkozik 

a második hipotéziscsoportom.   

2.1 Feltételezem, hogy mindegyik csoportban összefüggést találok a csoportra jellemző 

kockázatvállalási motívum és az adaptív kockázatvállaló viselkedés között (konfliktus és 

engedetlenség szülőkkel, nevelőkkel)  

2.2 Feltételezem, hogy mindegyik csoportban összefüggést találok a csoportra jellemző 

kockázatvállalási motívum és a deviáns kockázatvállaló viselkedés között (lopás és 

összeütközés a rendőrséggel)  

2.3 Feltételezem, hogy a különböző csoportokban eltérőek az adaptív kockázatvállalási 

viselkedés háttérben álló motivációs minták.  

2.4 Feltételezem, hogy a különböző csoportokban eltérőek a deviáns kockázatvállalási 

viselkedés háttérben álló motivációs minták.  

 

3. A kockázatészlelés kérdésköréhez kapcsolódik a harmadik hipotézis csoportom.  

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. Ezeknek a viselkedésformáknak 

a kockázatait jelentősen befolyásolhatják a nevelkedés körülményei és a szülők 

magatartásának sajátosságai. A javító-nevelő intézetben a nevelők a teljes 

engedelmességet várják el, a nyílt konfliktus felvállalása kockázatos. A veszélyeztetettek 
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esetében a nyílt konfliktus a atszülőkkel a kapcsolat romlását, a veszélyeztetés erősödését 

hozhatja magával. 

A deviáns viselkedés kockázatosságának észlelését a deviáns viselkedési tapasztalatokat  

összefüggőnek tartom. A deviáns tapasztalat hiánya magasabb kockázatészleléshez, a 

viselkedéses tapasztalat alacsonyabb kockázatészleléshez, a viselkedés és a negatív 

következmények tapasztalat pedig a negatív tapasztalatok beépítése esetén magasabb 

kockázatészleléshez vezet (Reyna, Farley, 2006, Benthin és mtsai, 1993, Gerrard és mtsai, 

1996, Chassin és mtsai, 2001, Ben-zur, Reshef-Kfir, 2003). 

3.2 Feltételezem, hogy a lopás kockázatainak megítélésben, ahol mind a lebukás veszélye, 

mind az azt követő jogi következmény bekövetkezése bizonytalan a csoportok között 

különbség várható.  

3.3 Feltételezem, hogy különbség várható az összeütközés a rendőrséggel kockázatainak 

észlelésében. Itt a lebukás már megtörtént, a büntetés mértéke bizonytalan. 

3.4 Az adaptív kockázatvállaló viselkedés együtt jár a viselkedés észlelt kockázatosság 

mértékével.  

3.5 Az deviáns kockázatvállaló viselkedés együtt jár a viselkedés észlelt kockázatosságának 

mértékével.  

 

MÓDSZER 

 

Minta 

Elméleti mintavételt alkalmaztam, 360, 14-18 év közötti, különböző fokban deviáns és 

veszélyeztetett serdülőt vontam be a vizsgálatba. A deviancia és a veszélyeztetettség 

mérésére, a deviancia szintje alapján történő csoportképzés céljára hivatalos adatokat vettem 

alapul.  

1. A súlyos deviáns csoport bűncselekmény miatt elítélt, vagy lányok esetében egyes 

esetekben alapos gyanúval fogva tartott serdülők, akik javítóintézetben töltik büntetésüket. A 

bűntetteik vagyon elleni bűncselekmények. 

2. Az enyhe 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 esetek, 

akiknek rendőrségi ügyük nincsen.  
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3. A veszélyeztetett 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 4 csoportba 90-90 fő került, a nemi megoszlás közel 50-50%-os minden csoportban. 

 

 

Mérőeszköz 

Demográfiai változók kérdőíve. az alapadatok (nem, életkor, iskolai osztály) mellett 

pszichitriai betegségre, büntetőeljárásokra, intézményi szabálysértés miatt folyó eljárásokra, 

valamint családon belüli bűnözésre egyaránt rákérdezett. 

Kockázatvállalási motivációs kérdőív. A saját szerkesztésű kérdőív a kvalitatív vizsgálatban 

feltárt 6 motivációs típust méri fel: feszültségoldás, stratégiai, eszköz jellegű, társas, 

kompetencia megélése, tanulás és élmény megélése. Az egyes típusokhoz 4-4 tétel tartozik, a 

tételekkel való egyetértés mértékét egy 4 fokú skálán kellett megadnia a válaszadóknak. 

Kockázatvállaló viselkedés felmérése. A kutatási kérdésem célzottan a korosztályban 

adaptívnak és deviánsnak tekinthető viselkedések felmérésére irányult. Ennek megfelelően 

célzottan konkrét viselkedésformák gyakoriságára kérdeztem rá. Adaptív kockázatvállaló 

viselkedésformákra vonatkozó tételek: 1. Konfliktus valamely szülővel/nevelővel. 2. 

Engedetlenség szülővel/nevelővel szemben. Deviáns kockázatvállaló viselkedésformákra 

vonatkozó tételek: 1. Lopás. 2. Összeütközés rendőrséggel/törvénnyel. 4 fokú skálán kellett a 

viselkedésgyakoriságot értékelni. 

Kockázatészlelés felmérése. A kutatási koncepcióban kifejezetten a vizsgálatban szereplő 

kockázatvállaló viselkedésformák kockázatosságának észlelést céloztam feltárni, ennek 

megfelelően, konkrétan a vizsgálni kívánt viselkedésformák észlelt kockázatosságára 

kérdeztem rá. Az adaptív és deviáns kockázatvállaló viselkedésformák észlelt 

kockázatosságának egy 4 fokú skálán értékelni.  

 

 

 

 

 



 10 

Eljárás 

A megfelelő minta kiválasztásában, elérésében és a kérdőívcsomag felvételében szociális 

munkások, iskolapszichológusok voltak segítségemre. Az adatfelvétel javítóintézetben, 

gyermekjóléti intézményben és középiskolában zajlott, az ott dolgozó szociális munkások és 

tanárok segítségével. A kérdőívet csoportos formában, papír alapon töltötték ki. 

 

 

EREDMÉNYEK 

 

A deviáns kockázatvállaló viselkedés gyakoriságának mutatói, mint az önbevallott deviancia, 

a csoportképzés alapját képező hivatalos adatok megerősítésére is szolgáltak. A 

szocioökonómiai státus alapján illesztett nem deviáns mintámban a deviáns viselkedési 

átlagok a súlyos deviáns csoport átlagaihoz hasonlóan kiugróan magasak voltak. A hivatalos 

adatoknak egyértelműen ellentmondó eredmény a kérdőív kitöltésének megbízhatóságát 

kérdőjelezte meg a nem deviáns csoportban. A vizsgálat megbízhatóságának érdekében úgy 

döntöttem, hogy e csoportban nem folytatom az adatelemzést, és új nem deviáns csoportot 

vonok be. Az új nem deviáns csoportba 40 fő (22 fiú, 18 lány) került. 

 

1. A kockázatvállalási motivációs mintázatra, a mintázatok különbségeinek feltárására 

vonatkozó hipotéziscsoportom tesztelése.  

A kockázatvállalási motivációs kérdőív megbízhatóságát ellenőriztem, a Cronbach alfa 

mutatók szerint a teljes kérdőív és az egyes motívum típusok kérdéscsoportjai is 

megbízhatóan mérnek. Elsőként azt vizsgáltam, hogy kiemelkednek-e a motívum típusok, 

melyeket a kvalitatív vizsgálatban feltártam. E kérdés tesztelése érdekében a kockázatvállalási 

motiváció kérdőív faktoranalízisét végeztem el a teljes mintán. 

Exploratív faktoranalízist, maximum likelihood módszerrel, varimax rotációval hajtottam 

végre. Egy négy faktoros struktúra rajzolódott ki, a faktorstruktúra illeszkedése nem volt 

megfelelő és az illeszkedés nem volt érdemeben javítható a nem megfelelően illeszkedő 

változók elhagyásával. Nem lehetett független faktorokat azonosítani. Az eredmények azt 

vetik fel, hogy a motívumok szerveződése nem feltétlen történhet olyan, „tiszta” típusok 

mentén, mint amilyeneket elméleti úton vagy a kvalitatív kutatásban a tartalomelemzés során 

azonosíthattunk. 

A csoportok motivációs mintázatait az egyes tételek mentén megjelenő különbségek alapján, 

varianciaanalízissel vizsgáltam. Elvárásaimnak megfelelően a feszültségoldás, a stratégiai és a 
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tanulás motívumok mentén szignifikáns különbség jelent meg a csoportok között. 

Ugyanakkor, elvárásaimmal ellentétben különbség jelentkezett egy társas és egy kompetencia 

motívum tétel esetében is. A motívumok szerveződését a négy csoportban a motivációs 

kérdőív exploratív faktoranalízisével is vizsgáltam. A súlyos deviáns csoportban 6, az enyhe 

deviáns csoportban 5, a veszélyeztetett csoportban 4 faktoros struktúra emelkedett ki, azonban 

a faktorok illeszkedése nem volt megfelelő és nem volt érdemben javítható. A nem deviáns 

csoportban az összes motívum egy nyalábba szerveződött. 

 

 

2. A kockázatvállalási motívumok és a kockázatvállaló viselkedés összefüggéseire vonatkozó 

második hipotéziscsoportom tesztelése.   

A négy kockázatvállaló viselkedésforma és a kockázatvállalási motivációs kérdőív tételeinek 

együtt járását vizsgálatam a különböző fokban deviáns csoportokban, Paersons féle 

korrelációs próbával. Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a kockázatvállalási 

motívumok összefüggenek a kockázatvállaló viselkedéssel. 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.  

Az adaptív és a deviáns kockázatvállaló viselkedés más motívumokkal jár együtt a különböző 

csoportokban. 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.  

 

 

3. A kockázatészlelés kérdésköréhez kapcsolódó a harmadik hipotézis csoportom tesztelése.  

Az elvégzett varianciaanalízis az adaptív kockázatvállaló viselkedésformák kockázatainak 

észlelésében szignifikáns különbséget jelzett a csoportok között, mindkét kérdés esetében 

ugyan olyan válaszmintázat jelent meg. A legmagasabb észlelt kockázat az elvárásaimnak 

megfelelően a súlyos deviáns csoport volt, őket azonban elvárásaimmal ellentétben nem a 

veszélyeztetett, hanem a nem deviáns csoport követte. A súlyos deviánsak esetében egységes 

az intézményi szabályrendszer előírásaival való szemben állás súlyos következményekhez 

vezet, ezzel szemben a veszélyeztető családi környezetben a konfliktusok felvállalása kevésbé 

egyértelműen vezet negatív következményekhez.  
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A varianciaanalízis eredményei szerint a deviáns kockázatvállaló viselkedésformák közül 

csak a lopás esetében van szignifikáns különbség a csoportok között. A nem deviáns, 

tapasztalatlanok értékelték magasabbra a kockázatokat. A negatív következményeket is 

megtapasztalat súlyos deviánsok adták a legalacsonyabb értéket, ami azt mutatja, hogy a 

negatív következmények megélésnek hatásai nem jelennek meg a kockázatok észlelésének 

emelkedésében. Az összeütközés a rendőrséggel esetében a biztos negatív következmények 

észlelt kockázata magas minden csoportban, függetlenül attól, hogy milyen előzetes 

tapasztalattal rendelkeznek a fiatalok.  

A kockázatészlelés és kockázatvállaló viselkedés összefüggéseit Paersons féle korrelációs 

próbákkal vizsgáltam. Legfontosabb eredményem, hogy egy kivétellel az összes esetben 

független volt a viselkedés az észlelt kockázatoktól.  

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A kockázatvállalás motívumainak, pszichoszociális funkciójának vizsgálata során kapott 

eredményeimből 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 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 egy eleme a kockázatvállalási motiváció.  

  



 13 

 

A TÉZISEKBEN HIVATKOZOTT IRODALOM 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

 

LYNG, S. (1990): Edgework: A Social Psychological Analysis of Voluntary Risk Taking. The 

American Journal of Sociology, 95. 851-883 

 

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 

 

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 

 

REYNA, V.F., FARLEY, F. (2006): Risk and rationality in adolescent decision making. 

Psychological Science in the Public Interest, 7. 1-44. 

 



 14 

TRIMPOP, R.M. (1994): The Psychology of Risk Taking Behavior. Elsevier Science, 

Amsterdam. 

 

 

 

A DISSZERTÁCIÓ TÉMÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK 

 

Fekete, O., Faragó, K. (2015): A kockázatvállalási motívumok feltárása deviáns és nem 

deviáns serdülőknél mélyinterjús módszerrel. „Szociálpszichológiai tanulmányok – 25 éves a 

Debreceni Egyetem Szociál- és Munkapszichológia Tanszéke.” Debreceni Egyetemi Kiadó. 

megjelenés alatt. 

 

Fekete, O. (2015): A gyermekkorú és fiatalkorú bűnözés fejlődési modelljei. Alkalmazott 

Pszichológia. megjelenés alatt, várható megjelenés időpontja 2015. 2. szám 

 

Fekete, O. (2015): A fiatalkorú bűnözés értelmezése a klasszikus kriminológiai modellekben. 

Metszetek. megjelenés alatt, várható megjelenés időpontja: 2015. július 

 

Fekete, O. (2013): A gyermekkorú és fiatalkorú bűnözés fejlődés modelljei a hazai adatok 

tükrében. Konferencia poszter, MPT Nagygyűlés, Budapest 

 

Fekete, O. (2011): Személyiségjegyek, nevelkedési körülmények és a kockázatvállalási 

hajlandóság összefüggései szociális normasértő viselkedésformák területén. Konferencia 

előadás, MPT Nagygyűlés, Budapest 

 

Fekete, O. (2011): Risk perception and risk involvement among deviant and non-deviant 

adolescents. Konferencia előadás, The first postgraduate conference, Ciazen, Poland 

 

Fekete, O. (2010): Szociális dominancia orientáció és kockázatvállalás. Konferencia poszter, 

MPT Nagygyűlés, Pécs 

 

Fekete, O. (2006): A serdülőkori kockázatvállalás motivációs-funkcionális háttere. 

Konferencia előadás, MPT Nagygyűlés, Budapest 

 


