
 
Egészségtudományi Közlemények, 4. kötet, 1. szám (2014), pp. 21–32. 

 

 

SERDÜLŐ FIÚK ÉS LÁNYOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK, REZÍLIENCIA 

SZINTJÉNEK ÉS A TESTMOZGÁS GYAKORISÁGÁNAK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

OROSZ ANDREA–DR. MAYER KRISZTINA1–DR. LUKÁCS ANDREA2 

 
Összefoglalás: A serdülőkorban a fiatalok mind testileg, mind lelkileg változásokon mennek 

keresztül. Ebben az időszakban fogékonyabbak a negatív magatartásformák elsajátítására, hamarabb 

abbahagyják a rendszeres testmozgást, könnyebben befolyásolható életminőség-érzésük. Kutatásunk 

során összehasonlítottuk a serdülő lányok és fiúk életminőségét, rezíliencia szintjét és testmozgásuk 

gyakoriságát. Kutatási eredményeink arra engednek következtetni, hogy a fiúk kedvezőbb 

életminőség-érzéssel rendelkeznek és magasabb rezíliencia szinttel jellemezhetőek, mint a lányok, 

amely feltételezhetően a rendszeres testmozgásnak is köszönhető. 
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Bevezetés 

A pubertáskor a testi, lelki és pszichoszociális változások időszaka. Ebben az időszakban 

lezárul a testi érés folyamata, az egyén szexuálisan érett lesz, önállósodni kezd. Ez a 

periódus számos pszichológiai és szociológiai problémával jár, amelynek megfelelő időben 

való észrevétele és megoldása elősegítheti egészséges fejlődésüket. Amennyiben a serdülők 

nem tudják megoldani a felmerülő nehézségeket, könnyen áldozatokká válhatnak; káros 

szenvedélyeknek hódolhatnak, megjelenhet a szociális gátlás és szélsőséges esetben akár a 

depresszió, valamint a szuicid gondolatok és próbálkozások is. Ezen problémák 

megjelenésének egyik lehetséges oka a nem megfelelően kialakult coping-készlet és az 

alacsony rezíliencia szint, amelyek azonban fejleszthetőek [1]. A gyermekkori fizikai 

aktivitás serdülőkorra csökkenést mutat, pedig az egészséges fizikai fejlődéshez 

elengedhetetlenül szükséges. A rendszeres testmozgás az egészség megőrzésén túl jótékony 

hatással van a pszichológiai és szociális problémamegoldásra, így a fiatalok általános jól-

létére, életminőségére is [2, 3]. Arról nincs tudomásunk, hogy a rezíliencia szint és a 

rendszeres testmozgás között van-e valamilyen összefüggés. Feltételezzük, hogy igen, mert 

a rendszeres testmozgás segíti a szorongás oldását és csökkenti a stressz kedvezőtlen 

hatásait [4, 5]. 

 

Serdülőkor problémái 

Születésünk pillanatában megszűnik a méhen belüli embrionális fejlődés, és kezdetét veszi 

a posztembrionális fejlődés, amely szakaszokra osztható – a serdülőkor a 12–13 éves kor 

kezdetétől 16–18 éves korig tart, de vannak kiugró esetek, mikor akár a húszas évekig is 

elhúzódhat a serdülés folyamata. A gyermek, amikor a serdülés folyamatnak befejezésével 

átlép a felnőttkorba, nagy változásokon megy át testileg és lelkileg egyaránt. Ebben az 

időszakban lezárul a testi érés folyamata, az egyén szexuálisan érett lesz, és önállósodni 

kezd. Ezt a szakaszt nevezzük serdülőkornak [6]. 
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A serdülőkor a prepubertás szakasszal kezdődik, melyet a 10. életév köré helyezhetünk, 

s amely a 12–13. életév végéig tart. Már ebben a szakaszban is előfordulhatnak jellegzetes 

serdülőkori jelenségek, lányoknál a korai menstruáció megjelenése, nőies alkat kialakulása, 

fiúknál pedig a pollúció, illetve fokozott szőrnövekedés. A Pediatrics című orvosi szaklap 

egyik tanulmánya szerint azon fiatal lányoknak, akiknek magas a testtömegindexe, egy 

évvel korábban is elkezdhetnek kialakulni nőies vonásai (mellnövekedés), mint vékonyabb 

kortársainak [7, 8]. 

A szervezet ebben az időszakban nagy volumenű változások sorozatán esik át, melyet 3 

nagy szakaszra oszthatunk – a biológiai, a pszichológiai és a szociológiai változásra. A 

biológiai változás során a hormonális szabályozás gyökeresen megváltozik, mely hatására 

bekövetkezik a nemi érés, a másodlagos nemi jellegek kialakulása. Pszichológiai 

szempontból számos olyan helyzetbe keverednek ebben az időszakban, amelyre ha 

felnőttkorban kerülne sor, pszichiátriai problémaként viszonyulnánk hozzá: ilyen az evés, 

az alvás, a hangulatingadozás problémája, de a súlyváltozásokat sem lehet kihagyni a 

felsorolásból. Ebben az időszakban a kortárscsoportok szerepe jelentősen megnő, hiszen 

egyre több időt töltenek el együtt, míg ezzel párhuzamosan elkezdődik a szülőkről való 

érzelmi leválás. Egyre kevesebb időt töltenek a családdal, és a lázadozásukat 

szófogadatlanságnak tekintik a szülők. A személyes kapcsolatokban történő változás 

mellett a gondolkodásbeli változások is jelentősek. Ebben az időszakban a gondolkodásban 

és a cselekvésben való függetlenedés a jellemző. Ilyenkor a serdülő elkezd foglalkozni 

jövőjével, a saját és környezetének aspektusaival. Társas kapcsolatai egyre érettebbé 

válnak, s egyre több olyan képességre, készségre tesz szert, mely megalapozza felnőtt 

szerepének hitelességét [9]. Erik Erikson szerint e korszaknak a legfőbb fejlődési feladata 

az identitás kialakítása, melyet önmeghatározás során tudunk kialakítani –ezt előzi meg az 

identitáskrízis [6]. Az identitás elérése ideálisan a húszas évek elejére-közepére végbe 

megy, így az egyén továbbléphet más életcélok felé. Az egyén ezáltal elérte identitását, 

azaz elkötelezte magát egy nemi identitás, egy foglalkozás és egy ideológiai nézet mellett. 

Mindaddig, míg ez a krízis nem oldódik meg, az egyén nem rendelkezik stabil énképpel, 

vagy nincsenek olyan belső normái, mely segítségével értékelni tudná magát az élet főbb 

területein. Az identitás kialakulásának sikertelenségét nevezte Erikson identitásdiffúzió- 

nak [9]. 

A szociológiai változások során fellépő jellegzetes konfliktusok nem függetlenek attól a 

társadalmi környezettől, amelyben e folyamat éppen zajlik. Margaret Mead, kulturális 

antropológus kutatásai szerint a preindusztriális társadalmakban a változás időszaka 

rövidebb és könnyebb is, mivel társadalmi életük jól szabályozott, s kevesebb társadalmi 

szerep van, amely segítségül szolgál a krízisen való könnyebb túljutáson. Fejlettebb 

társadalmakban az identitáskeresés folyamata már bonyolódik, mivel sok szereppel 

találkozik a serdülő, így nehezebben tudja eldönteni, melyik lenne számára a 

legmegfelelőbb. Fejlődő vagy fejletlen társadalmakban viszont a pubertások kevesebb 

társadalmi szereppel találkoznak, így viszonylag könnyebben megtalálják identitásukat [7]. 

A serdülőkor szélsőséges érzelmi megnyilvánulásokkal járhat, amelyek ha nem 

állandósulnak, akkor normálisnak mondható a folyamat. Ezen megnyilvánulások mögött 

különböző tényezők húzódhatnak meg, melyek a következőkből eredhetnek: 

 gyermekkori traumás esetekből, melyek az elnyomást követően serdülőkorban újra 

megjelenhetnek; 

 családi egyensúlyzavarokból, amelyek gátolják a serdülő függetlenedési törekvéseit; 
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 kortárscsoport és a serdülő közötti ellentétes elvárásokból, melyek a korábbi 

szerepekkel nem egyeztethetőek össze; 

 család, kortárscsoport, illetve az iskola más értékrendjéből; 

 a serdülőkori feladatok akadályozottak, nem megfelelően teljesíthetőek [7]. 

 

Egy-egy serdülő erősebb küzdelmet folytathat az életszakaszok közötti váltásból 

adódóan. Ebből adódóan pimasz viselkedés, trágár beszéd s agresszió is látható a serdülők 

magatartásában. Ezek a jelek még nem adnak okot az aggodalomra, viszont ha a valóságtól 

való elidegenedés érzése jelenik meg a serdülő életében, akkor már súlyos problémát 

jelezhetnek, amely nagyfokú figyelmet és szakember segítségét igényli. 

 

Életminőség 

Az életminőség széles körű kutatása az 1960-as években vette kezdetét annak hatására, 

hogy a fejlett országokban a társadalom alapvető célkitűzései átértékelődtek; a fejlődést 

nem a gazdaság mindenáron történő növelésével, hanem az emberek életminőségének, jól-

lét érzésének javításával szerették volna elérni. A szemléletváltás hatására a különböző 

tudományterületek egymás után kezdtek hozzá az életminőség részletesebb 

megismeréséhez, a szociológiától kezdve a pszichológián át az orvostudományig bezárólag. 

Az évek múlásával sok szakirodalom jelent meg az életminőséggel kapcsolatban, viszont 

annak köszönhetően, hogy a tudományterületek figyelmen kívül hagyták egymás kutatási 

eredményeit, s így nem tudtak egymás eredményeire építeni, az életminőség kutatásának 

területe nem egységesen fejlődött [10]. Erik Allardt Maslow szükséglet-hierarchiáját 

bemutató ábrájához hasonlóan létrehozott egy olyan modellt, ahol az emberi szükségletek 

három legfőbb elemét különítette el: 

 Having: alapvető fiziológiai szükségletek kielégítése 

 Loving: társas kapcsolatok szükséglete 

 Being: a személyes fejlődés vágya. 
 

Ezen szükségletek az objektív és szubjektív életminőség jellemzéséhez szükségesek (1. 

táblázat). Az objektív életminőség olyan elemekből áll, amelyek láthatóak, mérhetőek: 

demográfiai, társadalmi, gazdasági mutatók. A szubjektív oldal pedig érzés-elemeket 

tartalmaz, amelyek elégedettséget, illetve elégedetlenséget válthatnak ki az emberekből: 

például az életkörülményekkel és kapcsolatokkal való elégedettség/elégedetlenség [11]. 
 

1. táblázat  

Allardt életminőség-modellje 

Szükségletek típusa Objektív indikátorok Szubjektív indikátorok 

Materiális és nem 

személyes 

szükségetek 

Az életszínvonal és a 

környezeti körülmények 

objektív mérése 

Az életkörülményekkel való 

elégedettség/elégedetlenség 

Szociális 

szükségletek 

Másokhoz fűződő 

kapcsolatok objektív mérése 

Kapcsolatokkal való 

elégedettség/elégedetlenség 

A személyes fejlődés 

szükségletei 

A társadalomhoz és a 

természethez fűződő viszony 

objektív mérése 

Elidegenedés vagy a személyes 

kiteljesedés szubjektív érzése 
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Az objektív oldalával az 1960-as évektől kezdtek el foglalkozni a kutatók, míg a 

szubjektív részét csak az elmúlt évtizedekben kezdték el tüzetesebben vizsgálni. Amint 

kettévált az életminőség vizsgálata, azzal egy időben a kutatók véleményei is megoszlani 

látszódtak; volt, aki azt a nézetet vallotta, hogy az életminőséget az objektív tényezők 

segítségével lehet definiálni, s azért nem a szubjektívvel, mivel az utóbbi az előbbiből 

következik. A másik oldal viszont azt erősítette, hogy a szubjektív mutatók önmagukban is 

képesek jellemezni egy adott társadalom életminőségét [12]. 

A tudományterületek különváló vizsgálódásának köszönhetően más-más szemszögből 

ismerhetjük meg az életminőséget, viszont egy átfogó, általános jellemzés napjainkig még 

nem született. Vannak definíciók, melyek megpróbálják általánosítva definiálni, de a 

kutatási eredmények közötti átláthatóság és összefésülhetőség nélkül nehéz megfogalmazni. 

Általánosságban mégis az 1946-os World Health Organization (WHO) egészség 

definícióját alkalmazzák az életminőség megismerhetőségére. A WHO definíciója szerint 

az egészség a teljes testi-lelki-szociális jóllét, mely nem csupán a betegségek vagy 

fogyatékosságok hiánya. Ebből következik, hogy az egészség több dimenzióból épül fel: a 

testi, a lelki és a társadalmi egészség dimenziójából. Ezek elemzésével sokkal inkább 

értelmezhetővé válik az egészség definíciója, ezáltal könnyebbé válhat az életminőség 

definiálása [10]. 

A WHO a következőképpen definiálta az életminőséget: „Az életminőség az egyén 

észlelete az életben elfoglalt helyzetéről, ahogyan azt életterének kultúrája, értékrendszerei, 

valamint saját céljai, elvárásai, mintái és kapcsolatai befolyásolják. Szélesen értelmezett 

fogalom, amely bonyolult módon magába foglalja az egyén fizikai egészségét, pszichés 

állapotát, függetlenségének fokát, társadalmi kapcsolatait, személyes hitét, valamint a 

környezet lényeges jelenségeihez fűződő viszonyát.” [14] Nem támaszkodhatunk csak a 

szubjektív életminőség-tényezőkre, ha az életminőséget vizsgáljuk, hiszen ha tartós 

megbetegedésben szenved a társadalom egy tagja, akkor az a gazdaságra és a társadalomra 

is egyaránt hatással lesz. A testi funkciócsökkenésekből adódó megterhelések mellett a 

munkavégzés terén is akadályozottá válhat, s a szociális környezete is ezzel arányosan 

megváltozhat, amely hatására az egészségi állapot és a szubjektív életminőség állapota is 

további romláshoz vezethet [10, 14]. 

 

Rezíliencia 

A rezíliencia szó gyökere a latin ’salire’, magyarul: „ugrani” szóból ered, amelyet főképp a 

fizikában, az anyagok vizsgálata során használnak, hogy megnézzék egy adott anyag 

rugalmasságát a törés bekövetkezéséig [15]. Az 1970-es években két amerikai pszichológus 

– Emmy Werner és Ruth Smith – nyilvánosságra hozta kutatási eredményeit, mely során 40 

éven keresztül figyeltek olyan gyermekeket, ahol családi életükben számos rizikófaktor 

veszélyeztette életüket; családon belüli erőszak, alacsony képzettségi szint vagy a 

szegénység. A kutatás során meglepő eredményeket vettek észre egyes gyermekeknél; a 

kutatásban részt vevő gyermekek egyharmada normális módon fejlődött a fentebb említett 

rizikófaktorok jelenléte mellett. Ezekben a gyermekekben olyan tulajdonságokat és 

életstratégiákat véltek felfedezni, amely birtoklásával képesek voltak a nehézségek ellenére 

is talpon maradni, és a problémát tapasztalatként elkönyvelve élni tovább életüket, nem 

pedig megtörve beletörődni helyzetükbe [16]. 

Ann S. Masten szerint: „A rezíliencia olyan személyiségjegy, amely szorosan összefügg 

az adaptációs képességekkel, jellemző rá többek között a belső kontroll, az empátia, az  
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optimizmus, a pozitív énkép, a változások pozitív kezelése és az énhatékony viselkedés.” 

[17] A rezíliencia tehát egy olyan képesség, mellyel megkönnyíthetjük életünket egy 

stresszes helyzetben. A rezíliens jelzővel nem azt fejezzük ki, hogy valaki sebezhetetlenné 

válik, csupán annyit, hogy más emberekhez képest könnyebben tud kríziseken túljutni. E 

képesség elsajátításával a rezíliens ember alkalmazkodási energiaraktára nem fog olyan 

hamar kimerülni, mint egy olyan emberé, akit élete során mindig óvtak a különböző 

krízisektől, s így nem alakult ki megfelelő megküzdési stratégiája. Az energiaraktárak 

megóvásával a distressz által okozott megbetegedések előzhetőek meg a későbbiek során 

[16]. 

A rezíliencia vizsgálata során figyelmet kell szentelni az egyén környezeti tényezőkre 

adott válaszreakcióira is. Sameroff szerint nem érdemes csak egyetlen területen 

megvizsgálni a megküzdési képességet, hiszen más területen más magatartást mutathatnak 

egy tényező megjelenése során; példaként említi, hogy azok a gyerekek, akik sikeresen 

alkalmazkodtak egy-egy környezeti tényezőhöz, nem biztos, hogy más területen nem 

szenvednek érzelmi problémáktól, például depressziótól [18]. 

A különböző életkori szakaszoknak vannak bizonyos jellegzetes rezíliens vonásai. 

Csecsemőkorban a könnyű temperamentum, az attraktivitás, a biztonságos kötődés, kevés 

szeparáció az első életévben, illetve az, ha ő a legidősebb gyermek a családban és a 

testvérek között legalább 2 év korkülönbség van. Az iskolás kor előtti szakaszban lényeges 

vonások közé tartozik a szociális érdeklődés, átlagos vagy annál magasabb 

intelligenciaszint, optimizmus, önbizalom és humorérzék. Iskoláskorban is fontos a 

szociális érdeklődés és a pozitív önértékelés, önbecsülés, kitartási képesség, belső 

kontrollosság és a kognitív flexibilitás, függetlenség, többféle érdeklődési kör és az, hogy 

képes legyen másokkal is megosztani problémáját. Serdülőkorban a részletekre történő 

figyelem képessége, a kisebb volumenű testvérek közötti rivalizáció, a sikerbe vetett hit, 

mások iránti érdeklődés, felelősségérzet, illetve eseményeken, közösségekben való 

részvétel [19]. 

 

Coping 

A coping, azaz a megküzdési stratégia elengedhetetlen mindennapi életünkben, hiszen 

ennek segítségével vagyunk képesek stresszhelyzetekkel megküzdeni. A rezílienciával 

kapcsolatban pedig azért nagyon fontos, mivel a rezílienciához szorosan hozzákapcsolódik 

a megfelelő stresszoldás [17]. „A coping, azaz megbirkózási készség az egyén külső és belső 

erőinek mozgósítása kognitív, emocionális és magatartási szinten, ami valamely probléma 

kezelésére irányul.” [17] – Tehát a megküzdési stratégia esetén a cél, hogy a stresszt 

hatékonyan, összes erőnket mozgósítva tudjuk megoldani. A megküzdéshez szükséges 

stratégiákat két csoportra lehet osztani: a problémaközpontú módszerekre, melyek 

környezeti kihívások kezelésére használhatóak, illetve az érzelemközpontú módszerekre, 

melyek az esemény jelentőségének és jelentésének megváltoztatását segítik elő [20]. 

 

Fizikai testmozgás gyakorisága a serdülők körében 

Fizikai mozgás alatt olyan energiabefektetéssel járó mozgásokat értünk, amelyet a 

vázizomzat generál. A testmozgás mindennapjaink alapvető részeként van jelen életünkben, 

hiszen bármilyen helyzetváltoztatás fizikai mozgásnak minősül. Amellett, hogy a szervezet 

energiaraktárát felhasználja és a csontokat körülölelő izomzatot is fejleszti, számos 

egészségmegőrző hatása ismeretes a rendszeres fizikai testmozgásnak; a szív- és  
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érrendszeri és daganatos megbetegedések, a diabetes, illetve a mentális megbetegedések 

prevenciójában és rehabilitációjában játszik fontos szerepet [21]. A serdülőkorban az 

egészséget kockáztató magatartásformák (dohányzás, alkohol-, esetleg drogfogyasztás) 

sokkal gyakoribbá válnak a fiatalok életében, mint az egészséget megőrző 

magatartásformák (sportolás), így a fiatalok könnyen háttérbe szorítják mozgásigényeiket, 

amely az évek múlásával komoly testi-lelki problémákat okozhat. Egy 2006-os 

epidemiológiai kutatás, a ’Youth Risk Behavior Surveillance’ eredményei alapján a fiatal 

fiúk 75,8%-a, míg a lányok 61,7%-a végzett rendszeres, mérsékelt fizikai testmozgást a 

felmérést megelőző héten. Ezen eredmények megmutatják, hogy a fiatalok 30–40%-a 

egyáltalán nem végez rendszeres testmozgást [22]. 

 

Jelen kutatásunk célja, hogy összehasonlítsuk a serdülő fiúk és lányok életminőségét, 

rezíliencia szintjét és a fizikai mozgás gyakoriságát, valamint ezen tényezők közötti 

kapcsolat vizsgálata. 

 

Anyag és módszer 

Vizsgált személyek 

Kérdőíves felmérésünkben 421 serdülő vett részt, 223 leány és 198 fiú. Átlagos életkoruk 

16,01±1,19 év, a lányok és fiúk aránya 53:47. A lányok és fiúk életkora között nem volt 

szignifikáns eltérés (p = 0,493). A vizsgálatban részt vevő személyek 3 város (Miskolc, 

Mezőkövesd, Eger) 1-1-1 középiskolájának tanulói voltak. 9–12 évfolyamos tanulókat 

kérdeztünk meg. A felmérés önkéntes és anonim volt. A felmérés a középiskola 

igazgatóinak és a szülők engedélyével történt. 

 

Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 Általános Modul 

Az életminőséget a Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 Általános Moduljával 

vizsgáltuk. A kérdőívet James W. Varni és munkatársai dolgozták ki az Egyesült 

Államokban.A kérdőív 23 kérdést tartalmaz: 8 kérdés a fizikai állapotot vizsgálja, 5-5 

kérdés az érzelmi állapotot és társas kapcsolatokat, míg 5 kérdés az iskolai tevékenységre 

kérdez. A megkérdezettek egy 5 fokozatú Likert-skálán adták meg a válaszukat (0 = soha, 1 

= szinte soha, 2 = néha, 3 = gyakran, 4 = majdnem mindig). A válaszok egy 0–100-ig 

terjedő skálán átváltásra kerültek úgy, hogy a 0 = 100, 1 = 75, 2 = 50, 3 = 25 és 4 = 0 pontot 

ért. A válaszok számtani átlaga alapján értékeltük az életminőséget. A magasabb érték jobb 

életminőséget jelölt. A korspecifikus kérdőív serdülőknek készült változatát használtuk 

[23, 24]. 

 

Rezíliencia-15 (RS-15) kérdőív 

A Wagnild és Young által szerkesztett Resilience Scale (RS) 25 pontból álló önkitöltős 

kérdőív alapján Neill és Dias által létrehozott 15 pontos változat. A szerzők úgy tervezték a 

kérdőívet, hogy más populációk számára is alkalmazható legyen, beleértve a férfiakat és 

fiatalabb személyeket. Az eredeti 25 kérdésen Neill és Dias faktoranalízist végzett, s az 

állítások validitás vizsgálata később elvezetett 15 kérdés megtartásához. Így szerkesztettek 

egy összetett kérdéssort, ahol a magasabb pontok magasabb rezíliencia szintet fejeznek ki. 

Minden állítás pozitívan megfogalmazott, rájuk a válaszokat egy 7 fokú Likert-skálán kell 

megadni. Az 1-es az egyáltalán nem jellemzőt, míg a 7-es a teljesen jellemzőt jelentette 

[25]. 
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Testmozgás gyakorisága 

A Rezíliencia-15 kérdőívet kiegészítettük egy, a rendszeres fizikai mozgást vizsgáló zárt 

kérdéssel. A rendszeres fizikai mozgást végzők csoportjába kerültek azok a fiatalok, akik 

hetente legalább 3 alkalommal végeztek fizikai mozgást a kötelező testnevelés órán kívül. 

Mindenki más a nem rendszeres fizikai mozgást végzők csoportjába került besorolásra. 

 

Statisztikai módszerek 

A kapott eredmények feldolgozása az SPSS 22.0 statisztikai szoftverrel történt. Az adatok 

átlagban és szórásban kerültek bemutatásra. A lányok és fiúk közötti összehasonlítás t-

próbával, a fizikai mozgás és a nemek közötti különbség mérése khí-négyzet-próbával 

történt. A rezíliencia szint és az életminőség között kapcsolat Pearson-féle korrelációs 

együtthatóval, míg a rendszeres fizikai testmozgás hatását a rezíliencia szintre és az 

életminőségre F-próbával végeztük.  

 

Etikai engedélyezés 

A vizsgálatban résztvevők szülei írásban információt kaptak a felmérésről, amely 

lebonyolítását írásban engedélyezték. Az iskolákban végzett kérdőíves felmérést az 

igazgatók engedélyezték. 

2. táblázat 

A serdülő fiúk és lányok életminőség-értékei 

Eredmények 

PedsQL Általános 

Modul 
Nem N Átlag Szórás 

általános életminőség 
fiú 198 77,67* 9,85 

lány 223 70,59 10,62 

fizikaiállapot 
fiú 198 82,02* 12,53 

lány 223 73,76 12,13 

érzelmiállapot 
fiú 198 66,32* 16,11 

lány 223 53,501 18,98 

társas kapcsolatok 
fiú 198 88,91 12,14 

lány 223 87,56 12,70 

iskolai tevékenység 
fiú 198 70,86* 14,98 

lány 223 65,56 16,16 

 

A serdülők átlagos rezíliencia szintje 80,83±9,88. A fiúk és a lányok között szignifikáns 

eltérés látható (Lányok: 80,58±10,21 vs. Fiúk: 83,26±9,34; p = 0,005). Jobb rezíliencia 

szinttel a fiúk rendelkeznek. A vizsgált fiatalok átlagos életminősége 73,92±10,85. Itt is  
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különbség figyelhető meg a két nem között, a fiúknak jobb az életminőség-érzésük 

(Lányok: 70,59±10,62 vs. Fiúk: 77,67±9,85; p < 0,001). Az alskálákat elemezve a társas 

kapcsolatok kivételével mindenhol szignifikáns különbség található a lányok és fiúk között 

(p < 0,001). A fiúknak kedvezőbb az eredménye (2. táblázat). 

 

A testmozgás gyakoriságát vizsgálva is különbséget találtunk a serdülő lányok és fiúk 

között (χ2 = 15,767; p < 0,001). A nemek közötti eltérést az 1. ábra mutatja be. 

 

 
 

1. ábra. Serdülő fiúk és lányok fizikai mozgása (fő) 

 

Az F-próba azt mutatta, hogy a rendszeres fizikai mozgás kedvező hatással van mind a 

rezíliencia szintre (F = 14,683; p < 0,001), mind az életminőségre (F = 14,786; p < 0,001). 

A rezíliencia és az életminőség között közepes erősségű kapcsolat van (r = 0,389; p < 

0,001). 

 

Megbeszélés 

Kutatásunk során kerestük a választ az életminőség és a rezíliencia szint közötti 

kapcsolatra, valamint a rendszeres testmozgásbefolyásoló hatására. Külön-külön vizsgáltuk 

a fiúkat és a lányokat, és összehasonlítottuk az eredményeiket. 

 

Életminőség 

A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a serdülő fiúk kedvezőbb életminőség-

érzettel rendelkeznek, mint lány kortársaik. A kapott eredmény egyik lehetséges oka, hogy 

a serdülő lányok nagyobb önbizalomhiánnyal rendelkeznek, vagy sokkal szenzitívebben 

reagálnak egyes szituációkra, mint fiú kortársaik. Az önbizalomhiány adódhat abból, hogy 

az illető nem kap elegendő pozitív visszajelzést környezetétől, a negatív kritikákat és 

megjegyzéseket pedig bántásként könyveli el. Ha az önbizalomhiányt nem kezelik, akkor 

akár a társadalomtól való elzárkózottságot és depressziót is eredményezhet. Az 

önbizalomhiányos ember nem hiszi el magáról, hogy képes valamit segítség nélkül  
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elvégezni, s ha mégis sikerülne, akkor is hárít, és másra vetíti ki elért sikereit. A 

szenzitivitás a serdülőkor változásaiból, illetve a két nem közötti biológiai különbségekből 

is adódhat. A serdülés folyamata során addigi életünk teljes egésze felborul, új szokások 

alakulnak ki, s elkezdődik a felnőtté válás folyamata. A nőiesedéssel járó testi 

változásokkal való megbékélés is hosszú folyamat, amely során érzékenyebbek lesznek a 

nők, ha egy-egy negatív megjegyzést kapnak környezetüktől. 

Megvizsgáltuk, hogy az életminőség mely területein mutatkoztak különbségek a fiúk és 

lányok között. A társas kapcsolatokban hasonlóságot láttunk. Úgy tűnik, hogy hasonló 

könnyedséggel vagy nehézséggel viszonyulnak a fiúk is, a lányok is társaikhoz, 

barátaikhoz. Az iskolai tevékenységben jelentkező különbség arra enged következtetni, 

hogy a fiúk kevésbé érzékelik problémának, nehézségnek az órák alatti követelmények 

teljesítését. Lehetséges, hogy a fiúk optimálisabb fizikai állapotával kapcsolható össze. A 

rendszeres fizikai mozgás a szervezetre számos pozitív hatással van. Azon kívül, hogy a 

testet fizikailag edzettebbé teszi, a betegségek kialakulásának rizikótényezőit csökkenti, 

javítja az önértékelést is. A rendszeres testmozgás vizsgálatakor jelentős különbséget 

találtunk a két nem között. Így nem meglepő a fizikai állapotban megnyilvánuló eltérés. A 

fiúk jobb értékei ezekben a skálákban összefügghetnek a serdülőkori testi változással. A 

tesztoszteron hatására az izmaik kezdenek kifejlődni, és a serdülő fiú férfias alkatot ölt. Ez 

számára pozitív érzelemmel jár, és további testépítésre sarkallja. A lányok 

ösztrogéntermelődése a zsírszövet megjelenését segíti elő, amely a korábbi mozgások 

végzését valamelyest nehezebbé teszi. A lányok között is van, aki odafigyel teste fizikai 

fejlesztésére, rendszeresen sportol, versenyszerűen is, de számuk kevesebb, mint a fiúké. A 

lányok könnyebben elhanyagolják egészségi állapotukat, hamarabb mondanak le a 

rendszeres testmozgás adta örömökről, mint fiú kortársaik. 

A fiúk érzelmi állapota sokkal kedvezőbbnek mutatkozott a kutatási eredményekben, 

mint a lányoké. Szoros kapcsolatban állhat az érzelmi állapot alakulása a fizikai állapottal, 

hiszen mindkét esetben a fiúk értékei optimálisabbak, így elképzelhető, hogy a rendszeres 

testmozgás adta pozitív érzelmek és az önértékelés javulása is kapcsolatban áll jobb érzelmi 

állapotukkal. 

 

Rezíliencia 

A vizsgálatunkban mind a fiúk, mind a lányok rezíliencia szintje 80 feletti volt. A 

rezíliencia szintek között szignifikáns különbséget találtunk a nemek között, a fiúk esetében 

volt kedvezőbb. Egy 2010-ben végzett kutatás rámutat arra, hogy a serdülő lányok sokkal 

stresszesebben élnek, illetve nem megfelelően alkalmazzák coping-készletüket. A lányok 

sokkal nehezebben oldják meg a stresszes helyzeteket, és a társkeresést is nagyobb 

kihívásnak érzik, mint a fiú társaik [17]. Ez arra enged következtetni, hogy a lányok nem 

bíznak eléggé magukban, nem képesek megoldani egy-egy adott krízist, amely 

visszavezethető a nem megfelelő coping-stratégiák és a nem megfelelő rezíliencia szintre. 

A serdülő fiúk könnyebben felül tudnak kerekedni, jobb megküzdési stratégiát tudnak 

kiépíteni, mint a lányok. A rendszeres testmozgás is hatással lehet a megfelelő megküzdési 

stratégiák kialakulására, hiszen az ember határait feszegetve fejlesztheti állóképességét, 

tehet egészségéért, emellett önbizalma is nőni fog, hiszen egy-egy edzés alkalmával 

bebizonyíthatja magának, hogy képes fejlődni, rendelkezik énhatékonyság-érzéssel. 
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Testmozgás gyakoriságának hatása az életminőségre és rezíliencia szintre 

Kutatásunk során azt találtuk, hogy a testnevelés órán kívüli rendszeres – legalább heti 

háromszor 1 óra – testmozgás szignifikáns kapcsolatban áll a jobb rezíliencia szinttel és a 

magasabb életminőség-érzéssel. A testmozgásnak számos pozitív élettani hatása van, amely 

a testen kívül a lelki világunkra is kedvező hatással van. Amellett, hogy a népbetegségek 

(szív- és keringési rendszeri megbetegedések, diabetes, daganatos megbetegedések, 

obesitas, mozgásrendszeri megbetegedések) előfordulása visszaszorítható lenne a 

rendszeres testmozgás végzésével, a mentális megbetegedések száma is csökkenne. Egy 

2013-as tanulmány a testmozgás szerepét vizsgálta stresszes szituációkban fiatal 

gyermekeknél, mely során kiderült, hogy a fizikailag inaktív gyermekeknél stresszes 

helyzetben jelentősen megnőtt a stresszel kapcsolatban álló kortizol szintje, míg azoknál, 

akik rendszeresen végeznek valamilyen testmozgást, elenyészően vagy egyáltalán nem 

emelkedett meg ennek a hormonnak a szintje. Feltételezhető, hogy a testmozgás képes 

szabályozni a stresszhelyzetekre adott hormonválaszt, így képes csökkenteni a stressz-

szintet [8]. 

Egy 2009-es kutatás során olasz kutatócsoport arra az eredményre jutott, hogy a 

rendszeres testmozgás mindenkinek jót tesz; a rendszeres testmozgást végző magas 

vérnyomásban szenvedő fiatalok körében a vérnyomás csökkenő tendenciát mutatott 

gyógyszeres kezelés nélkül, illetve a fizikai megterhelés hatására a szív bal kamrájának fala 

nem vastagodott meg emelkedő vérnyomás esetén sem. Ezzel egy időben svéd kutatók arra 

az eredményre jutottak, hogy azok az emberek, akik rendszeresen kerékpároztak vagy 

kertészkedtek, két évvel hosszabbították meg életüket, mint azok, akik üldögélő életmódot 

folytattak [8]. A rendszeres testmozgás tehát a megbetegedések visszaszorításában játszik 

fontos szerepet, amely hatására az életminőség-érzésünk is javuló tendenciát mutathat. 

A rendszeres mozgás során megismerjük testünk jellegzetességeit. Azzal a tudattal, hogy 

minden egyes alkalommal valami új tulajdonságot fejlesztünk magunkban testmozgás 

közben, pozitív érzéssel tölti el az embert. Teljesen más szemszögből állunk hozzá egy 

adott témához vagy kérdéshez testmozgás előtt és után; sokkal pozitívabban fogunk 

hozzáállni bizonyos tényezőkhöz, hiszen az agyunk mozgás hatására endorfin nevű 

hormont szabadít fel, amely boldogságérzetet okoz. Ennek hatására önbizalmunk is 

növekedhet, elhisszük magunkról, hogy bármit képesek vagyunk véghezvinni, s ha adódna 

bármiféle krízis, azt is könnyebben megoldanánk, mintha pesszimista hozzáállással 

kerülnénk bele a helyzetekbe. A pozitív hozzáállás mellett a testmozgásnak számos 

jótékony hatása van. A kisgyerekek szeretnek mozogni, és ezt a szeretetet meg kell őrizni 

serdülőkorban is, hiszen ilyenkor még káros szenvedélyektől mentesek, fogékonyabbak az 

új dolgokra és az új szokásokra is. Későbbi időszakban már nehezebb megbarátkoztatni 

őket a rendszeres testedzés gondolatával. A serdülők a szülők és tanáraik véleményét 

gyakran elutasítják, és a serdülőkorban felvett, kialakított szokásokat viszik tovább 

magukkal felnőttkorukra. 

 

Befejezés 

Kutatási eredményeink arra engednek következtetni, hogy a testmozgás jótékony hatással 

van az életminőségre és a rezíliencia szint kialakulására ebben a korosztályban. A serdülő 

fiúk több testmozgást végeznek, ennek köszönhetően életminőségük és rezíliencia szintjük 

is kedvezőbb a lányokéhoz képest. A fiatalok kedvezőbb életminőségének kialakításához 

fontos a rendszeres testmozgás beillesztése mindennapjaikba. 
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