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Felgyorsult világunkban egyre nagyobb érdeklődés fordul az 
egészségmegőrzés irányába. Az egészséget, mint fogalmat megannyi 
szakirodalom leírja. Ma már tudjuk, hogy a teljes testi, lelki, szociális jólét 
állapotát takarja, nem pusztán a betegség vagy a fogyatékosság hiányát 
kell értenünk alatta. 

Az egyén testi és lelki egészsége akkor adott, hogyha képes a környezete 
által elvártaknak és saját pszichológiai céljainak harmonizálására (Kopp & 
Prékopa, 2011). 

 
Egészség? Önértékelés? 
 
Az önértékelés az egyén önmagáról alkotott kritikai vélekedését, és 
minősítését takarja. Kritikai vélekedése és minősítése kiterjed továbbá a 
képességeire, tevékenységeire és magatartására is. Egy folyamatos 
önellenőrzésen és önmegfigyelésen alapuló önértékelés hozzájárul a 
személyiségre jellemző, egészséges önismeret és az önbizalom 
kialakulásához. A szociokulturális környezet és a személyes tapasztalat 
jelentős szerepet kapnak az önértékelés kialakításában (Rucska, Garancz & 
Kiss-Tóth, 2017). 

Kutatás támasztja alá azt a bizonyosságot, hogy egy magasabb 
önértékeléssel jellemezhető serdülő több egészségvédő magatartást is 
tanúsít. Mindemellett nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a magasabb 
önértékelési szint az életminőség tekintetében pozitív irányt jelezhet (Csibi 
& Csibi, 2013).  

Kopp és Prékopa (2011) megannyi kérdésre választ adott a területen, 
úgymint, hogy mitől függ az, hogy képesnek érzi-e magát valaki az adott 
helyzet megoldására vagy mihez viszonyítva tartja saját magát valaki 
sikeresnek vagy sikertelennek. Az egyén önmagáról alkotott képe, az 
önképe állandóan alakul a környezeti visszajelzések következtében. Az 
pedig, hogy az egyén milyen szeretne lenni, vagy milyenné szeretne válni, 
a szocializációs folyamat során alakul, kialakul az úgynevezett énideálja, és 
az, hogy milyen értékeket fogad el, melyekkel tud az egyén azonosulni.  

A serdülők körében az önértékelési szintjük vizsgálatával kapott 
eredmények kiválóan felhasználhatóak az egészségvédelem, a prevenció 
területén, mindez pedig indokolttá teszi a serdülőkorban lévők önértékelési 
sajátosságainak alapos feltérképezését (Csibi & Csibi, 2013).  
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Egy ép személyiségre jellemző, hogy saját képességeit, valamint a 
környezete felé mutatkozó elvárásait reálisan becsüli fel. Mind az érzelmi, 
mind pedig a magatartási zavarok tekintetében lényeges, hogy az egyénnek 
reális-e egy bizonyos élethelyzet értékelése, valamint szubjektív minősítése 
(Kopp & Prékopa, 2011).  

 
Célok a középiskolás tanulók önértékelése mentén 
 
A serdülőkor lelki jellemzőit tekintve egyfajta speciális és sajátságos 
lelkiállapottal jellemezhetők, a serdülőkori fejlődés egyik legfontosabb 
feladata a szülői családtól való érzelmi függetlenedés, továbbá a családon 
kívüli kapcsolatok, így a társas kapcsolat kialakítása. A fejlődési folyamat 
része a felnőttek társadalmi szerepével való hasonulás is (Szabóné Kármán, 
2004). Tekintettel a fent említettekre, különös figyelmet kell fordítanunk az 
ebben a korosztályban élő fiatalok önértékelésére. A kutatás Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében középfokú tanulmányaikat folytató fiatalok 
megkérdezésére fókuszált. A kutatás célja volt, hogy feltérképezésre 
kerüljön a középiskolába járók önértékelésének jellemzői, sajátosságai a 
különböző dimenziók mentén.  

A kutatás eredményeképpen megismerhetjük, hogy a vizsgált területen 
középiskolai tanulmányaikat folytató fiatal tanulók önértékelésére mi 
jellemző, valamint ezen adatok birtokában az egészségmegőrzést célzó 
preventív tevékenységek meghatározásához, a kedvezőbb irányba 
előmozdítás érdekében a beavatkozási pontok is megmutatkozhatnak. 

 
A kutatás felépítése és módszertana 
 
Az adatok felvétele több, a megyében található középiskolában történt. A 
kutatásban 4 iskola adatai kerültek ismertetésre. A vizsgálatban 
többségében a kilencedik, tizedik, tizenegyedik, és tizenkettedik 
osztályosok voltak megkérdezve, esetenként a nyolcadik, tizenharmadik és 
tizennegyedik évfolyamok is bevonásra kerültek. Az iskolákban történő 
adatfelvétel 3 éves időintervallum alatt valósult meg, az utolsó adatfelvétel 
2018 év végén történt, önkitöltős kérdőíves módszerrel. Ez esetben az 
érintett tanulók az életkoruk, illetve az osztályok alapján kategorizálhatók, 
és figyelhető meg önértékelési szintjük, jelen esetben a születésük évszáma 
nem meghatározó.  

A felmérés során a világszerte megannyi kutatásban megtalálható 
Rosenberg által kidolgozott Önértékelési Skálával dolgoztunk (Gerevich & 
Bácskai, 2012). A skála különböző változataira irányuló kutatások alapján 
egy megbízható és érvényes mérőeszköznek tekinthető, amely jól 
beilleszthető az általános önértékelés szintjének a meghatározására 
irányuló kutatásokba (Sallay et al., 2014). A teszt a serdülők és felnőttek 
körében egyaránt alkalmazható, az önértékelésről, énképről, valamint 
önbizalomról szóló kutatások legszélesebb körében alkalmazott 
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mérőeszközként van számon tartva. A megkérdezett korosztály 
önértékelése szempontjából az elemzések rávilágítottak arra, hogy a 
különböző dimenziók mentén milyen képet mutatnak a tanulók 
önértékelései a skála segítségével.  

A Rosenberg Önértékelési Skála 10 kérdés megválaszolására adott 
lehetőséget. A módszer segítésével feltártuk, hogy a tanulók tartják-e 
magukat legalább annyira értékes embernek, mint másokat. A skála kitért 
olyan kérdésekre, mint, hogy véleményük szerint sok jó tulajdonsággal 
bírnak-e, vagy képesek-e a dolgokat olyan jól csinálni, mint mások. Az 
önértékelési skála segítségével rávilágítottunk arra, hogy a tanulók jó 
véleménnyel vannak-e önmagukról, továbbá mindent fontolóra véve 
elégedettek-e saját magukkal.  

A skála egyes tételeivel az énkép negatív aspektusát mértük, a mindent 
egybevetve hajlamos-e arra a tanuló, hogy tehetségtelennek, sikertelennek 
tartsa magát kérdés is erre szolgált. Az értéktelenség érzésének mérése 
történt továbbá, ha válaszában egyetértett azzal, hogy úgy érzi, nem sok 
dologra lehet büszke. Kitértünk arra a kérdésre is, hogy mennyire jellemző 
rájuk, hogy szeretnék jobban tisztelni önmagukat. Mindezek mellett 
megkérdeztük, hogy milyen mértékben jellemző rájuk a magukat időnként 
értéktelennek érzés megjelenése. Többek között feltártuk, hogy 
véleményük szerint mennyire jellemző rájuk, hogy néha úgy gondolják, ők 
semmiben sem jók.  

A tanulók válaszaikat egy ötfokú Likert-típusú skálán jelölhették1. A 
kérdőív 10 változója közül 5 tétel fordított kódolású volt. A skálán a 
maximálisan elérhető pontszám az 50 volt. A pontszámok értékelésénél a 
magasabb pontszám jelezte a fokozottabb önértékelést (Gerevich & 
Bácskai, 2012). A pontszámok összehasonlíthatók voltak az eltérő 
dimenziók mentén, úgymint a nemek kérdésében, vagy a szülők munkaerő 
piacon betöltött státusza mentén. Statisztikai elemzéseinket a Microsoft 
Excel 2013 szoftver, valamint az SPSS 20.0 számítógépes program 
segítségével készítettük el. 

 
A minta jellemzői 
 
A négy intézményből összesen 661 főt sikerült megkérdezni, amelyből 384 
fő fiú és 277 fő lány kitöltő volt. A kitöltők átlag életkora 16,26 év volt, a 
legfiatalabb válaszadó 13 éves volt, a legidősebb pedig 24 évet betöltött. A 
kitöltők több mint fele, 348 fő városban lakott, ebből 192-en Borsod-Abaúj-
Zemplén megye megyeszékhelyén, Miskolcon laktak. Falun a válaszadók 
közül 313-an laktak. A kutatás során kíváncsiak voltunk arra, hogy mi 
jellemző a szülők iskolai végzettségére, munkaerőpiaci státuszára. Az 
adatok szerint majdnem ugyanannyian jelölték édesapjuk (61 fő, vagyis 
9,23 %) legmagasabb iskolai végzettségének a befejezett 8 általános 
osztályt, mint az édesanyák esetében (60 fő, azaz 9, 08%). Édesapja 
legmagasabb iskolai végzettségének a szakmunkás végzettséget 249-en 
                                                 
1 1 = nagyon nem értek vele egyet, 5= nagyon egyet értek vele 
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(37, 67%), az érettségivel rendelkezőt 160-an (24,20%), felsőfokú 
(diplomás) végzettséggel a válaszadók édesapja 106 esetben (16,04%) 
rendelkezett. Az édesanyák legmagasabb iskolai végzettségének 
tekintetében a tanulók közül 168-an (25,42%) jelölték a szakmunkás 
végzettséget, 219-en (33,13%) az érettségit, 133-an (20,12%) a felsőfokú, 
diplomás végzettséget. A válaszok alapján voltak szülők, akik nem fejezték 
be az általános iskolát, 17 fő (2, 57%) jelölte édesapjánál, 24 fő (3,63%) 
pedig édesanyjának ezt a választ. A minta nagy aránya válaszolta, hogy 
nem tudja, hogy milyen legmagasabb végzettséggel rendelkeznek a szüleik. 
Édesapja végzettségét 10,29 %, édesanyját pedig 8,62 %-a nem ismerte.  

A szülők munkaerőpiaci státuszát tekintve a legtöbben rendszeresen 
dolgoznak. A válaszadók édesapjának 83,36 %-a (551 fő), az édesanyáknál 
pedig 77,76 %-a (514 fő) dolgozik rendszeresen. Alkalmi munkából a szülők 
5,37 %-a, közmunkából 3,56 %-uk él, a diákok válaszai alapján az 
édesanyák 8,62 %-a van otthon GYES-en, GYED-en, vagy főállású 
anyaként. Munkanélküli volt a szülők 4,16 %-a a megkérdezés 
időpontjában, valamint 27 esetben, azaz 4,08 %-ban az édesapák 
munkaerőpiaci státusza ismeretlen (a tanulók nem adtak meg választ). A 
tanulók előző év végi tanulmányi átlaga 3,67 volt.  

 
A megkérdezett tanulók önértékelésére vonatkozó jellemzők 
 
A Rosenberg Önértékelési Skálán a válaszadó tanulók önértékelési szintje 
átlagosan 35,3 pont volt. A tanulók között a legalacsonyabb pontszám a 10 
volt, amely nagyon alacsony önértékelési szintet mutat. Összesen 3 
tanulóra volt jellemző a legalacsonyabb önértékelési szint, 2 lány és 1 fiú 
esetében. A legmagasabb elérhető pontszám az 50 pont volt. Összesen 30 
fő, azaz a minta 4,59 %-a mutatta az önértékelésnek ezt az igen magas 
szintjét. A 10 kérdésből a válaszok közül átlagban a legmagasabb 
pontszámot az az állítás kapta, amely szerint képes a válaszadó a dolgokat 
olyan jól csinálni, mint mások (átlagban 3,8 pontot kapott), 260 válaszadó 
ezzel az állítással teljes mértékben egyet értett, ez a minta 39,33 %-a. A 
legalacsonyabb átlagpontszámot az a tétel kapta, amely arra vonatkozik, 
hogy a kitöltő mindent fontolóra véle elégedett-e önmagával. Átlagban 3,28 
pontot kapott az ötfokú skálán. A 661 főből mindössze 149 tanuló értett 
ezzel az állítással teljes mértékben egyet, vagyis a minta 7,41 %-a, amely 
további kérdéseket vethet fel a vizsgálandó területen. A pontszámok átlagát 
és külön nemekre bontva a kérdésekre adott válaszok pontszámának 
átlagát az 1. számú táblázatban részletezzük (1. sz. táblázat).  
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1. táblázat. A Rosenberg Önértékelési Skálán jelölt pontszámok átlagai 

 Pontszámok 
átlaga 

összesen 

Fiúk 
pontszámainak 

átlaga 

Lányok 
pontszámainak 

átalag 
Úgy érzem, értékes 

ember vagyok, 
legalább annyira, 

mint mások. 

3,656581 3,729167 
 

3,555957 
 

Úgy érzem, sok jó 
tulajdonságom van. 

3,547655 
 

3,609375 
 

3,462094 
 

Képes vagyok olyan 
jól csinálni a 

dolgokat, mint 
mások. 

3,801815 3,903646 
 

3,66065 
 

Jó véleménnyel 
vagyok magamról. 

3,308623 
 

3,481771 
 

3,068592 
 

Mindent fontolóra 
véve, elégedett 

vagyok magammal. 

3,278366 
 

3,453125 
 

3,036101 
 

Mindent egybevetve 
hajlamos vagyok 

arra, hogy 
tehetségtelen, 

sikertelen embernek 
tartsam magam. 

3,565809 
 

3,765625 
 

3,288809 
 

Úgy érzem, nem sok 
dologra lehetek 

büszke. 

3,717095 
 

3,796875 
 

3,606498 
 

Időnként 
értéktelennek érzem 

magam. 

3,447806 
 

3,627604 
 

3,198556 
 

Néha azt gondolom, 
hogy semmiben sem 

vagyok jó. 

3,570348 
 

3,776042 
 

3,285199 
 

Bárcsak jobban 
tudnám magam 

tisztelni. 

3,411498 
 

3,611979 
 

3,133574 
 

 
A nemek önértékelési szintjét tekintve a lányok pontjainak átlaga 33,3 

pont volt, míg a fiúk önértékelési szintje magasabb értéket mutatott, 36,76 
pont volt az átlag, az elemzés során közepes erősségű összefüggést 
találtunk (Cremer’s V=0,3). 

Az életkor tekintetében nem találtunk összefüggést a különböző 
önértékelési szintek között, aminek magyarázata lehet, hogy szinte minden 
megkérdezett tanuló serdülőkorban lévő.  

Szignifikáns különbséget találtunk a tanulmányi átlag és az önértékelési 
szint között (p=0,05). Azok a tanulók, akiknek jobb volt az előző év végi 
átlaga, magasabb önértékelési szintnek megfelelő pontszámot mutattak, 
szemben azokkal, akiknek gyengébb volt a tanulmányi átlaguk.  
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A kutatás során kitértünk a tanulók szüleinek szocioökonómiai státuszára 
is. Közepes erősségű negatív korreláció tapasztalható a lakóhely és az 
édesanyja legmagasabb iskolai végzettsége között (r= -0,312), a 
legmagasabb iskolai végzettségnek érettségivel és felsőfokú, diplomás 
végzettséggel rendelkező édesanyák a megyeszékhelyen laknak 
többségében, az alacsonyabb iskolai végzettségű anyáknak más 
városokban vagy falvakban van a lakóhelyük (1. ábra). Ugyancsak közepes 
erősségű negatív korrelációt (r= -0,302) találtunk az édesapa legmagasabb 
iskolai végzettsége és a lakóhely között.  
 

1. ábra. A tanulók édesanyjának iskolai végzettsége a lakóhely tükrében 

 

 
Konklúziók 
 
Az eredmények tükrében jól látható, hogy a fiatal középiskolás tanulók 
önértékelési szintjének milyen sajátosságai vannak. Az adatokból 
különösen szembetűnő a lányok, fiúkhoz hasonlított alacsonyabb 
önértékelési szintje. Körükben az önértékelési skála mind a 10 tételénél 
alacsonyabb átlagpontszámokat kaptunk. Kutatásunk eredményeképpen 
megállapítható, hogy a mentális egészség megőrzése érdekében további 
vizsgálatok szükségesek. Tekintettel a kapott eredményekre, az 
önértékelési skálát célszerű lenne a későbbiekben a prevenciós 
tevékenységekbe, szűrésekbe beilleszteni, ami nemcsak a szakemberek 
számára mutat irányt a megelőzés területén, hanem a megkérdezett 
tanulóknak is egyfajta jelzésként szolgálna az egészségmegőrzésre 
összepontosítva, egészségük védelmének segítésében. 
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