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Az iskolai agresszió jelenléte gyakran megkeseríti a diákok mindennapjait 
az oktatási intézményekben. A média és a „social média” által 
folyamatosan hallunk az iskolai erőszak különböző formáinak jelenlétéről. 
Korábbi kutatások alapján a fiatalok 5-10%-a lesz iskolai agresszió 
áldozata (Rucska & Kiss-Tóth, 2013). Az erőszakos magatartás számtalan 
formája jelenik meg az iskola falai között, melyek a teljesség felsorolása 
nélkül a következők lehetnek: verbális, fizikai, szimbolikus (grimasz, 
mutogatás), indirekt agresszió (csoportból való kizárás, elutasítás, 
pletykák terjesztése). Borsod-Abaúj-Zemplén megye halmozottan 
hátrányos helyzetű településein felmért kutatások alapján már a 14 év 
körüli fiatalok egy nem elhanyagolható hányada már szorong, kezdődő 
depresszió jeleit mutatja, akik leginkább a megye középiskoláiban 
jelennek meg. A szakgimnáziumokban tanító pedagógusok pedig még 
mindig nincsenek felkészülve ezekre a diákokra. 

Az agresszió definíciója nehéz, sok kutató próbálkozott, foglalkozott 
vele. Jelen kutatásban Hárdi (2000) és Ranschburg J. megfogalmazását 
vettük fő kiindulópontnak, mely szerint az agresszivitás erőszakos, 
támadó magatartásban manifesztálódik. Az agresszivitás egy ellenséges-
elutasító, mások elleni szóbeli vagy fizikális támadásokban megnyilvánuló 
magatartásforma. Megnyilvánulása igen szerteágazó: lehet direkt vagy 
indirekt, verbális vagy fizikai, indulati, autoagresszió vagy más 
személyekre ill. tárgyakra irányuló magatartás. Minden esetben 
tudatosságot és szándékosságot feltételez (Hárdi, 2000). 

Azt a magatartást, amelynek célja a másik félnek fájdalom, 
kellemetlenség, sérelem okozása Ranschburg (1973) indulati agressziónak 
nevezi. Azt a viselkedést, melyet a düh inspirál Myers (1987) ellenséges 
agressziónak nevezi. A kutatók egy része az érzelmekben, indulatokban 
látja az agresszió egyik lényegét, melyek megjelenési manifesztációja a 
haragban, a dühben és a gyűlöletben teljesedik ki (Hárdi, 1997; 
Trencsényi, 2009). 

Az erőszakos magatartás megjelenési formái igen sokszínűek, hiszen 
mind a káröröm, a határtalan kiabálás, átkok és rosszkívánságok, a 
tudatos károkozás és rombolás, a bosszú, és indulatosság formájában is 
megjelenhet. Csányi szerint az agressziónak két különböző módozata 
jelenik meg: a biológiai és a kulturális. A biológiai agressziónál 
megjelennek a különböző élettani szomatikus állapotváltozások is. Az 
agresszor ilyenkor sokszor érez dühöt, haragot, melyet fiziológiai 
állapotváltozások (szapora pulzus, izzadás, vérnyomás emelkedés) is 
kísérik, míg a kulturális agressziónál a társadalmi „normakövetés”-nek, a 
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szociális tanulásnak van nagyobb hangsúlya (Csányi, 1999; Fromm, 2001; 
Kopp, 1992). 

 
Kutatási cél 
 
Kutatási célunk volt annak feltárása, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
szakgimnáziumaiban milyen arányban van jelen a fiataloknál az 
agresszivitás. Feltérképeztük továbbá a szakgimnáziumokban tanuló 
diákok agressziójának különböző vonásagresszióit, a fizikai és verbális 
agressziót, a dühöt és a hosztilitást. A kutatás során megismertük, hogy 
milyen arányban jelennek meg az agresszorok ezekben az 
iskolatípusokban, és ez milyen összefüggést mutat a tanulói 
önértékeléssel. 

 
Anyag és módszer 
 
Az önkéntes online adatfelvétel standard kérdőívek segítségével valósult 
meg (Buss-Perry agresszió kérdőív, Rosenberg önértékelési skála, 
Agresszió és viktimizációs skála) mérőbiztosok bevonásával. A Buss-Perry 
agresszió kérdőív segítségével a személyiség erőszakos vonásait (fizikai-, 
verbális agresszió, düh (az agresszió affektív komponense), hosztilitás (az 
agresszíó kognitív komponense) lehet feltárni. A magas pontszám 
magasabb agresszivitási szintre utal. 

A Rosenberg önértékelési skála az önbizalomról, énképről szól. A 
magasabb pontszám magasabb önbizalmat takar. Az Agresszió és 
viktimizációs skála segítségével megismertük, hogy milyen arányban 
vannak jelen a szakgimnáziumokban az agresszorok és az áldozatok. 

Az adatfelvétel 2018-2020 között történt Tokaj, Sátoraljaújhely, 
Tiszaújváros és Miskolc szakgimnáziumaiban valósult meg. A kérdőívet 
914 tanuló töltötte ki. A kutatás adatfelvételében közreműködtek a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
munkatársai. 

 
Eredmények: A minta jellemzése 
 
A kérdőívet 914 fő töltötte ki. A kérdőívet kitöltők átlagéletkora 16,4 év. A 
válaszadók 45.3%-a fiú, és 54,7%-a lány. A kitöltők 44,7%-a falvakban, a 
többiek városban élnek. Az édesapák többsége szakmunkás (37,2%), 
alaocsony arányban van jelen a felsőfokú végzettségű édesapa (15,6%), 
és szintén alacsony arányban jelenik a meg az alacsony, alapfokú iskolai 
végzettség (8,9%). Az édesanyák valamivel magasabb iskolai 
végzettséggel bírnak. A felsőfokú végzettségek aránya 24%, az 
érettségizettek aránya 36,8% és a szakmunkások 23,2%-ban jelennek 
meg a mintában. Az édesanyák esetében is találkoztunk alacsony iskolai 
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végezettséggel rendelkezőkkel 8,6%-ban. A válaszadó diákok szerint a 
szülők többsége dolgozik. Alacsony, ~4% a munkanélküliek aránya, és 
szintén alacsony a közmunkások aránya (~3%). A diákok átlagos 
tanulmányi átlaga 3,9 volt. 

 
Agressziós szint 
 
A Buss-Perry agresszió kérdőív a személyiség különböző területének 
vonásagresszióját, a fizikai- és verbális agressziót, a dühöt, és a 
hosztilitást térképez föl. A magas pontszám magasabb agresszivitási 
szintre utal (maximálisan 145 pont lehetett). A válaszok öszpontszámának 
szórása igen magas (SD=18,5), a legalacsonyabb pontszám 29, a 
legmagasabb 145 pont volt. Az válaszok pontátlaga: 74,3, ez az 
összpontszám felétől, a küszöbértéktől (72,5) magasabb érték. A Buss-
Perry-pontszám szignifikánsan (p=0,026) eltér az életkorok esetében, 
minél idősebb valaki, annál alacsonyabb az agressziós szintje. A nemek 
esetében nem tapasztalható ugyan szignifikáns különbség (p=0,06), 
viszont tendencia, hogy a fiúk magasabb átlagértéket értek el (75,5), és a 
válaszok szórása viszont magasabb a lányokénál (SD=19,7). A lányok a 
valamivel alacsonyabb átlag pontértéket értek el (73,2), de ez az értéke is 
meghaladja a küszöbértéket. 

 
Fizikai agresszió 
 
A kérdőív egy része a fizikai agressziót. A fizikai agresszió a személyre 
irányuló erőszakos magatartás. A fizikai agresszió esetében a 
küszöbértéket (ez 22,5 pont lehetett) ugyan nem érték el a válaszadók 
(21 pont), viszont közeli értékeket kaptunk hozzá. A válaszok szórása 
magas volt (SD=7,1). A válaszadók 38%-nak a küszöbérték felett volt a 
pontértéke. 

A nemek esetében szignifikáns különbség tapasztalható (p=0,0001), 
mint az várható is volt, a fiúkra jellemző leginkább a fizikai agresszió 
megjelenése (1. sz. táblázat).  
 

1. sz. táblázat. A fizikai agresszió a nemek viszonylatában (átlagpontszámok) 
 

nem Mean N Std. Deviation 
fiú 22,1836 414 7,56474 
lány 20,0300 500 6,66137 
Total 21,0055 914 7,16164 

 
 

Szignifikáns (p=0,00004) különbség a tanulmányi teljesítmény 
viszonylatában, mely szerint a rosszabb teljesítményt nyújtó diákok 
agresszívebbek a jobb tanulóknál.  
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Verbális agresszió 
 
A verbális erőszak esetében szóban történik a bántalmazás, pl. pletykával, 
vagy durva, sértő szóbeli kommunikációval, mely gyakran sokkal nagyobb 
hatással bír az áldozatra, mint a fizikai bántalmazás, hiszen hosszú távú –
gyakran rejtett- hatásával kell számolni, mely a személyiségfejlődés 
zavarához is vezethet (Albert et al., 2011). A verbális agresszió formái: a 
csúfolódás, a másik ember leszólása, a megalázása, lenézése, 
képességeinek, természetének becsmérlése, sértő nevek használata. A 
verbális erőszakhoz tartozik az agresszornak a nonverbális 
kommunikációs eszközök alkalmazása is. Ilyen eszközök pl. a kirekesztés, 
a lenéző arc- és testjáték. Verbális bántalmazás esetén a bántalmazó 
minden esetben tudatosan cselekszik, a következményekkel tisztában 
van, biztos benne, hogy negatív érzéseket okoz a másiknak. 

A kutatásban a verbális agresszió átlaga meghaladja a küszöbértéket 
(12,5 pontot) (15), szórása magas, (s=3,9). A verbális agresszió 
tekintetében szignifikáns különbség tapasztalható a lakóhely (p=0,00002), 
a szülők iskolai végezettsége (p<0,05) viszonylatában. A városokban lakó 
fiataloknál, illetve alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyermekeinél 
nagyobb arányú a verbális agresszió. A nemek viszonylatában viszont alig 
tapasztalható különbség (2. sz. táblázat), mind a lányok, mind pedig a 
fiúk verbális agressziós szintjük meghaladja a küszöbértéket. 
 

2. sz. táblázat. Verbális agresszió a nemek viszonylatában (átlagpontszámok) 
 

nem Mean N Std. Deviation 
fiú 15,1812 414 4,00345 
lány 14,9880 500 3,84518 
Total 15,0755 914 3,91668 

 
Düh (az agresszív magatartás affektív összetevője) 
 
„A düh „egy olyan belső érzelmi állapot, ami magában foglalja annak a 
megnövekedett motivációját, hogy bántsunk másokat” (Jánvári, 2012:24). 
A dühös állapot esetében az egyén minimális provokációra, külső inger 
hatására is negatív érzelmekkel, durvasággal reagál, indulatosan, 
gorombán viselkedik, agresszív aktusban nyilvánul meg. Mindenképpen 
meg kell jegyezni, hogy a düh nem minden esetben vezet agresszióhoz, 
hiszen ezt az affektív érzelmi állapotot igen gyakran tudják kezelni az 
emberek (N. Kollár & Szabó, 2004). 

A válaszadók düh szintjének átlagpontszáma 18, mely a küszöbértéktől 
(17,5 ponttól) minimálisan magasabb, szórása nagy (SD=5). A düh 
dimenzióját vizsgálva szignifikáns különbség mutatkozik a lakóhely 
(p=0,0002) és az édesapa iskolai végzettsége (p=0,029) tekintetében. A 
városokban lakó fiatalok esetében tapasztaltunk magasabb értékeket. Az 
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édesapa iskolai végzettségét vizsgálva megállapítható, hogy a magasabb 
értékeket mutató diákok szülei vagy igen alacsony (8. általános iskola 
alatti), vagy magas (diplomás) szülők gyermekei közül kerületek ki. A 
nemek viszonylatában nem található semmilyen összefüggés (p=0,2), 
viszont megfigyelhető, hogy igen közelít a két nem átlagértéke 
egymáshoz, és mindkettő –ha minimálisan is- meghaladja a küszöbértéket 
(3. sz. táblázat). 
 

3. sz. táblázat. Düh megjelenése a nemek viszonylatában (átlagpontszámok) 
 

nem Mean N Std. Deviation 
fiú 18,2126 414 5,43580 
lány 17,8240 500 4,79406 
Total 18,0000 914 5,09558 

 
Hosztilitás (az agresszív magatartás kognitív összetevője) 
 
A hosztilitás (ellenségesség) olyan negatív attitűdök összegzése, mely 
rosszindulatú, ellenséglátó, dühös elégedetlenséget feltételez, mely 
haragot kifejező agresszivitással társul. A hosztilitás egyik projekciója a 
bizalmatlanság, mely során az egyén az feltételezi, hogy mások lenézik, 
megsértik. Kopp (1992) kutatásai szerint a hosztilitás a magyar lakosság 
jellemző attitűdje. Kopp és Prékopa (2011) szerint a hosztilitásnak kiemelt 
az egészségi kockázata, mert nagyfokú megjelenése fokozza a 
kontrollvesztésnek a lehetőségét, hiszen ebben az állapotban az egyén a 
környezetét eleve ellenségesnek feltételezi. 

A vizsgálatban a hosztilitási alskála átlagpontja megegyezik a 
küszöbértékkel (ami 20 pont volt) (20,2), szórása viszont magas 
(SD=5,9). A hosztilitás vizsgálatakor szintén a lakóhely (p=0,007) 
esetében tapasztaltunk szignifikáns különbséget, amely esetben szintén a 
városlakóknál mutatkozik magasabb érték. Szignifikáns különbséget 
tapasztaltunk az édesanya iskolai végzettsége vizsgálatakor is (p=0,026), 
ahol a magasabb iskolai végzettségű anyák gyermekeinél fordult 
leginkább elő a hosztilitási attitűd. 

 
Agresszió és viktimizáció 
 
Az agresszió és viktimizációs részegységben arra voltunk kíváncsiak, hogy 
előfordult-e a kitöltést megelőző héten a felsorolt erőszakos cselekmény. 
A cselekményeknek nemcsak a megvalósulására kérdeztünk rá, hanem 
annak gyakoriságára is. Itt külön lett választva az áldozati szerep és az 
agresszori magatartás. 

 
Viktimizáció 
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A válaszadó diákok több, mint a felével nem kötekedett senki, viszont a 
dákok 11,8%-val naponta kötekednek az osztálytársai. A verbális 
agresszióhoz tartozik a csúfolódás is. A diákok több mint fele nem 
találkozik ezzel (60%), viszont 8,3%-ukat napi szinten éri verbális 
agresszió (4. sz. táblázat). A fiúkat gyakrabban csúfolják, mint a lányokat. 
A kiközösítés kevésbé jellemző a kutatásban résztvevő diákokra. 
 

4. sz. táblázat. A verbális agresszió gyakorisága: csúfolódás 
 

 Valid Percent 
Valid egyszer sem 59,7 

1-szer 13,3 
2-szer 9,4 
3-szor 5,3 
4- szer 3,2 
5-szor ,8 
6 szor vagy 
többször 

8,3 

Total 100,0 
 

A fizikai agresszióval történő szóbeli fenyegetést a diákok 5,8%-a napi 
szinten éli át. A fizikai agresszió jelenléte szintén nem általános, viszont a 
diákok 4%-át napi szinten éri fizikai erőszak. A falvakban élő szakmunkás 
szülők gyermekei (p=0,036) vannak leginkább kitéve fizikai agressziónak. 

 
Agresszor 
 
A verbális agresszió is magas arányban jelenik meg a diákoknál, mert 
diákok saját bevallásuk szerint napi szintem 7,2%-a napi szinten csúfolja 
ki diáktársait. Szintén saját bevallás alapján 7,4%-uk napi szinten 
fenyegeti fizikai agresszióval társait. A diákok saját bevallásuk szerint napi 
szintem 7,7 %-a kötött bele, taszított meg, ütött meg osztálytársát (5. sz. 
táblázat).  
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5. sz. táblázat. Fizikai agresszió manifesztációja 
 

Hányszor kötekedtél egy osztálytársaddal? Hányszor löktél, 
taszítottál, vagy ütöttél meg egy osztálytársadat? 

 Valid Percent 
Valid egyszer sem 70,1 

1-szer 11,5 
2-szer 4,3 
3-szor 3,2 
4- szer 2,6 
5-szor ,7 
6 szor vagy 
többször 

7,7 

Total 100,0 

 
Önértékelés 
 
Az önértékelés nem más, mint az egyén részéről egy kritikai meglátás 
önmagáról, képességeiről, tevékenységéről, magatartásáról, mely a 
szocializációs folyamat során alakul ki, melyben nagy szerepe kap a 
szociokulturális környezet (Perge et al., 2019). „Szoros kapcsolatban áll az 
élettel való elégedettséggel, a szociális beilleszkedéssel és a stresszel való 
hatékony megküzdéssel” (Csibi & Csibi, 2013:282).  

A nem megfelelő önértékelés esetében az egyének gyakran 
ellenségesek, elkeseredettek, csalódottak, melyek gyakran 
manifesztálódnak agresszivitásban, vagy vezethetnek elszigeteltséghez is 
(önagresszió) (Csibi & Csibi, 2013). 

A kutatásban a Buss-Perry agressziós kérdőívet Rosenberg önértékelési 
skálával egészítettük ki, amely önértékelési kérdőívnél a nagyobb értékek 
magasabb önértékelési szintet takarnak. 

A Rosenberg önértékelési skálán 50 pontot lehet maximálisan elérni, és 
vizsgálatunkban a válaszadók önértékelési szintje átlagosan 30,91 pont. 
Az idősebb korosztály önértékelése pozitívabb (p=0,00001), és szintén 
szignifikáns különbség mutatkozik a lakóhely viszonylatában (p=0,035), a 
városokban élő fiatalok önértékelése jobb a falvakban élőknél. 

 
Összegzés 
 
Borsod- Abaúj Zemplén megye hátrányos helyzetű régióiban az iskolai 
agresszió megjelenése komoly problémát jelent a térség pedagógusai 
számára. A térség társadalmi, gazdasági helyzete a társadalom 
szociokuktúrális helyzetét is meghatározza. Az itt élők társadalmi helyzete 
a kilátástalanság, bizonytalanság állapotában egy eleve determinált 
depresszív, szorongó képet mutat. Ennek értelmében a térség agressziós 
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attitűdje is magasabb az átlagosnál. Mindez érződik a fiatalság körében is, 
akik ezt az erőszakos magatartást szociális tanulással sajátítják el.  

Ez tükröződik a felmérésben is. Látható, hogy diákok agressziós szintje 
magasabb az átlagnál. A diákok nagy százaléka áldozatként jelenik meg, 
és az agresszió különböző formát éli át a mindennapokban. Ezeknek a 
fiatalok egy kín a mindennapos iskolai lét, melyet az iskolai és otthoni 
környezete nem tud kezelni. 
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