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A környezet és a saját énkép által támasztott egyre növekedõ elvárások, a személyiségbe-
li és motivációs rendszer sajátosságai, valamint az elõzetes tapasztalatok alapján rögzült 
válaszadási módok egyaránt befolyásolják az agresszív viselkedés sajátosságait és az al-
kalmazott megküzdési stílust a serdülõk körében. Jelen tanulmányban célunk a serdülõk 
agresszív megnyilvánulásainak jobb megértése, valamint a megküzdés sajátosságainak 
feltérképezése volt. 

Vizsgálatunk az agresszió kifejezésének nemek és életkor szerinti különbözõségeit, va-
lamint az agresszió és a megküzdés kapcsolatát elemzi. Eszközeink a magyarországi po-
pulációra adaptált Spielberger-féle Harag és Düh Kifejezési Mód Skála, valamint a meg-
küzdési stílust vizsgáló Lazarus és Folkman-féle Konfliktusmegoldó Kérdõív, Rózsa és 
mtsai adaptációja után. A vizsgált minta 148 serdülõt tartalmaz a 9—12. évfolyamos kor-
csoportból, átlagéletkoruk 17 év volt. Eredményeink szerint a fiúk és a lányok agressziója 
hasonló mértékûnek bizonyult, ugyanakkor a két nem megküzdési stílusa különbözött. A 
lányok inkább alkalmaznak érzelmi megküzdést és a visszahúzódást, mint a fiúk. Ugyan-
akkor az általunk vizsgált mintában az érzelmi indíttatású cselekvések és a visszahúzódás 
következetes alkalmazása figyelhetõ meg a megküzdés folyamatában. Az agresszió mind 
a problémacentrikus, mind az érzelemcentrikus megküzdés formáiban jelen van, azonban 
az utóbbi esetén az agresszió kifejezési formáinak jelenléte nyilvánvalóbb.

Kulcsszavak: agressziókifejezés, kifele/befele irányuló agresszió, érzelem- és probléma-
központú megküzdés, serdülõkor
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1. BEVEZETÉS

Ranschburg (1983) megfogalmazása szerint agressziónak nevezhetünk 
minden olyan szándékos cselekvést, amely nyílt vagy szimbolikus formá-
ban, szándékosan sérelmet vagy fájdalmat okoz valakinek. A harag, a düh 
az agresszió indulati megjelenése. A harag nem csupán a szorongás, hanem 
különféle lelki feszültségek nyomán is jelentkezhet, mint például megol-
datlan konfliktusok, irigység, ingerlékenység, félreértések, fenyegetõzések, 
stb. Az agresszió a mimikában (kipirult arc, összeszorult öklök), a fizioló-
giai mûködésekben (gyorsuló szívverés, gyomor-, béltünetek), a beszédben 
(nagyobb hangerõ, sértõ kifejezések, indulatos szavak) és a viselkedésben 
(verekedés, törés-zúzás) is megnyilvánulhat (Hárdi, 1992).

A személyiség fejlõdése során jól megfigyelhetõek az agresszió válto-
zásai, így egész kis korban kevésbé beszélhetünk igazi agresszióról, azon-
ban óvodáskorban már megjelenik a szándékosság jelensége az agresszív 
viselkedés során. Már kisgyermekeknél is megfigyelhetõ a nemek közötti 
különbség, például a fiúk inkább verekszenek, a lányok pedig inkább csú-
folódnak, verbális agressziót alkalmaznak. Serdülõkorra egyaránt csök-
kenhet vagy növekedhet az agresszió gyakorisága, annak függvényében, 
hogy a gyermek a családban, az iskolában elsajátít-e a fizikai erõszakot 
helyettesítõ vagy azt elkerülõ, számára jól alkalmazható reakciómódokat 
(M. Nádasi, 2006).

Az agresszió szociális tanuláselméleti megközelítése szerint számos vi-
selkedési mintát úgy sajátítunk el, hogy mások viselkedését megfigyeljük 
és utánozzuk. Amikor a cél elérésének útjába akadályok kerülnek vagy 
stresszhelyzet alakul ki, az elõzetesen megtanult válaszminták kerülnek al-
kalmazásra a megküzdés során (Bandura, 1973; Lansford és mtsai, 2006). 

A gyermekkori agresszió gyakran stabil és elõrejelzõ értékû a késõbbi 
életszakaszok negatív pszichológiai jellemzõit illetõen. Az agresszív meg-
nyilvánulásokat jelentõsen befolyásolják az elõzetes tapasztalatok alapján 
kristályosodott, interiorizált mûködési modellek, amelyeket adott esetben 
ellenségesség, bizalmatlanság vagy csalódás jellemezhet (Lansford és mtsai, 
2006). A frusztráló helyzetbe került serdülõ ennek megfelelõen segítséget 
kérhet másoktól, viselkedhet agresszíven, visszahúzódhat, nagyobb erõ-
feszítéssel próbálkozhat újra, de akár kábítószer vagy alkohol használatá-
hoz is folyamodhat (vö. elkerülõ magatartás; Langens és Mörth, 2003). A 
válaszadás módja annak a függvénye, hogy az adott magatartásminta a 
múltban milyen mértékben csökkentette sikeresen a frusztrációt.

Az agresszió internalizáló—externalizáló dimenziója a harag és a düh 
önmagunk vagy mások felé való irányultságára, kifejezõdésére vonatkozik. 
A kifelé agresszív serdülõk számára a provokatívnak megítélt ingerek 
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ese tében a kognitív és érzelmi összetevõk „újrakeretezése” lehet célszerû 
módszer, valamint a megfelelõ proszociális és problémamegoldó kompe-
tenciák elsajátítása az agresszív viselkedés helyettesítése érdekében. Az 
újrakeretezés („refraiming”) lehetõvé teszi, hogy az elmondás, újrafogal-
mazás során olyan új nézõpontok és megközelítések merülhessenek fel, 
amelyek fordulatszerû új rálátást, megértést tudnak generálni egy adott 
problémát illetõen, így az újrakeretezés a befelé irányuló agressziónál is 
ugyanolyan hasznos lehet (Nagtegaal és mtsai, 2006). A befelé agresszív 
serdülõk érzelmi feszültségének mérséklésében a haraggal, dühvel együtt 
járó szorongás és depresszió kezelése, az irracionális gondolatok újratár-
gyalása, valamint az asszertív viselkedés megtanulása lehet hatékony 
(Feindler, 1990). Az agresszív viselkedés kockázatát jelentõsen növelik a 
haragos gondolatok, az elképzelt agresszív megnyilvánulások és ugyan-
akkor ezek elfojtása. Az agresszív gondolatok gátlása érdekében alkalma-
zott leggyakoribb stratégiák az elfojtás, az elterelés, valamint a kognitív 
átértékelés (Moos, 1988).

A vonatkozó kutatások szerint (Hazebroek és mtsai, 2001) agresszív 
gyerekek attribúciós folyamatai jelentõsen különböznek a nem agresszív 
gyerekekétõl. Vizsgálataik során a kutatók beépített személyek segítségé-
vel félreérthetõ helyzetet hoztak létre. Ilyen helyzetben az agresszívebb 
gyerekek túlnyomóan provokatívnak, ellenséges szándékúnak ítélték meg 
a beépített személyek viselkedését. A szerzõk szerint az eredmények le-
hetséges magyarázatát a maladaptív kognitív minták mûködése, valamint 
a megfelelõ emocionális válaszadás elsajátításának sikertelensége képezi 
(Lansford és mtsai, 2006). Egy másik vizsgálatban az erõsebb haraggal, 
dühvel jellemezhetõ serdülõk erõsebben vádolták az ellenszegülõ szerep-
lõt, és gyorsabban minõsítettek valakit ellenszegülõként, mint a haragos-
sággal kevésbé jellemezhetõ társaik. A helyzet kognitív értékelése torzított 
információkat szolgáltat a haragos serdülõk esetében, és a kihívónak mi-
nõsített helyzetekben megnehezíti számukra az adaptív viselkedést (Ooi 
és mtsai, 2006).

A serdülõk interperszonális kapcsolataiban megfigyelhetõ agresszív 
viselkedés idõben nagyfokú stabilitást mutat, folyamatosságát elsõsorban 
a személyiség prediszpozíciói, valamint az egyén motivációs rendszere 
határozzák meg (Alsaker és Olweus, 1986). Ezek a személyiségváltozók 
kognitív komponenseket is tartalmaznak, amelyek magas fokú agresszi-
vitással jellemezhetõ egyének esetében az adott események torzított ész-
lelését eredményezik. Az ilyen személyek a mások reakcióit gyakran fe-
nyegetõnek, támadónak vagy provokálónak ítélik. A téves információfel-
dolgozó mechanizmusok gyökerei a korai szocializációs feltételekbõl és 
tapasztalatokból erednek (Olweus, 1984). 
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A serdülõkorra jellemzõ változások és kihívások együttes fellépése ha-
tékony coping stratégiák mûködését teszik szükségessé az alkalmazkodás 
sikerességéhez (Oláh, 1995). Pikó (1997) szerint a megküzdés olyan folya-
mat, amely során a személy kognitív és magatartási erõfeszítéseket tesz a 
stressz forrását jelentõ konfliktus megoldására. A megküzdési képességek 
azt mutatják meg, hogyan tud a személy a nehéz, stresszkeltõ élethelyze-
tekkel megbirkózni (Pikó, 1997). A hatékony megküzdõ mechanizmusok 
célirányos viselkedést, valamint a környezetbeli követelményekhez rugal-
masan igazodni képes kognitív mechanizmusok mûködését feltételezik 
(Spielberger, 2004).

Lazarus (1990) kétféle megküzdési formát különböztet meg. A problé-
maközpontú megküzdés során a személy az adott helyzetre, a problémá-
ra összpontosít, annak megváltoztatására, hogy a jövõben el tudja kerülni 
a hasonló helyzeteket. Az érzelemközpontú megküzdés során a személy 
azzal foglalkozik, hogy enyhítse a stresszhelyzet okozta érzelmi reakciókat, 
és így megakadályozza a negatív érzelmek elhatalmasodását. Akkor hasz-
nálja ezt  a személy, ha úgy észleli, hogy a helyzetet nem tudja megváltoz-
tatni; a saját megküzdõképesség percepciója tehát jelentõsen befolyásolja 
a negatív emóciókat és magát a megküzdési módot is. A problémafókuszú 
megküzdés alkalmazása hozzásegítheti a személyt a pozitív érzések meg-
tapasztalásához, valamint a szorongás szintjének csökkenéséhez (Litman, 
2006). Az érzelemközpontú megküzdés során a negatív érzelmekkel több-
féle módon is megküzdhet a személy. Moos (1988) viselkedéses és kogni-
tív stratégiákat különböztet meg. Felfogásában a viselkedéses stratégiák 
csoportjába tartozik a testmozgás mint problémaelterelés, a mértéktelen 
alkoholfogyasztás, a droghasználat, a dühkitörés és az érzelmi támasz ke-
resése barátoknál. A kognitív stratégiák közé sorolja a probléma idõleges 
elvetését, illetve a fenyegetettség csökkentését a helyzet jelentésének meg-
változtatásával.

Serdülõknél az elfojtás túlnyomóan a passzív megküzdõ stratégiák al-
kalmazásával mutat szoros összefüggést. Így, közepes vagy alacsony in-
tenzitású fenyegetõ ingerek esetén a figyelem elterelése domináns. Azon-
ban erõsebben fenyegetõ helyzetben már olyan aktív megküzdési stílus 
alkalmazása figyelhetõ meg, mint például a pozitív gondolatok generálá-
sa (Langens és Mörth, 2003). A harag, a düh, az ellenségesség kifejezése 
szoros összefüggést mutat a társaktól érkezõ támogatás iránt tanúsított 
elkerüléssel. A megküzdési stratégiák szempontjából az agresszív szemé-
lyek túlnyomóan elkerülõ mechanizmusokat alkalmaznak, abból kiin-
dulva, hogy általában senkiben sem lehet bízni (vö. Ogden, 2007). Az ér-
zelemkifejezés képessége, gazdagsága pedig közvetett módon befolyásol-
ja a társas viselkedést, a társakhoz való ragaszkodást. Az eredmények azt 
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sugallják, hogy a biztonságos kötõdés elõsegíti a megfelelõ szociális visel-
kedést azáltal, hogy magas fokú érzelmi tudatosságot, empátiát, pozitív 
kifejezõkészséget, valamint a negatív kifejezések alacsony szintjét bizto-
sítja (Lable, 2007).

A megküzdés során a másoktól való segítség kérése szorosan kapcso-
lódik a pozitív személyiségvonásokhoz, mint amilyen a kíváncsiság, de 
ugyanakkor a harag, a düh jelenlétével is összefüggést mutat. Ennek ma-
gyarázata az lehet, hogy a segítségkérés feltételezi a stresszes helyzettel 
kapcsolatos kellemetlen gondolatok és érzelmek újrafelelevenítését. Az 
érzelmekre vonatkozó percepciók gazdagsága, valamint az érzelmek kife-
jezésének általános képessége tekintetben jelentõsen jobb eredményt érnek 
el a serdülõkorú lányok, mint a fiúk (Luebbers és mtsai, 2007). A megküz-
dési mechanizmusok alkalmazásában, valamint a harag kifejezésében vi-
szont nem találtak jelentõs nemi különbségeket. Fiúknál ugyanakkor a 
harag kifejezése és a frusztrációt okozó tárgy elleni reakció közötti kapcso-
lat nyilvánvalóbb volt, míg lányok esetében az önmaguk ellen irányuló 
reakciók voltak jellemzõbbek (Zoccali és mtsai, 2007).

A személyiség kapcsolatban áll a megküzdési stílussal már serdülõ-
korban is: az extraverzió például pozitív összefüggést mutat a probléma- és 
érzelemcentrikus megküzdéssel egyaránt, míg a neuroticizmus és pszicho-
ticizmus az elkerülõ megküzdési stílussal van szoros kapcsolatban (Kardum 
és Krapic, 2001). A barátságosság, a mások felé irányuló harag ellenõrzése 
és benntartása szorosan kapcsolódik a verbális agresszió gátlására való 
hajlammal, míg az ellenségesség esetében a verbális agresszió kontrollá-
lásának hiányával találkozhatunk. A megküzdés során alkalmazott mód-
szerek az életkor elõrehaladtával, illetve a hasonló helyzetek tapasztala-
tainak halmozódásával változatosabbá válnak. A kutatások szerint a ke-
vésbé kontrollálható helyzetekben a serdülõk is inkább érzelemcentrikus 
megküzdést alkalmaznak (Smits és De Boeck, 2007).

A sikeres megküzdés képessége a pszichológiai egészség jele (Buda, 
2004). A megküzdési nehézségek érzelmi distresszel, depresszióval, szo-
rongással járhatnak együtt. A megküzdés és a pszichopatológiai tünetek 
közötti kapcsolat számos tényezõ komplex kölcsönhatása mentén jelle-
mezhetõ. Így kiemelhetõek a megküzdési stratégiák helyzettõl függõ sa-
játosságai, rövid és hosszú távú következményei, a stresszorok kontrollál-
hatósági szintje stb. (Wrzesniewski és Chylinska, 2007). Az agresszió vizs-
gálatánál figyelembe kell vennünk annak a személyiség egészében betöltött 
szerepét is. A stresszesként vagy fenyegetõként észlelt helyzetekben az 
adott válaszreakciók, lehetséges megküzdési stílusok kiválasztása a sze-
mély adottságai, elõzetes tapasztalatai és a nevelési hatások együttes ered-
ményeként lépnek fel (Hárdi, 1992). 
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Jelen kutatás célja a serdülõkori agresszió megnyilvánulási formái és a 
megküzdési stratégiák közötti kapcsolatok vizsgálata, különös tekintettel 
a nemi és az életkori sajátosságokra. A serdülõkori agresszió és a meg-
küzdési stílusok közötti kapcsolatok feltérképezése jobb megértést biztosít 
számunkra a serdülõk alkalmazkodását befolyásoló tényezõk tekintetében. 
Kutatásunk hipotézisei a következõk voltak:

1. A megküzdési módok sajátosságai tekintetében nemi különbségek 
megjelenésére számítottunk; konkrétan azt feltételeztük, hogy a lá-
nyok csoportjára az érzelemcentrikus megküzdés jellemzõbb lesz, 
mint a fiúkéra, míg a fiúk a problémacentrikus megküzdési stílus te-
kintetében érnek majd el magasabb pontszámokat. Feltételeztük to-
vábbá, hogy a négy évfolyam között nem találunk majd jelentõs kü-
lönbségeket a megküzdést illetõen. 

2. Azt feltételeztük ezen felül, hogy az agresszió kinyilvánításának gya-
korisága — mind a befelé, mind pedig a kifelé megnyilvánuló agresz-
szió — és az érzelemcentrikus megküzdés pozitív irányú összefüggést 
mutat majd.

2. MÓDSZER

2.1. Minta

Vizsgálatunkat 2008 novemberében végeztük, önkitöltõs kérdõíves mód-
szerrel, 148 erdélyi, 15—19 éves (átlag: 16,32 év; szórás: 1,19) középiskolás 
tanuló körében. A vizsgált populáció (61 fiú, 87 lány) Maros megyei elméle-
ti líceumok IX—XII-es tanulóinak csoportja. A mintavétel rétegzett minta-
vételi eljárással történt, a mintavétel alapegységei az iskolai osztályok vol-
tak.

2.2. Mérõeszközök

Harag és Düh Kifejezési Mód Skála (Anger Expression Scale): Spielberger és 
mtsai dolgozták ki 1985-ben (Spielberger és mtsai, 1985), Magyarországon 
Oláh Attila adaptálta (Perczel Forintos és mtsai, 2005). A harag és düh nyílt 
kifejezésére vagy elfojtására való hajlamnak mint tartós személyiségvo-
násnak a mérésére szolgál, tehát a dühelfojtás és a dühkinyilvánítás di-
menziókban hivatott a személyek elkülönítésére. A 20 tételbõl álló skála 
(4-fokú válasz lehetõséggel) három alskálából áll: a düh/harag kinyilvá-
nításának gyakorisága (Anger Expression: A/EX), a düh/harag benntar-
tása (Anger In: A/I) és a düh/harag kifele való levezetése (Anger Out: 
A/O). A düh és harag kifejezése (A/EX) összesített pontérték, amely a düh 
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és harag kinyílvánításának gyakoriságát jelzi (a maximális pontérték: 80, 
a minimum: 20), az A/I a düh benntartása és önmaga felé (max.: 32, min.: 
20) és azA/O a düh kifele való (max.: 32, min.: 20) levezetését jelöli. Ma-
gyarországi vizsgálatokban a kérdõív pszichometriai mutatója jónak bizo-
nyult (Cronbach-alfa 0,75). Saját vizsgálatunkban a kérdõív Cronbach-alfa 
mutatója 0,87 volt.

Konfliktusmegoldó Kérdõív (Ways of Coping): A kérdõív eredeti változatát 
Folkman és Lazarus dolgozták ki 1980-ban (Folkman és Lazarus, 1980). Az 
eredeti kérdõív 68 olyan állítást tartalmaz, melyek az emberek kognitív 
vagy viselkedéses stratégiáit írják le stresszhelyzetekkel való megküzdés 
során. Kopp és Skrabski (1995) kialakították a kérdõív rövidített, 22-tételes 
változatát úgy, hogy minden faktor a legjellemzõbb tételeivel szerepeljen 
a rövidített kérdõívben. A Folkman és Lazarus-féle kérdõívet magyar min-
tán Rózsa és mtsai adaptálták (Rózsa és mtsai, 2008). A hét konfliktus-
megoldási faktor a következõ: I. Problémafókuszú (problémaelemzés, cél-
tudatos elemzés, alkalmazkodás); II. Emóciófókuszú (érzelmi indíttatású 
cselekvés, érzelmi egyensúly keresése, visszahúzódás), valamint a külön 
kategóriába sorolt segítségkérés (Kopp és Skrabski, 1995).1 Elemzésünk-
ben a probléma centrikus megküzdés Cronbach-alfa mutatója 0,83, az ér-
zelemcentrikus megküzdésé 0,69 volt.

2.3. Statisztikai eljárások

Az adatok feldolgozását az SPSS 11 programcsomag segítségével végeztük 
el. A táblázatok tartalmazzák a leíró statisztika fontosabb elemeit, úgy mint 
az elemzett változók átlagait, a t-próba értékeit, ANOVA és Chi-próba al-
kalmazásainak eredményeit. A nemek közötti különbségek vizsgálatára 
független mintás t-próbát alkalmaztunk, mind a megküzdési formák, mind 
pedig az agresszió kifejezésének mentén. Az agresszió és a megküzdési 
stílus kapcsolatát korrelációs együtthatóval vizsgáltuk.

1 Problémaelemzés: probléma elemzése más szempontból; céltudatosság: erõfeszítés a siker 
érdekében, különbözõ, kreativitást is igénylõ megoldások; alkalmazkodás: egyezkedés, a 
jó meglátása a rosszabb kimenetelben is; érzelmi indíttatású cselekvés: gyógyszerekhez, 
dohányzáshoz való folyamodás, kockázatvállalás, a feszültség másokon való levezetése; 
érzelmi egyensúly keresése: az érzelmek szabadjára engedése, kilépés a helyzetbõl a prob-
lémától való megszabadulás érdekében; visszahúzódás: a probléma eltagadása mások elõtt; 
segítségkérés: tanács kérése, mások együttérzésének elfogadása. 

Az agresszió és a megküzdési stílus kapcsolata serdülõknél



122

3. EREDMÉNYEK

Elsõ hipotézisünk szerint a fiúk és lányok között különbségek mutatkoz-
nak a megküzdési stílus alkalmazását illetõen. Az 1. táblázat tartalmazza 
a fiúk és lányok esetében kapott értékek átlagait a megküzdési formák te-
kintetében. Az egyes megküzdési módok mentén csekély különbségek mu-
tatkoznak a fiúk és lányok csoportjai között. Az eredmények szerint szig-
nifikáns különbség a fiúk és lányok között egyedül a problémaelemzõ és 
a visszahúzódó megküzdési mód esetében mutatkozik; mindkét esetben 
a lányok javára. Nemi különbség mutatkozott továbbá az egyik megküz-
dési stílus esetében is: a lányok szignifikánsan magasabb értéket értek el 
az érzelemcentrikus megküzdési stílust mérõ tételek összesített értéke te-
kintetében.

A 2. táblázat tartalmazza a megküzdési módok alakulását az évfolyamok 
függvényében. A résztvevõk évfolyamonkénti besorolása szempontjából 
a csoportok között csupán két megküzdési mód mentén találtunk szignifi-
káns különbséget, a megküzdés általunk elemzett formáit illetõen tehát a 
négy iskolai évfolyam nem mutat számottevõ különbözõségeket. E két 
különbség az érzelmi indíttatású cselekvések és a visszahúzódás esetében 

1. táblázat. A megküzdési stílus és a nem kapcsolatvizsgálata

Megküzdési stílus Megküzdési mód Nem N Átlag Szórás T-érték Szign.

Problémacentrikus 
megküzdés

Problémaelemzés fiú 61 7,70 2,00
—2,96 0,004

lány 80 8,65 1,77
Céltudatosság fiú 61 10,08 2,31

0,72 0,47
lány 80 9,81 2,12

Alkalmazkodás fiú 61 9,00 2,20
—1,49 0,14

lány 80 9,55 2,15
Érzelemcentrikus 
megküzdés

Érzelmi indíttatású 
cselekvések

fiú 61 7,51 2,58
—0,72 0,47

lány 80 7,80 2,21
Érzelmi egyensúly 
keresése

fiú 61 5,23 1,42
0,55 0,58

lány 80 5,10 1,34
Visszahúzódás fiú 61 7,80 1,81

—3,56 0,001
lány 80 8,96 2,00

Segítségkérés fiú 61 5,28 1,51
—0,96 0,34

lány 80 5,51 1,39
Problémacentrikus 
megküzdés

fiú 61 26,78 5,04
—1,43 0,15

lány 80 27,93 4,47
Érzelemcentrikus 
megküzdés

fiú 61 20,54 3,51
—2,35 0,02

lány 80 21,97 3,61
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2. táblázat. A megküzdési módok alakulása az évfolyamok függvényében

Megküzdési stílus Megküzdési 
mód

Év-
folyam

N Átlag Szórás F-érték Szign.

Problémaközpontú 
megküzdés

Probléma-
elemzés

9 50 7,70 2,02

2,5 0,0610 44 8,45 1,85
11 25 8,88 1,86
12 22 8,32 1,73

Céltudatosság 9 50 10,06 2,31

0,97 0,4010 44 9,48 2,03
11 25 10,32 2,36
12 22 10,09 2,11

Alkalmaz-
kodás

9 50 8,92 2,29

1,06 0,3610 44 9,50 2,30
11 25 9,80 1,71
12 22 9,27 2,14

Emóciófókuszú 
megküzdés

Érzelmi 
indíttatású 
cselekvések

9 50 7,10 1,95

4,03 0,00810 44 7,32 2,35
11 25 8,64 2,51
12 22 8,59 2,65

Érzelmi 
egyensúly 
keresése

9 50 5,08 1,26

1,00 0,3910 44 5,23 1,48
11 25 5,48 1,23
12 22 4,82 1,53

Visszahúzódás 9 50 8,00 1,80

6,75 <0,00110 44 7,91 2,07
11 25 9,44 2,00
12 22 9,50 1,50

Segítségkérés 9 50 5,36 1,47

0,80 0,4910 44 5,61 1,45
11 25 5,48 1,36
12 22 5,05 1,46

Problémacentrikus 
megküzdés

— 9 50 26,68 5,35

1,59 0,1910 44 27,20 4,48
11 25 29,16 4,43
12 22 27,68 3,84

Érzelemcentrikus 
megküzdés

— 9 50 20,16 3,09

9,92 <0,00110 44 20,45 3,64
11 25 23,96 2,90
12 22 22,90 3,61
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jelentkezett; mindkét esetben a felsõbb évfolyamon tanulók értek el maga-
sabb pontszámot. A megküzdési stílusok esetében olyan — nem teljesen 
homogén — tendenciát találtunk, mely arra utal, hogy a magasabb évfolya-
mokon tanulók több érzelemcentrikus megküzdést alkalmaznak az ala-
csonyabb évfolyamokon tanulóknál.

Második hipotézisünk azt vizsgálta, hogy az agresszió kifejezése össze-
függést mutat-e a megküzdési stílussal, sajátosan az érzelemcentrikus meg-
küzdés formáival. A 3. táblázat tartalmazza a megküzdés és az agresszió 
formáinak korrelációit, valamint ezek szignifikanciáját a vizsgálatban részt 
vevõk teljes csoportjára. 

Az agresszió kifejezésének mindkét formája, valamint az agresszió ki-
nyilvánításának gyakorisága szignifikáns korrelációt mutat az érzelem-
centrikus megküzdéssel. Így a visszahúzódás és a befele forduló agresszió, 
az érzelmi egyensúly keresése és a kifele forduló agresszió, valamint az 
érzelmi indíttatású cselekvések és a kifele forduló agresszió, illetve az ag-
resszió kinyilvánításának gyakorisága között találtunk szignifikáns kap-

3. táblázat. A megküzdés formái és az agresszivitás közti kapcsolat

Megküzdési mód Pearson 
korr. 

együtth.

Agresszió össz-
kifejezése

Befele for-
duló ag-
resszió

Kifele 
forduló 
agresz-

szió

Átlag Szórás

Szign.

Probléma elemzése Korr. —0,09 0,01 —0,10
8,27 1,92

Szign. 0,33 0,92 0,26
Céltudatosság Korr. —0,14 —0,05 —0,13

9,90 2,16
Szign. 0,11 0,61 0,15

Alkalmazkodás Korr. —0,10 0,10 —0,07
9,33 2,20

Szign. 0,26 0,27 0,44
Érzelmi indíttatású
cselekvések

Korr. 0,35 0,12 0,50
7,52 2,33

Szign. <0,001 0,20 <0,001
Érzelmi egyensúly 
keresése

Korr. 0,16 0,01 0,18
5,18 1,36

Szign. 0,07 0,87 0,04
Visszahúzódás Korr. —0,09 0,33 0,09

8,44 2,04
Szign. 0,31 <0,001 0,29

Segítségkérés Korr. 0,14 —0,10 0,12
5,44 1,43

Szign. 0,11 0,24 0,17
Problémacentrikus 
megküzdés

Korr. —0,15 0,03 —0,14
27,44 4,88

Szign. 0,09 0,75 0,12
Érzelemcentrikus 
megküzdés

Korr. 0,25 0,28 0,48
21,21 3,62

Szign. 0,004 0,001 <0,001
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csolatokat. Az agresszió formái és a problémacentrikus megküzdés formái 
között nem találtunk szignifikáns korrelációkat. Vizsgálatunkban a fiúk és 
lányok között nem találtunk szignifikáns különbségeket az agresszivitás 
kifejezési szintje szempontjából, noha a befele forduló agresszióval kap-
csolatban tendencia mutatkozott arra, hogy a lányok magasabb értéket 
érjenek el (4. táblázat).

4. MEGBESZÉLÉS

Eredményeink szerint különbségek mutatkoztak a visszahúzódás mint 
megküzdési forma tekintetében a nemek között, így a lányok gyakrabban 
alkalmazták a visszahúzódást a fiúkhoz viszonyítva. Ennek lehetséges 
magyarázata a nevelési és kulturális hatásokban, a nemi szerepek szocia-
lizációjában lelhetõ fel. A szocializációs folyamat során elsajátított emo-
cionális válaszadási módozatok lányoknál megerõsíthetik a düh, harag, 
általában a negatív érzelmek elfojtását, így a visszahúzódás mértéke jelen-
tõs mértékben növekedhet.

A megküzdés során a mások iránti érzelmek kifejezésének, az érzelmi 
támasz keresésének igen fontos szerepe van az elakadások, problémák 
kezelésénél (Lable, 2007). Eredményeink szerint a problémaközpontú meg-
küzdési stílus esetében a probléma elemzése gyakrabban alkalmazott a 
lányok csoportjánál. Arra gondolhatunk, hogy a lányokra inkább jellemzõ 
verbális, közlési készségek befolyásolják a megküzdés során alkalmazott 
elemzõ, a probléma megfogalmazását, lebontását, elemzését célzó visel-
kedést. 

A megküzdés formáinak életkorok függvényében való változásai szem-
pontjából eredményeink arra utalnak, hogy az érzelmi indíttatású cselek-
vések, valamint a visszahúzódás érzelemcentrikus megküzdési módja 
gyakoribbak a 11—12., mint 9—10. évfolyamok tanulóinál. Adataink szerint 
továbbá az agresszivitás kifejezési szintje, valamint irányultsága jelentõsen 
kapcsolódik az érzelmi megküzdéshez és ennek formáihoz, mint amilye-
nek a visszahúzódás, az érzelmi indíttatású cselekvések, az érzelmi egyen-

4. táblázat. Az agresszió formái és a nem kapcsolata

Az agresszió formái Nem N Átlag Szórás T-érték Szign.
Kifele forduló agresszió fiú 57 18,05 4,95

—1,47 0,14
lány 76 19,28 4,62

Befele forduló agresszió fiú 57 17,04 4,00
—1,90 0,06

lány 76 18,37 4,02
Agresszió kinyilvánítá-
sának gyakorisága

fiú 57 50,46 7,71
—0,20 0,84

lány 76 50,72 7,45
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súly keresése. Zoccali és mtsai (2007) nem találtak jelentõs különbségeket 
a fiúk és lányok között a megküzdési stílus alkalmazását illetõen, azonban 
fiúknál a harag kifejezése és az érzelemcentrikus megküzdés között erõ-
sebb összefüggéseket találtak. 

Ogden (2007) szerint az agresszivitás együtt jár a társaktól való eltávo-
lodással, a segítségkérés gátlásával, valamint a mások iránti bizalmatlanság 
dominanciájával. A szerzõ szerint a társas elszigetelõdés hangsúlyozottabb 
érzelmi indíttatású cselekvések, visszahúzódó magatartásformák, valamint 
az érzelmi egyensúly keresésére irányuló megnyilvánulások jelenlétével 
járhat együtt. Ez magyarázatot szolgáltathat az érzelemcentrikus meg-
küzdés és az agresszió kapcsolatára. A gyerekek szociális-kognitív fejlõ-
dése párhuzamosan halad a saját és mások érzelmeinek megértésével. Egy 
adott érzelem gyakori megtapasztalása — mint amilyen például a harag — 
sajátos kogníciók és viselkedéses válaszok szervezõdését, valamint az eb-
bõl adódó érzelmi-megismerõ cselekvések sorozatát eredményezi, kiala-
kítva így egy sajátos válaszmódot (Ogden, 2007).

A vizsgálat erõssége, hogy az agresszió problémakörét nem szituációs 
tényezõk szempontjából elemzi, hanem a serdülõk pszichológiai mûködé-
sének egyik legalapvetõbb eleme, a megküzdési stílus vizsgálatán keresz-
tül. Vizsgálatunk ugyanakkor csupán kis elemszámú vizsgálati csoportra 
korlátozódik. A vizsgált változók többváltozós statisztikai elemzése is hasz-
nos adatokat szolgáltathatna további kutatásokhoz. 

Elemzésünk gyakorlati haszna lehet, hogy a serdülõkori agressziót be-
folyásoló tényezõk jobb feltérképezéséhez szükséges elméleti és empirikus 
megalapozottságú anyagot szolgáltat. Az agresszió problémakörét a ser-
dülõk pszichológiai mûködésének szempontjából próbáltuk feltárni, ami 
az agresszió megelõzését célzó tevékenységek megtervezésének segítõ 
tényezõje lehet. Vizsgálatunk hangsúlyozza az agresszív viselkedésminták 
megismerésének fontosságát, a serdülõkor jellegzetes feszültségeivel való 
megküzdés folyamatának tükrében. 
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ANALYSING THE EXPRESSION OF AGGRESSION AND 
COPING STYLE IN ADOLESCENCE

The increased expectations from the environment and related to the personal formed 
self-image, the individual personality and motivational system, and the acquired behavi-
oural response tendencies through previous experiences, strongly influence the specificity 
of aggression expression and adopted coping style. Our goal is to analyze teenagers’ be-
haviour related to aggression and understanding the specificity of the adopted coping 
styles. 

Our study emphasizes the differences of aggression concerning gender and age, and the 
related influences of aggression and coping style. In our research we used the Anger Exp-
ression Scale, by Spielberger and the Ways of Coping Scale, from Lazarus and Folkman. 
Both scales were adapted to the Hungarian population. The participants were 148 teenagers 
from 9—12 grades, with average age of 17. Our result points the similarities in presence of 
aggression among boys and girls, and the differences in adopted coping styles. The girls 
adopted predominantly the emotion-centred coping style and withdrawal. Also we could 
observe the emotional actions and withdrawals consequent implementation through grades 
among the participant teenagers. Aggression was present in both emotion and problem-cent-
red coping styles, but the presence of anger expression forms were more emphasized in 
the case of emotion centred coping styles. 

Keywords: expression of aggression, anger in, anger out, emotional and problem-centred 
coping style, adolescence
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