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Serdülőkorban az „én határai”:  Ki vagyok én? Hol a helyem a kortársak közt és a 
világban?  kérdések  köré  csoportosul,  a  fiatalok  önmeghatározásában.  Természetesen  a 
serdülőkor  kardinális  ütközőpontjai  a  család  tagjaival  az  önállóság  kibontakozása  terén 
feszültségeket  indukál.  Minden  serdülő  életében  és  az  ezt  elszenvedő  család  illetve  szűk 
környezet  átmegy  az  érzelmi-indulati  krízis  temporális  időszakaszán,  kisebb-nagyobb 
zökkenőkkel.  A  serdülőkori  krízis  megjelenik,  mint  a  fejlődés  természetes  fázisa,  egy 
átmeneti állapot, mely meghatározza a fejlődő egyén személyiségstruktúrájának összetevőit 
is.

Önmegvalósításukhoz  szükséges  a  sikeresség  megítélésében  szerepet  játszó 
kritériumok  felismerése,  rangsorolása,  a  célkitűzések  teljesítése,  elégedettség.  Azokat  a 
sikertényezőket kell feltérképezni, ami pozitív értékű az egyén számára.

A  tanulmány  célja  a  pszichológiai  szakrendelésre  hozott  serdülők 
teljesítményszorongás  némely  kritériumának  tanulmányozása.  A  szülők  által  vizsgálatra 
hozott gyermekek közös vonása az, hogy szoronganak iskolai teljesítményhelyzeten.

Módszer:

a.) IQ meghatározása Raven  nonverbális intelligenciateszt alapján;
b.) egészségi, fizikai állapot felvétele (anamnézis során);
c.) iskolán kívüli elfoglaltságok, felsorolása;
d.) osztályközösségben elfoglalt hely – szociogram;
e.) teljesítményértékelés serdülő szempontjából;
f.) sikeresség kritériuma, önmeghatározás (kérdőív).

A vizsgálatra hozott serdülőket két csoportra lehetett osztani:
A.)  „plaza”  ifjúság,  galerik-e  csoportosulnak,  számítógépes  játékok,  a  virtuális  győzelem 
világa
B.) sportoló serdülő – in vivo - győzelem orientált,

I. csoport: plaza-gyerek

a) Raven intelligenciateszt alapján életkoruknak megfelelő értelmi képesség (IQ=98–110)
b.) egészségi állapot: két típus váltakozott: a kisiskoláskortól jellemző túlsúlyosság, ami miatt 
alkalmazkodási  problémákkal  küszködtek,  beilleszkedésük  a  közösségekbe  nehézkes  volt; 
későbbi életkorban a prepubertás időszakában a hirtelen történt megnövekedés miatt kialakult 
hátgerinc-ferdülés  miatt  önön  száműzetés  a  csoporton  ill.  iskolai  közösségen  kívüli,  egy 
életkorban heterogén csoportba.



c.) iskolán kívüli elfoglaltság mindkét előnytelen fizikai kinézettel rendelkező serdülőcsoport 
a „plaza” szórakozásban, a galeriben találta meg a helyét. Szabad idejüket a gépi játék, játék 
automaták  tombolásában,  sikerélményében  találták  meg.  Érdeklődésük  egysíkú  és  önző, 
általában  nem  szeretnek  olvasni,  eszményképük  nincs,  a  TV  filmekben  a  krimi  és  harc 
jellegűeket szeretik
d.) osztályban elfoglalt helyük:

*            *     *

peremhelyzet, izoláltak, 
nincs közös témájuk és intervenciók, az osztály közösség nem számít rájuk

e.) tanulmányi eredmény: átlagos illetve gyenge átlagos

f.) sikeresség: kötődés nélküli és tétnélküli, ad hoc összeverődés, galeri, ahol személy nélküli 
szerepben elfogadja egy „banda” akik ugyanolyan peremhelyzetű egyénekből állnak
-  versenyszelem  nincs,  az  időtöltés  a  gépi  játék  adta  elfoglaltság.  Egyedül  játszanak 
társaságban.
- célkitűzések egyik napról a másikra való élés, a csoportkommunikáció is esetleges jellegű;
- elégedettség- elégedetlen önmagával, de passzív, jó esetben felsorolja hogy mit változtatna 
önmagán és az életén
- kudarckerülő
- az örömélmény hiánya negatívan befolyásolja a többi tevékenységben való részvételüket. 
Passzív marad.
- szociális kapcsolatok csak a galerin belül alakulnak ki, instabilak, mivel nyitott csoportok



Konklúzió: 
- motiválatlanság a tanulás iránt,
- csak számonkérés pillanatában jelentkezik,
-  szorongást  kiváltó  esemény  az  elégtelen  érdemjegy  miatt,  az  aznapi  szórakozástól  való 
eltiltás miatt jelentkezik

II. csoport: Sportolók

a) IQ – Raven intelligenciateszt alapján életkoruknak megfelelő értelmi képesség( IQ= 98-
110)
b.)  egészségi  állapot,  fizikai  erőnlét  életkornak  megfelelő  testalkat,  egészségesek,  pozitív 
pszichés  diszpozíció.  Közösségi  életben  aktívan  részt  vesznek,  alkotó  tagjai  osztály 
közösségüknek. A csoport kohéziót erősítik.
c)  iskolán  kívüli  elfoglaltság  a  sport,  edzések,  mérkőzésekre  járás.  A Tv  műsorokból   a 
folytatásos  fiataloknak  kijáró  sorozat  illetve  a  sport  adásokat  kedvelik.  Példaképeik  a 
sportágak jeles képviselői.
d) osztály közösségben elfoglalt hely:

erős, szilárd kötődések osztályon elül 
belső kohézió elősegítői

e) tanulmányi eredmény: közepes, jó.
f.)sikeresség:  mint  életcél,  általában  a  kitartás  és  győzelem  elérése.  Egészséges 
versenyszellem a csoport sportoknál, bajtársi segítségnyújtás.
-  általában  nemcsak  a  sport  társakkal,  hanem  az  osztály  közösséggel  is   jó  kapcsolatot 
alakítanak ki,
- az osztályban van szerepük, a focista, bajnok stb. becenevek,
- egy sport osztály tagjai például mint egy kisközösség még szórakozni is együtt jártak
- célkitűzéseik:  a sport  eredmény sikeressége,  csoportkommunikáció  motivációs  bázisában 
való hit
- harmóniában vannak önmaguk és környezetükkel, számszerűleg kevés változtatást tennének 
életükben, a világon pedig háború nélküli igazságosságot, békességet.
- elégedettség: rangsorolja a kitűzött célokat és lépésenként valósítja meg,
- kudarctűrő,
- az örömélmény hozzásegíti más területen való magabiztosabb szerepléshez.



-  szociális  kapcsolatok osztály közösségen elül  és a sportági  csoporttársakkal  is  kialakult. 
Aktívak, befogadók

Szorongás okai:
- általában a számonkéréseknél, mint tét helyzetet éli meg,
- belső motivációja nagy
- intrinsek, jobb teljesítmény eléréséért

Következtetés:  A  sport  tevékenység  a  közös  élményen  keresztül  a  pozitív 
személyiségjegyek kialakulását, az egészséges fizikai és mentális állapotot hozza létre.
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