
Család szerepe az egészségkárosító szokások tükrében

Elméleti háttér
A család feladata a világra vonatkozó információk

összegyűjtése és átadása. A gyerek sikeres

alkalmazkodásához hozzájárul, hogy ezek az

információk milyen rendezési elv szerint

következnek egymás után és érvényesülnek a

mindennapi élet során, továbbá, hogy milyen

értékek, normák szerint él és alkot egy egységes

képet a világról. Ezek a tényezők ugyanis a legtöbb

esetben észrevétlenül a szülőkön keresztül

befolyásolóan hatnak a gyerek viselkedésére és

jellemfejlődésére, kiváltképp értékítéletére. A család

azonban rendelkezik egy kontroll funkcióval is, mely

a tagok magatartását egyéni vagy csoportos

véleményalkotással befolyásolja. Ez tulajdonképpen

a forrása az egyén önértékelésének, énképének,

identitásának. A véleményalkotással ugyanis

befolyásolják egymás cselekedeteit és irányítják

egymást. Fontos feladata továbbá fokozni az

érzelmi teherbírást is, mely nélkülözhetetlen az

egyén krízishelyzeteinek átvészelésében. Ettől függ,

hogy konstruktívan és körültekintően oldja meg a

problémáit, vagy kicsúszik uralma alól az irányítás

és újabb problémákat szül vele. Az előbb említett

funkciók akkor működnek sikeresen és nagy fokú

hatékonysággal, ha a tagok felelősségteljesen

viselkednek nem csak magukkal, de egymással

szemben is, nyíltan kommunikálnak, kapcsolataik

alapja a kölcsönösség és elfogadják a család

kontroll funkcióját (Solymosi, 2004; Bodonyi, 2006).
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Az egyetemista hallgatók körében igen elterjedt

szabadidős tevékenység a szórakozóhelyek

látogatása. A 19-28 éves kor közé eső fiatalok 41%-a

(78 fő) havonta jár szórakozóhelyekre, 27%-uk (50 fő)

naponta, 19%-uk (36 fő) évente és a maradék 13% (24

fő) hetente látogatja. A legjobb feszültségoldó tech

nikák közül a hallgatók 71,8%-a (135 fő) a zenét tette

az első helyre, második helyre a többség az alvást

választotta 67,7%-ban (127 fő).

A dobogó harmadik helyét a sport nyerte el 62,2%-kal

(117 fő). Jól látható az is, hogy körülbelül egyforma

arányban a hallgatók 25,5% (48 fő) a bulizást, 23,4%

(44 fő) az alkoholfogyasztást és 25% (47 fő) a

vásárlást is a leggyakrabban alkalmazott

feszültségoldó módszernek választotta.

Ez azt mutatja, hogy a frusztrációjukat, a stresszt a

megkérdezettek harmada alkohollal, illetve

pénzköltéssel kívánja orvosolni. A számítógép/telefon

(22,9%, 43 fő) használat és a különböző számítógépes

játékok (28,7%, 54 fő) is közel hasonló arányt

mutatnak, amelyből könnyen függőségi állapot is

kialakulhat.A cigaretta 14,4% (27 fő) véleménye szerint

a legjobb feszültségoldó, amelyből arra

következtethetünk, hogy körülbelül minden hetedik

egyetemista a cigarettához nyúl egy-egy

stresszhelyzetben. Amennyiben az elsődleges

példamutató közeg magatartása a felnőttek esetében

jóváhagyja a dohányzást, ezt a példát fogja követni a

gyermek is. A feszültségoldók között megjelent a

gyógyszer is 3,2% (6 fő) esetében, ami egy igen kis

érték. Azonban a fiatal felnőttek esetében a

feszültségoldó gyógyszereknek tartós használat esetén

ugyanúgy függőséghez vezethet. Bizakodásra adhat

okot, hogy az első három helyen a természetes

technikák állnak. A hallgatók 71,8%-a (135 fő) a zenét

tette az első helyre, másodiknak az alvást választották

67,7%-ban (127 fő), a dobogó harmadik helyét a sport

nyerte el 62,2%-kal (117 fő).

A megkérdezettek csupán 16%-a (29 fő) nem fogyaszt

szeszes italt. 10% (19 fő) alkalmanként egy-, 22% (42

fő) már alkalmanként 2-3 pohár, 11% (23 fő) egy

üveg/doboz (05-1,5 liter) és 16% (29 fő) több

üveg/doboz (05-1,5 liter) alacsony alkohol tartamú italt

fogyaszt. A fönnmaradó 23%-ból 7% (13 fő) 1-2 feles

pohárnyi-, 16% (29 fő) 3-5 feles pohárnyi és 2% (4 fő)

egy üveg (0.5-0.7 liter) tömény szeszes italt fogyaszt

minden alkalomkor. Fontos kiemelni, hogy a szülő

feladata nem a tiltás, hanem a mértékletességre

nevelés.

A dohányzási szokások vizsgálata során kiderült, hogy

4% (7 fő) napi 20 szál (1 doboz) cigarettát szív el, ami

tartósan nagyon súlyos következményekkel járhat.

További 6% (10 fő) már napi 10 szállal is beéri és 10%

(19 fő) esetében ez a mennyiség napi pár szálra

csökken. Viszont 11%-uk (21 fő) alkalmanként szokott

csak rágyújtani. Ez azt mutatja, hogy már ebben a

korban is 21% aktívan dohányzik, 11% pedig épp most

szokik rá. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik kitöltő

dohányzik valamilyen rendszerességgel.

A Központi Statisztikai Hivatal 2014-es mérései a 18-34

éves korosztály tekintetében hasonló adatokról

számoltak be a dohányzási hajlandóság tekintetében. A

magyar lakosság 18-34 év közé eső korcsoport 29%-a

tartozik a rendszeresen dohányzók közé. (KSH, 2015,

2003-2016).

A kábítószer fogyasztásnál ez az arány csak kis

mértékben tér el az előbbitől, ugyanis míg a 69% (131

fő) nem dohányzik, csupán 10%-kal nagyobb azok

száma, akik nem fogyasztanak kábítószert (79%, 151

fő). Ehhez képest 17% (32 fő) kipróbált már valamilyen

drogot, 3% (2 fő) évente- és 1-1% (1-1 fő) heti, illetve

havi rendszerességgel fogyaszt.

Amennyiben ezek az adatok a 19-28 évesek között a

fogyasztás irányába nőnek, súlyos függőséghez,

életminőség romláshoz, anyagi károkhoz vezet és

büntetőjogi következményt von minden esetben maga

után. Ezen felül a hallgatók 36%-ának (67 fő)

családjában fordul elő, hogy valamilyen élvezeti szert

használnak. A rendszeresség tekintetében 57% (43 fő)

családjában napi többször is fogyasztanak ilyen

élvezeti szereket.

Hasonló arányban válaszolták a hallgatók, hogy

családon belül naponta egyszer (6%, 5 fő), hetente 1-2

(5%, 4 fő), hetente 3-5 alkalommal (4%, 3 fő), illetve

havi gyakorisággal (2%, 3 fő) élnek a fen említett

élvezeti szerek bármelyikével. Ezt összegezve

kimondható, hogy az egyetemisták háromnegyedének

(75%) családja valamilyen rendszerességgel élvezeti

szer függő. Ez azt jelenti, az előző adatokkal

összevetve, hogy jelentős mértékben beszélhetünk a

család szerepéről a negatív példamutatás és az

addikció kialakulásának esetében.

Azonban bizakodásra adhat okot, hogy

megkérdezettek 40%-a (113 fő) az étrendjén és az

étkezési szokásain változtatna, 35% (99 fő) több

mozgást, több sportot is beiktatna az életébe. 6 % (16

fő) úgy vélte, hogy kevesebb édességet kellene

fogyasztania, 5%-uk (13 fő) - ha tehetné – kevésbé

stresszes életet élne. Mindössze 4% (12 fő) választaná

a dohányzásról való leszokást és csak 3% (8 fő)

szeretne kevesebb alkoholt-, illetve 2% (5 fő) kevesebb

kávét inni. 1% (3 fő) válaszolta a több alvást is,

azonban 4% (10 fő) semmit nem kíván változtatni

jelenlegi életmódján.

Diszkusszió, következtetések
Kutatásunk során arra kívántunk rávilágítani, hogy

nemcsak gyerekkorban, hanem még fiatal felnőtt

korban is a családnak van a legnagyobb szerepe a

különféle szokások és az egészségmagatartás

kialakításában. Az elsődleges szocializációs közeg

szerepe, nevelési és véleményalkotási képessége még

ebben a korban is a legnagyobb jelentőséggel bír az

egyén életében. A kutatás során az eredmények azt

igazolták, hogy nagyobb arányban fordulnak elő káros

szenvedélyek azoknál az embereknél, akik családjában

is élnek hasonló élvezeti cikkekkel.

A döntés fejben születik meg, az egyén cselekszik. Az

egyének családokat, a családok társadalmat alkotnak.

Minél több egyén dönt az helyes életvitel mellett, annál

több család fog tenni kollektívan egy jobb,

egészségesebb társadalomért.
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Kutatási kérdések, hipotézisek
Kutatásunk során azon kérdésekre kerestük a választ, hogy

milyen tényezők játszanak szerepet a fiatal felnőttek

egészségmagatartásában és szokásaik kialakításában.

Feltételezéseink között szerepelt, hogy a család, mint

elsődleges szocializációs közeg példamutató szerepe még

ebben a korosztályban is befolyásoló erőként hat a

korosztály egészséghez való viszonyulásában, különös

tekintettel a káros szenvedélyekkel kapcsolatos habitusukra.

Módszerek
„Az egészség akkor válik igazán értékké, ha már

elveszítettük” (Fritz et al., 2007, 1. o.). Kutatásom három

egyetem három különböző karán történt: az egri Eszterházy

Károly Egyetem Természettudományi kara, a budapesti

Eötvös Lóránd Tudományi Egyetem Bölcsésztudományi kara,

valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügy-számvitel

kara. Az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi

karának hallgatói között a kitöltők között voltak

rekreációszervező és egészségfejlesztő-, sportszervező-,

programtervező informatikus- és osztatlan tanári alapszakos

hallgatók is. Az Eötvös Lóránd Tudományi Egyetem

Bölcsésztudományi Karán tanulók közül anglisztika és

osztatlan tanári alapszakos hallgatók töltötték ki. Ezen felül a

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügy-számvitel karának

pénzügy-számvitel-, gazdálkodás és menedzsment, emberi

erőforrások- és gazdaságinformatika alapszakos hallgatói

közül kerültek ki a kitöltők.

A különböző egyetemekről különböző szakokon tanuló

hallgatók által növelhető a diverzitás, mindemellett

sokszínűségével pontosabb képet ad az egyetemisták

szokásairól.

Eredmények
A vizsgálati csoport egyetemistákból állt, akik életkora

19 és 28 éves kor között oszlott meg. A nemek

arányát tekintve jól látható az is, hogy a válaszadók

26,1%-a (49 fő) férfi volt, míg a míg a többi válaszadó

73,9%-uk (139 fő) nő volt.

A véleményalkotási képességükre irányuló kérdés

alapján a válaszadók az édesanyjuk (135 fő 71,8%) és

az édesapjuk (100 fő 53,1%) véleményét tartották a

legmeghatározóbbnak. A harmadik személy, akire a

diákok több mint 42,5%-a (80 fő) a fontos

döntésekben hallgat, a párjuk volt.


