
Elméleti háttér
Vizsgálatunk során két fontos tudományos megközelítésre támaszkodunk, a
szociális reprezentációk elméletére és a társadalmi normákra. A reprezentáció a
világ információinak átkeretezése, a körülöttünk lévő valóság egyfajta definiálása.
Ezen belül beszélünk szociális reprezentációról. A szociális reprezentáció az
emberek elméjében létrejövő társadalmi valóság, mely az egyének közötti
kommunikáció során kialakuló és a mindennapi életből származó magyarázatok az
összessége (Moscovici, 1984). A társadalmi normák egyfajta magatartás-előírások,
melyek meghatározzák egy csoportnak, hogy mi a helyes és követendő viselkedési
elvárás. A társadalom és a társadalmi normák együtt működnek, mivel az egyik
nélkül nincs a másik (König, 1979). Az embercsoportok társas normákat alakítanak
ki, melyeket később átadnak utódaiknak is. A társas normák az érzelmek, a
gondolkodás és a viselkedés társadalmilag általánosan elfogadott módjainak
összessége. Ezek mind-mind tükrözik a konkrét csoportnak önmagáról, társairól és
világról alkotott képét, továbbá erőteljesen befolyásolják viselkedésüket (Smith,
Mackie, 1995). Vizsgálatunkban fontos a függőség és annak megítélése kap
szerepet. A függőséget sokféleképpen definiálhatjuk, attól függően milyen
szakterület szemszögéből tekintünk rá. Az egyik legelterjedtebb és legel-
fogadottabb magyarázat: a függőség egy krónikus állapot, melyben az érintett
személyt egy ismétlődő, erős motiváció hajtja olyan jutalmazó viselkedésben való
részvételre, melynek jelentős potenciálja van arra, hogy nem szándékos kárt
okozzon (West, 2013).

Kutatási kérdések
Kutatási kérdéseink a következők: Hogyan ítélik meg a szereket
Magyarországoon? Melyik szer a legelfogadottabb társadalmilag? Vannak-e
generációs különbségek a szerek megítélésében, elfogadottságában? Milyen
mértékben adnak függőséggel (szer elhagyásával) kapcsolatos tanácsot az
emberek attól függően, hogy milyen szerről van szó?
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Résztvevők
A kérdőívünket a résztvevő személyekkel online kérdőív formájában töltettük ki. Az
eljárásban összesen 526 ember vett részt (átlagéletkor = 39.2 év; min = 15 év; max
= 76 év), melyek közül 391 nő (átlagéletkor = 40.6 év; min = 16 év; max = 75 év)
és 135 férfi (átlagéletkor = 35.1 év; min = 15 év; max = 76 év).

Módszer
A vizsgálat során egy általunk kidolgozott online kérdőívet használtunk, melyben
három történet található: egy kitalált magyar személy (Viktor) egy átlagos napját
röviden bemutatva. A különbség a három történetben, hogy a szereplő a stressz
levezetéseképp más-más szert használ – az első történetben marihuánát, a
másodikban amfetamint, a harmadikban pedig alkoholt fogyaszt. A kérdőívet
kitöltők a három történet közül csak egyet olvashattak, a három történetet az
alapján osztottuk szét, hogy a válaszadó melyik hónapban született. A kapott
történet elolvasása után a kitöltőnek különböző szempontok alapján (mennyire
megbízható, okos, ellenszenves, mennyire lenne a barátja, főnöke, családtagja,
mennyire jó ember, taszító, kedves, kompetens, jó társaság) kellett a történet
szereplőjét megítélnie egy ötfokú skálán, majd lezárásképp szöveges válaszban
kellett/lehetett neki tanácsot adnia.


