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Bevezetés: A serdülőkor a káros szenvedélyt okozó szerek kipróbálásának időszaka. A prevencióhoz segítséget nyújthat 

a fi atalok motivációinak ismerete. Célkitűzés: A szerzők középiskolás fi atalok dohányzással és alkoholfogyasztással 

kapcsolatos motivációinak vizsgálatát tűzték ki célul. Módszer: Kérdőíves adatfelvételre Debrecenben négy közép-

iskola tanulóinak bevonásával került sor (n = 501; életkor: 14–22 év között; átlagéletkor 16,4 év; 34% fi ú és 66% 

lány). A leíró statisztikán túl logisztikus regresszióelemzéssel állapították meg a szerfogyasztás és a motivációk közöt-

ti összefüggéseket jelző esélyhányadosokat. Eredmények: Nemenként alig, szerfogyasztási státus szerint viszont jelen-

tős különbségek voltak a motivációs struktúrában. Az alkoholfogyasztás esetében a társas motiváció bizonyult predik-

tornak. A cigaretta esetében azonban nemcsak a társas hatások szerepe igazolódott, hanem az unaloműzés és az 

érzelmi reguláció (coping) jelentősége is. Következtetések: Az eredmények azt sugallják, hogy a fi atalok társas környe-

zetben, kortársaik hatására kezdenek el cigarettázni és alkoholt fogyasztani. A prevenciós stratégiáknak ezért elsősor-

ban a szociális készségek fejlesztésére kell épülniük. Orv. Hetil., 2014, 155(3), 100–105.

Kulcsszavak: serdülőkor, szerfogyasztás, dohányzás, alkoholfogyasztás, motivációk, társas hatások, magatartás-epi-

demiológia

What motivates smoking and alcohol drinking of young people?

A behavioural epidemiologic study

Introduction: Adolescence is a life period of trying harmful habits. It is helpful for prevention to map youth’s motiva-

tions. Aim: The main goal of the present study was to investigate high school students’ motivations related to alcohol 

and cigarette use. Method: A questionnaire survey was performed in Debrecen including students from four high 

schools (n = 501; age range, between 14 and 22 years; mean age, 16.4 years; 34% boys and 66% girls). Beyond de-

scriptive statistics, logistic regression analysis was used to detect odds ratios explaining relationships between sub-

stance use and motivations. Results: Besides a slight difference in gender, there were signifi cant differences by sub-

stance user status in the structure of motivations. In case of alcohol use, social motivation proved to be a predictor. 

In case of cigarette smoking, besides social motivation, boredom relief and affect regulation (coping) were also sig-

nifi cant. Conclusions:  These data suggest that young people start to smoke cigarette and drink alcohol in social situ-

ations due to peer pressure. Therefore, prevention strategies should be built on social skills training.
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Az életmódbeli tényezők, többek között a dohányzás és 

az alkoholfogyasztás, az első helyen szerepelnek az 

egészségi állapotot befolyásoló kockázati tényezők kö-

zött [1]. A serdülőkor a káros szenvedélyt okozó szerek 

kipróbálásának időszaka, azonban nem mindegy, hogy 

az ún. experimentális szerfogyasztás átmegy-e valódi 

függőségbe, hiszen minél korábbi a rendszeres szerfo-

gyasztás kialakulása, annál nagyobb a valószínűség a szo-

kás fennmaradására, és súlyos addikció, valamint beteg-

ségek előfordulására [2]. A megelőzéshez nagy segítséget 

nyújthat a motivációk ismerete, azaz annak vizsgálata, 

hogy mi motiválja a fi atalokat a dohányzásra és alkohol-

fogyasztásra. Annak ellenére, hogy a fi atalok probléma-

viselkedésében a szerfogyasztási típusok gyakran hal-

mozódnak [3], az egyes kémiai addikciók motivációs 

struktúrájában jelentős eltérések lehetnek, hiszen például 

az alkoholfogyasztás motivációja más lehet, mint a do-

hányzásé vagy az illegális drogfogyasztásé [4, 5].

A motivációs struktúrát elemző korai kutatások arról 

számoltak be, hogy a legtöbb esetben multidimenzioná-

lis jelenségről van szó, amelyben a társas hatások mellett 

igen gyakran megjelenhet az érzelmi reguláció (coping), 

az énmegerősítés vagy akár az unaloműzés is [6, 7]. 

Az  érzelmi regulációban éppúgy szerepelhet a negatív 

emócióktól (szorongás, depresszív érzések) alóli meg-

szabadulás vágya, mint a pozitív érzelmek (öröm, jó han-

gulat) elérése [8]. A motivációk keveredése felerősíti a 

szerfogyasztás esélyét és a többszörös szerfogyasztás va-

lószínűségét, vagy akár a problémaviselkedés irányába 

történő elmozdulást. A vizsgálatok megerősítik, hogy a 

dohányzás és az alkoholfogyasztás együttes előfordulása 

éppen a közös háttértényezők miatt gyakori [9]. A koc-

kázati magatartásformák halmozódása pedig különösen 

nagy egészségrizikót jelent a későbbiekben, ezért is fon-

tos megismerni a háttértényezők között a lehetséges 

motivációs struktúrát.

A motivációs tényezők között a társas hatások első he-

lyen szerepelnek [5], főként a fi atal populációban; a tár-

sas összejöveteleken a közös szerfogyasztásban való rész-

vétel szinte általános igény, sokan úgy gondolják, ha 

kimaradnak ebből, veszítenek a népszerűségből, vagy 

nem fogják olyan jól érezni magukat, mint a többiek. 

A  szerfogyasztásnak, különösen az alkoholnak társas 

normatív szerepe van, ma már szinte nemtől függetlenül 

[10, 11]. Egy összefoglaló tanulmány megállapította, 

hogy a legtöbb fi atal a társas motivációk következtében 

fogyaszt alkoholt, ennél kisebb szerepe van az énmeg-

erősítésnek, és még kevesebb az érzelmi regulációnak 

[12]. Nem mindegy azonban, hogy az alkoholfogyasz-

tás milyen formájáról van szó: a mértékletes alkoholfo-

gyasztás valóban az ún. szociális iváshoz kapcsolódik, 

azonban a mértéktelen italozásban már az énmegerősí-

tésnek is jelentős szerepe van, az ún. alkohollal kapcsola-

tos problémák, valamint a problémás alkoholfogyasztás 

pedig az érzelmi regulációval (coping) hozható össze-

függésbe. Ezt az eredményt nemzetközi [13] és hazai 

[14] kutatások is megerősítik. Ennek hátterében az áll, 

hogy bár alapvetően a kortársaktól, a csoportnyomástól 

függ, hogy a fi atalok mennyit és mikor isznak, a részeg-

ségig menő alkoholfogyasztást már belsőleg vezérelt 

 indokok befolyásolják [15], tehát nagyobb a valószínű-

sége a mértéktelen alkoholfogyasztásnak, ha valami pszi-

chikai probléma, mentális zavar, szorongás, önbizalom-

hiány stb. áll fenn.

A serdülőkori dohányzásban szintén jelentősek a tár-

sas  hatások, ezért nem véletlen, hogy a társas motivá-

ciók  előkelő helyen szerepelnek a motivációs struktú-

rában [16]. Nagyobb valószínűséggel dohányzik egy 

serdülő, ha a barátai is dohányoznak, illetve még inkább, 

ha a legjobb barátja dohányzik [17]. A dohányzó bará-

tok elsősorban a dohányzás fenntartásában játszanak sze-

repet [18]. A közös tevékenységben való osztozás része 

a csoportszocializációnak, ez mindkét szerfogyasztási 

 típusra jellemző; a dohányzásra viszont erőteljesebben 

hat az ún. barátszelekció, azaz a barátok kiválasztása 

gyakran a dohányzó státus szerint történik [19]. A do-

hányzásnak (nikotinnak) jelentős stresszoldó, azaz ön-

gyógyító hatása is van, amit felnőttek [20] és serdülők 

[21] körében is igazoltak. A dohányzás fenntartásában, 

illetve a leszokásban megjelenhet az unaloműzés is 

[22], ennek szerepét a férfi ak, fi úk esetében még erőtel-

jesebbnek találták [23]. Összességében itt is igaz az, ami 

az alkoholnál: lehet, hogy sokan a kortársak hatására 

 kezdenek el dohányozni, de a szokás fenntartásban az 

érzelmi regulációnak és egyéb tényezőknek (pl. unalom-

űzés, énmegerősítés) is hatása lehet, főként a dependen-

cia kialakulása után [24]. Egy korábbi hazai vizsgálat a 

kétféle szerfogyasztás motivációs struktúráját összeha-

sonlítva arra a megállapításra jutott, hogy míg az alko-

holfogyasztást kizárólag a társas motivációk befolyásol-

ják, a dohányzással kapcsolatban többféle motiváció is 

igazolható, így a társas mellett az unaloműzés, valamint 

(főként a lányok esetében) az énmegerősítés és az ér-

zelmi reguláció (coping) is [25]. A társas motiváció tehát 

nemtől és szertípustól függet lenül „univerzális” motivá-

ciós prediktornak tekinthető, ezzel szemben az érzelmi 

reguláció és énmegerősítés inkább a lányokra jellemző.

Jelen tanulmány célja a középiskolás fi atalok dohány-

zással és alkoholfogyasztással kapcsolatos motivációinak 

vizsgálata volt. Megnéztük, van-e nemek, illetve szer-

fogyasztási státus szerinti eltérés a motivációs struktú-

rában. Végül arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek a 

 dohányzás és alkoholfogyasztás, valamint a közös szer-

fogyasztás legfontosabb motivációs prediktorai.

Módszer

A vizsgálatban négy debreceni középiskola, az intézmé-

nyeken belül véletlenszerűen kiválasztott 22 osztály vett 

részt. A mintába így 501 középiskolai tanuló került be. 

A  tanulók 14 és 22 év közöttiek (szerepeltek a min-

tában  13. évfolyamosok is), átlagéletkoruk 16,37 év. 

Mind össze 6 tanuló volt 19 év fölötti, ők jellemzően 

végzősök voltak.
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A kérdőívet először az intézmény vezetőjével, majd 

az egyes osztályfőnökökkel engedélyeztettük. A kitöltés 

önkitöltős módszerrel történt, az osztályfőnöki órák 

első  felében. A kitöltés előtt a diákokat röviden tájé-

koztattuk a kérdőívről, annak céljáról és a kitöltés mód-

járól. A kérdőívek kitöltése átlagosan 20–30 percet vett 

igénybe. A lekérdezést a 2012/13-as tanév második fél-

éve folyamán végeztük el.

A mintában megtalálhatók mindhárom fő képzési tí-

pusú (szakiskolai, szakközépiskolai és gimnáziumi), vala-

mint két tannyelvű, 5 éves képzésben tanuló osztályok is. 

A mintába került diákok 5,6%-a szakiskolai, 44,9%-a 

szakközépiskolai, 49,5%-a gimnáziumi és 3,2%-a két 

tannyelvű, 5 évfolyamos képzésben tanul. A lekérdezett 

osztályok 9–13. évfolyam közöttiek, minden évfolyam-

ból található legalább egy osztály a mintában. A 9. évfo-

lyamos diákok aránya 28,5%, a 10. évfolyamosoké 21,6%, 

a 11. évfolyamosoké 38,9% és a 12. évfolyamosoké pe-

dig 8,4%. A két tannyelvű képzésben tanuló végzősök, 

tehát 13. évfolyamosok aránya 2,6%. A nemek megosz-

lása szerint a diákok 33,9%-a fi ú és 65,9%-a lány.

Az önkitöltéses kérdőív kiterjedt a szociodemográfi ai 

adatokon túl a fi atalok életmódjára, társas attitűdjeire, 

a  szerfogyasztási szokásaikra, valamint a szerrel kap-

csolatos motivációkra. A dohányzás és az alkoholfo-

gyasztás  prevalenciája a kurrens szerfogyasztásra vonat-

kozott  („Szoktál-e dohányozni?”; „Szoktál-e alkoholt 

fogyasztani?”). A válaszokat a gyakoriságtól és mennyi-

ségtől függetlenül dichotóm változatban (igen/nem) 

vontuk be az elemzésnek ebbe a szakaszába.

A motivációs attitűdök mérésére az ún. Substance Use 

Coping Inventory [6, 7] módszer korábban adaptált 

 magyar változatát alkalmaztuk [4, 25]. A módszer négy 

alskálát tartalmaz mindkét szerfogyasztás vonatkozá-

sában, amelyek a következők voltak: társas motivációk 

(4  item, pl. „A dohányzás/alkoholfogyasztás élveze-

tesebbé teszi a társas összejöveteleket”), énmegerősítés 

(4  item, pl. „A dohányzás/alkoholfogyasztás növeli 

az önbizalmat”), unaloműzés (2 item, pl. „Az ember ál-

talában akkor gyújt rá/iszik alkoholt, ha nincs más 

 dolga”) és coping/érzelmi reguláció (5 item, pl. „A do-

hányzás megnyugtat, amikor az ember ideges”). A vá-

laszlehetőségek négyfokozatúak voltak, és az „egyáltalán 

nem igaz” (1) választól a „teljes mértékben igaz” (4) 

válaszig terjedtek. A dohányzási alskálák megbízható-

sági  (Cronbach-alfa) mutatói a jelen mintával: 0,87 

( társas motivációk), 0,88 (énmegerősítés), 0,67 (unalo-

műzés), 0,90 (coping/érzelmi reguláció). Az alkohol-

fogyasztás esetében: 0,83 (társas motivációk), 0,78 

(énmegerő sítés), 0,57 (unaloműzés), 0,88 (coping/ 

érzelmi regu láció).

Az adatok statisztikai elemzéséhez SPSS 15.0 szoft-

vert használtunk. A szignifi kanciát a p-érték alapján,  5%-os 

szignifi kanciaszintet alkalmazva értékeltük. A leíró sta-

tisztikai elemzésnél a szignifi kancia kiszámításához két-

mintás t-próbát, illetve χ2-próbát alkalmaztunk. A köz-

ponti statisztikai elemzést a logisztikus regresszióanalízis 

2. táblázat A motivációs struktúra eltérései a mintában nemenként

Motivációk Fiúk,

átlag (szórás)

Lányok,

átlag (szórás)

Dohányzás

– Társas

– Énmegerősítés

– Unaloműzés*

– Coping/érzelmi reguláció

 7,38 (4,18)

 6,65 (3,77)

 4,53 (2,52)

 9,18 (4,97)

 6,85 (3,89)

 6,31 (3,75)

 3,92 (2,20)

 9,11 (5,09)

Alkoholfogyasztás

– Társas***

– Énmegerősítés**

– Unaloműzés*

– Coping/érzelmi reguláció

12,10 (4,58)

10,93 (4,42)

 3,63 (1,99)

10,05 (5,05)

10,30 (4,27)

 9,45 (4,17)

 3,05 (1,64)

 9,25 (4,97)

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; kétmintás t-próba

1. táblázat Szerfogyasztó státus a mintában

Dohányzó státus Fiúk Lányok

Dohányzik  56 (33,7%) 109 (33,7%)

Nem dohányzik 110 (66,3%) 214 (66,3%)

χ2-próba: N.S.

Alkoholfogyasztó státus Fiúk Lányok

Alkoholt fogyaszt 129 (78,2%) 207 (64,3%)

Nem fogyaszt  36 (21,8%) 115 (35,7%)

χ2-próba: p<0,01

jelentette, amelynek segítségével értékeltük a motivációs 

elemek (mint független változók) és a szerfogyasztási 

(dohányzó/alkoholt fogyasztó) státus (mint függő vál-

tozók) közötti összefüggéseket. A többváltozós logisz-

tikus regresszió során a négy-négy motivációs elem 

együttesen került be az elemzésbe, amelynek során ún. 

esélyhányadosok kiszámítására került sor. Amennyiben 

az esélyhányados (OR, odds ratio) értéke >1, akkor 

 kockázatnövelő kapcsolat igazolható. A szignifi kancia 

megállapításához 95%-os konfi denciaintervallumot (95% 

CI) és p-értéket is számítottunk. Az előbbi esetben a 

 statisztikai szignifi kancia feltétele az volt, hogy az érték 

ne tartalmazza az 1,00-et.

Eredmények

Az 1. táblázatban láthatjuk a mintabeli fi úk és lányok 

szerfogyasztási prevalenciaértékeit. A dohányzás tekin-

tetében egyáltalán nem fi gyelhető meg különbség: 

 mindkét esetben 33,7%-uk válaszolta azt, hogy szokott 

dohányozni. Az alkoholfogyasztás prevalenciája viszont 

a fi úk körében nagyobbnak bizonyult (78,2%, szemben 

a lányok értékével, 64,3%; p<0,01).

A 2. táblázat a motivációs skálák átlag- és szórásér-

tékeit mutatja nemenkénti bontásban. A dohányzással 

kapcsolatban egyedül az unaloműzés jelent meg ma-

gasabb pontértékkel a fi úk körében (p<0,05). Az al-

koholfogyasztással összefüggésben azonban az érzelmi 

Unauthenticated | Downloaded 05/19/23 01:44 PM UTC



103ORVOSI HETILAP  2014  ■  155. évfolyam, 3. szám

EREDETI  KÖZLEMÉNY

3. táblázat  A motivációs struktúra eltérései a mintában szerfogyasztó státus 

szerint

Motivációk Nem szerfogyasztó,

átlag (szórás)

Fogyasztó,

átlag (szórás)

Dohányzás

– Társas***

– Énmegerősítés***

– Unaloműzés***

–  Coping/érzelmi 

reguláció***

5,81 (3,11)

5,41 (2,79)

3,51 (1,96)

7,37 (4,32)

 9,29 (4,44)

 8,30 (4,53)

 5,24 (2,52)

12,39 (4,66)

Alkoholfogyasztás

– Társas***

– Énmegerősítés***

– Unaloműzés**

–  Coping/érzelmi 

reguláció***

7,31 (3,55)

7,33 (3,75)

2,88 (1,54)

7,18 (4,15)

12,43 (3,90)

11,05 (4,07)

 3,41 (1,88)

10,52 (5,05)

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; kétmintás t-próba

5. táblázat A logisztikus regresszió eredményei nemenként (OR, esélyhá-

nyadosok)

Fiúk Dohányzás,

ORa (95%-os CIb)

Alkoholfogyasztás,

ORa (95%-os CIb)

Motivációk

– Társas

– Énmegerősítés

– Unaloműzés

–  Coping/érzelmi 

reguláció

1,13 (0,98–1,32)

0,98 (0,82–1,18)

1,30 (1,08–1,58)**

1,18 (1,06–1,31)**

1,21 (1,03–1,43)*

1,21 (0,99–1,48)

0,84 (0,67–1,22)

0,99 (0,84–1,16)

χ2

df

Nagelkerke R2

57,28***

4

0,44

109,08***

4

0,33

Lányok Dohányzás,

ORa (95%-os CIb)

Alkoholfogyasztás,

ORa (95%-os CIb)

Motivációk

– Társas

– Énmegerősítés

– Unaloműzés

–  Coping/érzelmi 

reguláció

1,16 (1.04–1,28)**

0,96 (0,86–1,07)

0,35 (0,93–1,22)

1,17  (1,09–

1,26)***

1,47 (1,31–1,66)***

1,03 (0,92–1,14)

0,90 (0,72–1,12)

0,99 (0,90–1,09)

χ2

df

Nagelkerke R2

315,31***

4

0,32

276,93***

4

0,43

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
aesélyhányados; bCI: konfi denciaintervallum

 reguláció (coping) kivételével valamennyi motivációs 

elem a fi úkra volt jellemzőbb.

A 3. táblázat szintén a motivációs skálák leíró statiszti-

káját foglalja magában, azonban szerfogyasztó státus 

szerint. Itt már valamennyi motivációs elemre szignifi -

kánsan magasabb pontérték igazolható azok körében, 

akik dohányoznak, illetve alkoholt fogyasztanak. A szer-

fogyasztókra tehát a társas hatás mellett az énmegerősí-

tés, az unaloműzés és az érzelmi reguláció is jellemzőbb, 

mint az absztinensekre.

A 4. táblázat a logisztikus regresszióelemzés eredmé-

nyeit mutatja be. Az alkoholfogyasztás esetében egyedül 

csak a társas motiváció járt nagyobb szerfogyasztási 

esélyhányadossal (OR = 1,40; p<0,001). A dohányzással 

kapcsolatban azonban a társas motivációt kivéve vala-

mennyi (énmegerősítés, unaloműzés, érzelmi reguláció) 

szignifi káns prediktornak bizonyult.

Az 5. táblázat nemenkénti bontásban tartalmazza az 

esélyhányadosokat. Az alkoholfogyasztással kapcsolat-

ban szintén csak a társas motiváció bizonyult prediktor-

nak (OR = 1,47; p<0,01 a lányok esetében; OR = 1,21; 

p<0,05 a fi úk esetében). A dohányzással kapcsolatban 

a lányoknál a társas motiváció (OR = 1,16; p<0,01) mel-

lett az érzelmi reguláció (OR = 1,17; p<0,001) is szig-

nifi káns lett. A fi úk esetében szintén az érzelmi regulá-

ció  (OR = 1,18; p<0,01) prediktor jellege igazolódott 

be, emellett az unaloműzés (OR = 1,30; p<0,01) is je-

lentős lett.

Végül, a 6. táblázatban látható, hogy az együttes al-

kohol- és cigarettafogyasztás motivációs prediktorai 

 közül a társas motiváció a meghatározó (OR = 1,22; 

p<0,01 a cigarettával, és OR = 1,28; p<0,01 az alkohol-

lal kapcsolatos motivációk esetében). Ezt a dohányzás-

4. táblázat A logisztikus regresszió eredményei a teljes mintában (OR, 

esélyhányadosok)

Független változók Dohányzás,

ORa (95%-os CIb)

Alkoholfogyasztás,

ORa (95%-os CIb)

Motivációk

–  Társas

–  Énmegerősítés

–  Unaloműzés

–  Coping/érzelmi 

reguláció

1,15 (1,05–1,25)**

0,97 (0,89–1,07)

1,14 (1,02–1,27)*

1,17 (1,10–1,24)***

1,40 (1,27–1,54)***

1,07 (0,97–1,17)

0,88 (0,73–1,06)

0,99 (0,92–1,07)

χ2

df

Nagelkerke R2

129,62***

4

0,34

148,98***

4

0,40

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
aesélyhányados; bCI: konfi denciaintervallum

6. táblázat A logisztikus regresszió eredményei a dohányzás és alkoholfo-

gyasztás együttes előfordulása esetén (OR, esélyhányadosok)

Független változók Dohányzás + 

alkoholfogyasztás együtt

ORa (95%-os CIb)

Dohányzási motivációk

– Társas

– Énmegerősítés

– Unaloműzés

– Coping/érzelmi reguláció

1,22 (1,05–1,42)**

0,91 (0,77–1,08)

1,14 (0,95–1,37)

1,17 (1,05–1,30)**

Alkoholfogyasztási motivációk

– Társas

– Énmegerősítés

– Unaloműzés

– Coping/érzelmi reguláció

1,28 (1,13–1,45)***

1,06 (0,93–1,21)

0,84 (0,66–1,08)

0,92 (0,82–1,03)

χ2

df

Nagelkerke R2

201,67***

4

0,57

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
aesélyhányados; bCI: konfi denciaintervallum
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hoz kapcsolódó motivációk esetében az érzelmi regu-

láció (OR = 1,17; p<0,01) egészíti ki.

Megbeszélés

A középiskolások dohányzása és alkoholfogyasztása azért 
érdemel kitüntetett fi gyelmet, mert ebben a korban leg-
gyakoribb a szerek kipróbálása, és azok egy jelentős 
 része, akik már nem csak alkalmanként kezdenek élni 
e szerekkel, felnőttkorukra is rendszeres fogyasztóvá és 
függővé válnak, és számolniuk kell az egészségügyi kö-
vetkezményekkel is [1, 2, 3]. Kutatásunk középpontjá-
ban ezért a szerfogyasztás leggyakoribb motivációi áll-
tak, hiszen, ha ismerjük a motivációkat, könnyebben be 
tudunk avatkozni még a primer és szekunder prevenció 
szintjén.

Elemzésünk alapján arra következtethetünk, hogy a 
társas motiváció a legerősebb „univerzális” motivációs 
faktor, nemtől és szertípustól függetlenül növeli a do-
hányzás és alkoholfogyasztás valószínűségét, hasonlóan 
egy korábbi vizsgálathoz [25]. A társas befolyás jelentő-
ségére mind a nemzetközi [5, 10, 11], mind pedig a 
 hazai [14, 15, 20, 25] kutatások felhívják a fi gyelmet. 
A kortársak, különösen a barátok, és ezen belül is a leg-
jobb barát szerepe nagyon meghatározó, hiszen a szerfo-
gyasztás közös tevékenység, amelynek csoportnorma-
erősítő hatása van [17, 19]. Az alkoholfogyasztásnak 
nem is volt más szignifi káns motivációs prediktora, ami 
azt jelzi, hogy különösen fontos a társas helyzetben tör-
ténő alkoholfogyasztás ebben a korban, azaz a szociális 
normatív jelleg erőteljesebben mutatkozik meg minden 
más motivációnál. A fi atalok gyakran úgy érzik, nem 
akarnak kimaradni a közös tevékenységből, a csoport-
nyomás tehát ilyen esetekben igen nagy, ami az alkohol-
fogyasztás esélyét növeli. Korábbi kutatások a problémás 
alkoholfogyasztásnál már egyéb motivációkat is igazol-
tak, így az énmegerősítés vagy a coping szerepét [13, 14, 
15], azonban jelen kutatásban ezt a jelenséget nem vizs-
gáltuk.

A dohányzásnál is megmutatkozott a társas motiváció 
prediktor jellege, azonban ez főként a lányokra jellemző. 
Ők tehát nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a közös 
tevékenységnek, illetve a dohányzás társas normatív 
 szerepének. Korábbi kutatás azt is igazolta, hogy a do-
hányzás az ún. barátszelekcióra is hatással van, azaz pél-
dául a dohányzó fi atal hajlamos barátait is a dohányzó 
státus szerint kiválasztani, és inkább olyanokkal barát-
kozni, akik maguk is dohányoznak [19]. A cigaretta ese-
tében azonban nemcsak a társas hatások szerepe igazol-
ható, hanem az unaloműzés és az érzelmi reguláció 
(coping) jelentősége is. Ezt korábbi vizsgálatok is meg-
erősítik [20, 21, 22, 23, 24]. Eltérően az alkoholtól, 
ahol csak a  problémás alkoholfogyasztásnál fi gyelhető 
meg ezek  hatása, a cigaretta esetében már ennél a válto-
zónál is megjelentek ezek a motivációk, a szerfogyasztás 

gyako riságától és mennyiségétől függetlenül. Mindez a 

nikotin öngyógyító hatását támasztja alá [20, 21], amely-

re rendszeres dohányzás esetén a serdülők maguktól is 

rájönnek, még akkor is, ha eredetileg inkább a társas mo-

tivációk hatására kezdtek el dohányozni.

A dohányzás és az alkoholfogyasztás együttes elő-

fordulása esetén szintén a társas motivációk szerepe volt 

a döntő, amit az érzelmi reguláció (coping) egészít ki. 

A tényleges csapdahelyzetet valójában az jelenti, hogy a 

fi atalok társas környezetben a kortársak hatására, a meg-

osztott öröm kedvéért kezdenek el cigarettázni és alko-

holt fogyasztani (igen gyakran a kettőt együtt), azonban 

miután megtapasztalják a szerek kémiailag „kedvező” 

(pl. a nikotin stresszoldó vagy az alkohol gátlásokat csök-

kentő) hatásait, könnyen elmozdulnak a rendszeres fo-

gyasztás irányába, aminek eredményeként függőség ala-

kulhat ki. A kulcs tehát az lehet, hogy a fi atalokat meg 

kell tanítani, hogy társas helyzetben hogyan viselkedje-

nek asszertív módon, elkerülve a csoportnyomást [26], 

mielőtt még az énmegerősítés és a coping céljából kezdik 

el fogyasztani a szereket. Ezért a prevenciós stratégiák-

nak az információnyújtás mellett ki kell terjedniük a 

készségfejlesztésre, elsősorban a szociális készségek fej-

lesztésére [27]. Kutatásunk korlátait (keresztmetszeti 

vizsgálat, a szerfogyasztás önbevalláson alapuló mérése) 

fi gyelembe véve elmondhatjuk, hogy további vizsgálatok 

szükségesek ahhoz, hogy a szerfogyasztás egyes mutató-

inak (gyakoriság, mennyiség, függőség mértéke) függ-

vényében is elemezzük a motivációs struktúra eltéréseit. 

Jelen tanulmány elsősorban a társas motivációk kiemelt 

jelentőségére hívja fel a fi gyelmet a középiskolás korosz-

tályban, aminek a prevenciós programokban mindenkép-

pen hangsúlyt kell kapnia.
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