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A reziliencia fogalom általános jelentése 
 

  Rugalmas ellenállási képesség, azaz valamely rendszernek 
legyen az egy egyén, egy szervezet, egy ökoszisztéma vagy 
éppen egy anyagfajta – azon reaktív képessége, hogy 
erőteljes, meg-megújuló, vagy akár sokkszerű külső 
hatásokhoz sikeresen adaptálódjék (Békés, 2002). 

 



Reziliencia az egészségpszichológiában    
 Rugalmas lelki ellenálló képesség –  

„Legyőzhető sérülékenység” 

 Werner és Smith, 1992. 

 

 

 

Longitudinális vizsgálatok: 

1. Kauai vizsgálat (Werner és Smith, 1992, 2001) 

• Gyerekeket vizsgáltak, akiket  40 éves korig követtek  nyomon 
(1, 2, 10, 18, 32 és 40) 

• Összesen 698 fő vett részt benne, akik 1955-ben születtek. 

• Magas követési arány 80%. 

 



Születéskori rizikótényezők 

•Különböző  perinatalis  problémák, 
komplikációk  

•Nyomor, nehéz körülmények 

•A szülő mentálisan sérült (pl. 
szenvedélybeteg), ill. a szülők közötti rossz 
viszony, a család felbomlása 

 



Milyen arányban lettek reziliensek a 
veszélyeztetett gyerekek? 

Születéskor 
Rizikó: 
-szegénység 
-szülők közötti konfliktus 
-szülők mentális betegsége 
-születés közbeni 
komplikációk 

18 éves korban 
Problémás 
alkalmazkodás: 
-mentális problémák 
-terhesség 
-bűnelkövetés 
 
 
 

Felnőtt korban (40) 
Jó alkalmazkodás: 
-van partnere, családja 
-van munkája 
-nincs mentális problémája 
-elégedett életével 
 
 
 

Kauai vizsgálat, Werner & Smith  1992, 2001 



    Multidimenzionális, dinamikus megközelítés   
A reziliencia védő (protektív) tényezői 

 

Személyiség 
- Jó kognitív képességek 

- Érzelem- és viselkedés  
szabályozás 

-  Kiemelkedő tehetség vmiben 

- Önbizalom, jó külső 

- Optimizmus 

- Vallásos hit 

 

Család 
- Jó szülő-gyerek kapcsolat 

- Anya magasabb iskolai 
végzettsége 

- Kevesebb mint 4 gyerek 

- 2 év korkülönbség 

- Kiterjedt családi háló 

Társas környezet 
- Iskolához való kötődés 

- Kompetens mentor 

- Normákat betartó barátok 

-  Közösségi tevékenység 

 



2. Kompetencia vizsgálat  
(Masten és Garmezy, 1994) 

• 205 iskolás gyermek vizsgálata, akik 8-12 év közöttiek voltak, 
27% kisebbséghez tartozó, alsó középosztálybeli családból 
származóak  

• 7 és 10 évvel később újravizsgálták a gyerekeket (98 % - os 
részvétel) – a mérés megismétlése 

 
Vizsgálták: 
• Iskolai teljesítményt, 
• Társas támogatást, 
• Pozitív önértékelést, distresszt, 
• Életesemények vizsgálata.  

 



Mikor beszélhetünk rezilienciáról? 

„Veszélyeztetett életkörülmények ellenére történő 
sikeres alkalmazkodás” - Masten, Best, Garmezy 

1990. 
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Kompetencia vizsgálat 
 (Masten, Garmezy, 1994) 

A gyerekeket a következő csoportokba 
sorolták:  

•Reziliens  fiatal 
•Kompetens fiatal 
•Maladaptiv fiatal (mentális sérülékenység) 
 

A kapott eredmények alapján azonosították a 
reziliencia védőfaktorait az egyes 
életszakaszokban valamint az egyén, a család és a 
társas-társadalmi közeg szempontjából. 



 A reziliencia védőfaktorai  
(Masten, Garmezy 1994) 

Személyes tényező Családi tényező Közösségi tényező 

Intelligencia Jó anyagi erőforrások Iskolába járás lehetősége 

Jó problémamegoldó 
készség 

Jó szülői kapcsolat a 
gyerekkel 

Barátok 

Jó szülői, gondozói 
kapcsolat 

Jó családi kommunikáció, 
szerepek 

Szomszédok, rokonok, 
ismerősök jelenléte 

Kevésbé szabálykövetőek Közös beszélgetések Szociális események 

Alacsony mértékű negatív 
érzelmek  

Családi összetartás, 
kohézió 

Idősebb tanácsadó, 
mentor 

Szociális érdeklődés Családi rítusok, ünnepek Közösségbe kapcsolódás 

Kitartás Jó megküzdési készség Felelősségvállalás  

Optimizmus, önbizalom Rugalmas működés Vezetői pozíció 

Energia, életerő Jó családi szerkezet Templomba járás, hit 

Nagyobb függetlenség 
másoktól 

Optimális a bevonódás a 
családba  

Krízis esetén 
támogatottság 

Hit a sikerben 



REZILIENCIA VIZSGÁLAT 
ALSÓVÉGTAG AMPUTÁLT 
CUKORBETEGEK KÖRÉBEN 



Vizsgálati módszerek 
Minta: 

• 39 fő alsóvégtag amputált cukorbeteg 

• 55 fő egészséges kontroll személy 

(Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Rehabilitációs Intézet, 
valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Rehabilitációs Osztály)  

 

Kérdőívek: 

• Beck Depresszió Kérdőívet (BDI-R),  

• Connor-Davidson Reziliencia Skálát (CD-RISC),  

• Társas Támogatás Kérdőív (MOS-SSS),  

• Pozitív és Negatív Affektivitás Skálát (PANAS),  

• Folkman és Lazarus-féle Konfliktusmegoldó Kérdőívet (WCI).  

 



Eredmények 1. 

Az amputált betegcsoport és az egészséges kontrollcsoport 
összehasonlítása alapján a következő szignifikáns különbségek 

találhatóak: 

 

• Depresszió - amputáltaknál magasabb 

• Pozitív érzelmek – amputáltaknál alacsonyabb 

• Negatív érzelmek – amputáltaknál magasabb 

• Problémaelemzés – amputáltaknál alacsonyabb 

• Segítségkérés – amputáltaknál alacsonyabb 



Eredmények 2. 

Az amputált betegeknél a rezilienciával jelentős mértékben 
összefügg: 

 
• Depresszió mértéke (fordított összefüggés) 

• Pozitív érzelmek 

• Negatív érzelmek (fordított összefüggés) 

• Társas támogatás különböző formái 

• Problémaelemzés 

• Céltudatos cselekvés 

• Alkalmazkodás 

• Segítségkérés 

 



Eredmények 3. 

A rezilienciát bejósló tényezők amputált cukorbetegeknél: 

 

• Depresszió 

• Pozitív érzelmek 

• Alkalmazkodás 

• Problémaelemzés 



Összefoglalás 

• Az amputált cukorbetegek esetében igazolódott a pozitív és negatív 
érzelmek, a depresszió, a társas támogatás, a problémaelemzés, a 
céltudatos cselekvés, az alkalmazkodás összefüggése a rezilienciával, 
ami összhangban van a korábbi kutatásokkal. 

• A betegcsoportot az egészséges csoporttal összehasonlítva látható, 
hogy több tényező esetében az eredmények különböznek a 
betegcsoport hátrányára (a depresszió, a negatív érzelmek 
magasabbak; a pozitív érzelmek, a problémaelemzés, a segítségkérés 
alacsonyabb mértékben van jelen). 

• Amputált végtagú cukorbetegek esetében azonosítottuk a reziliencia 
bejóslását meghatározó tényezőket egy hónappal az amputációt 
követően (depresszió, pozitív érzelmek, alkalmazkodás, 
problémaelemzés). 

• A kapott eredmények elősegítik a sikeres rehabilitációs program 
kidolgozását és a betegek hosszú távú életminőségének javítását.  



A pozitív beállítódás (érzelmek) szerepe 

Fredrickson (2002)  „broaden-and-build” elmélete  
 

A pozitív érzelmek szerepe: 
•    kiszélesítik a személy pillanatnyi gondolat- és cselekvésrepertoárját (új 

és kreatív megközelítési módok, cselekedetek), 

•    kitágító hatásánál fogva építi a személy testi, intellektuális és társas 
erőforrásait, 

•    a fentiek által hosszú távon a szubjektív jóllét (well-being)    
fokozódásához vezetnek, 

•    a negatív érzelmek hatását hosszú távon vissza tudják szabályozni. 

 

 

 

Buddhista szemlélet 
 



 

Köszönet a kutatásban részt vevő kollégáknak: 
 

    Makai Gábor, Bandi Szabolcs, Pethes Barbara, Rátvai 
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  A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 

Alap társfinanszírozásával valósul meg (EFOP-3.6.1.-16-2016-00004) 
a Pécsi Tudományegyetemen.  

 

Köszönöm a figyelmet!   


