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Elméleti háttér: A COVID-19 vírus okozta járványhelyzet számos hatást gyakorol 

társadalmunkra, amelyhez az alkalmazkodás kulcsfontosságú minden korosztály számára. 

Ebben kiemelt szerepet játszik a reziliencia és a kockázatészlelés, amelyek kapcsolatát 

korábbi eredmények hangsúlyozzák. Bár mindkét jelenség esetében születtek tanulmányok, 

melyek az életkor szerepét vizsgálják, a dolgozat megszületéséig nem jelentek meg 

publikációk, amelyek a serdülők és a felnőttek nem családon belüli összehasonlítására 

irányultak volna.  

Célkitűzés: Serdülők és felnőttek mintáján az életkor szerepének vizsgálata reziliencia és 

kockázatészlelés tekintetében.  

Módszer: A longitudinális vizsgálatban 309 serdülő (16-20 év) és 313 felnőtt (21-99 év) vett 

részt 2020. márciusa és decembere között. A kutatás három hullámában a vizsgálati 

személyeknek különböző online kérdőívcsomagokat kellett kitölteniük, melyekből a 

kockázatészleléssel kapcsolatos kérdőív, valamint a Connor-Davidson Reziliencia Kérdőív 

(CD-RISK) 10-itemes változata került felhasználásra.  

Eredmények: A reziliencia-vizsgálat során a felnőttek szignifikánsan magasabb pontszámot 

értek el (p = 0,000). A korcsoportonkénti összehasonlítás alapján a serdülők szignifikánsan 

alacsonyabb értéket értek el, mint a 35-54 (p = 0,004) és az 55-64 (p = 0,000) év közötti 

korosztály. A kockázatészlelés vizsgálatok során szintén szignifikánsan magasabb pontszámot 

értek el a felnőttek mindkét felmérés esetében (p = 0,000; p = 0,001). A korcsoportonkénti 

összehasonlítás alapján a serdülők a 35-54 (p = 0,002; p = 0,012), az 55-64 (p = 0,002; p = 

0,000) és a 65-99 (p = 0,000; p = 0,0025) éves korosztálynál szignifikánsan kevesebb 

pontszámot értek el.  

Következtetések: Az eredmények alapján a magyar felnőttek reziliensebbek, valamint jobb 

kockázatészlelők, mint a magyar serdülők. A reziliencia esetében a 16 és 20 év közötti 

serdülők a 35-54 és az 55-64 év közötti korosztállyal; a kockázatészlelés tekintetében a 35-54, 

az 55-64 és a 65-89 év közötti felnőttekkel mutattak mindkét felmérés során szignifikáns 

különbséget. A vizsgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a reziliencia, a kockázatészlelés, 

valamint az életkor között kapcsolat mutatható ki. 
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