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Korábbi kutatások 
összefoglalása

Jessor (1993) magatartás szinten a sport, a kreatív közösségek, 
társas támasz, vallásosság protektív  tényezőként működnek.

A vallásosság negatívan korrelál a házasság előtti szexualitással 
(Mahoney; 1999)

A templomba járó vallásos személyek esetében a vallási 
közösség részéről tapasztalt társas támogatás mértéke nagyobb 
volt (George, Ellison, Larson; 2002)

Huszta és Paulik (1995) összehasonlító vizsgálatai



Hipotézisek
Van különbség azok között a diákok között, akik már 

létesítettek szexuális kapcsolatot és azok között, akik 
még nem, a vallásos kétely mértékében.

Van különbség azok között a diákok között, akik már 
létesítettek szexuális kapcsolatot és azok között, akik 
még nem, a társas támogatás érzelmi faktorában, a 
barátokkal való elégedettségben és az ifjúsági 
közösséghez való tartozásban.



A szexuális kapcsolatot létesített diákok nagyobb 
kockázatvállaló megküzdéssel rendelkeznek, mint azok, 
akik még nem létesítettek szexuális kapcsolatot.

Azok a diákok, akiknek az istenkép jelenlét dimenziója 
magasabb, alacsonyabb a kockázatos megküzdése.

Van különbség az istenkép, különösen is ennek 
jóindulat dimenziójában azok között a diákok között, 
akik már létesítettek szexuális kapcsolatot és azok 
között, akik még nem.



A kutatás módszerének 
bemutatása
Vizsgálati személyek 
(14-17 éves egyházi iskolába járó diákok)
N=90
Nemi eloszlás: 34 fiú és 56 lány 
Átlagéletkor: 15,8 év



Felhasznált eszközök, a kérdőív 
bemutatása
62 kérdés (nyílt és zárt kérdések)

Szocioökonómiai státusz
Társas támogatás kérdőív (Pikó; 2002)
Megküzdés (Pikó; 2002)
Szexualitásra vonatkozó kérdések (Léder; 2008, Kluge 

és Sonnenmoser (2002)
Vallásosságra vonatkozó kérdések (Altemeyer , 

Lawrence; 2007)



Eredmények bemutatása

12 személynek (5 lány és 7 fiú) volt szexuális 
kapcsolata (átlagéletkoruk 15,8 év)

Erősebb a vallási kétely azoknál, akiknek már volt 
szexuális kapcsolatuk (t=2,901, p=0.005)

Nincs különbség a társas támogatás érzelmi 
faktorában, barátokkal való elégedettségben és az 
ifjúsági közösséghez tartozásában a szexuális 
tapasztalatok függvényében



A kutatás korlátai

Érzékeny téma, de aktuális
Statisztikailag egyenlőtlen az elemszám eloszlása

További kutatások elvégzése




