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A obesitás kialakulásának hátterében álló tényezők számos variációját kimutatták a korábbi kuta-
tások. Az okok közt többnyire az alacsony önértékelés nyert kiemelt szerepet, ugyanakkor a rezilien-
cia, mint lehetséges védő faktor  szerepe is vitatott.  Célunk a gyermekkori obesitás hátterében meg-
húzódó pszichés tényezők vizsgálata, melyek megismerésén keresztül lehetőség nyílik a megfelelő 
prevenció kialakítására. Ezek közül kiemelt fontosságúnak tartjuk a reziliencia egyéni szintjének, 
a szülői attitűdöknek, valamint a pszichológiai distressz   hatását. Feltételezhető, hogy az említett té-
nyezők közre játszanak a gyermekkori obesitás kialakulásában. Mindezek hátterében feltételezhető-
en a  biomedikális kockázat, a szülői bánásmód, a társadalmi státus, és a globális önértékelés jellem-
zőinek hatása húzódnak meg. Feltételezzük, hogy az obesitás kialakulása, illetve megléte szoros kap-
csolatban áll a család mindennapi életében értvényesülő életmóddal kapcsolatos attitűdjeivel. Mind-
ezeken túl befolyásoló hatást fejthet ki a reziliencia  egyéni szintje és az észlelt társas támasz, s az eze-
ken keresztül megélt önértékelés.

Mivel több iskola (vidéki és városi intézmények) bevonásával készül a kutatás, így magas minta-
elemszám várható. Összesen legalább 200–200 fő (10–13 év közötti, nemek szerint egyenlő eloszlású) 
általános iskolás gyermek részvételére számítunk. A mintába kerülés korhatárát 10 éves kor fölött 
határozzuk meg. A kontrollcsoportot azonoso életkori övezetbe eső, normál testsúlyú, szintén vidéki 
és városi iskolás gyermekek alkotnák. (A vizsgálat indítása az etikai engedélyre vár.)

A vizsgálat lefolytatásához összesen két kérdőívet használnánk fel, valamint védőnő segítségével 
a résztvevők testtömeg indexének kiszámítása is szükséges. A két teszt Harter: „Self-perception Profi-
le for Children“,  valamint Ball és Dollman REACH (Resilience for Eating and Activity in Children) 
kutatásának vizsgálati eszköze, a Fizikiai Aktivitás Kérdőív. A kérdőívek angolról magyarra történő 
tükörfordítása megtörtént, használatukhoz a szerzői engedélyt megkaptuk.

Várhatóan az adoleszcens kor előtt álló gyermekek önértékelésében kimutatható hatása lesz az 
obesitás önértékelésre kifejtett negatív hatásának, főleg a lányok körében. Azonban számítunk arra, 
hogy a reziliencia egyéni szintjének mértéke befolyásolja a táplálkozási attitűdöket, lehetséges erőfor-
rásként az önértékelési problémákkal való megküzdésben. Egyéb pszichológiai faktorok közrejátszá-
sára is számítunk, melyek észlelésével a gyermekkori obesitás háttere jobban megérthetővé válik. 


