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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkasteltiin lähinnä persoonallisuusmittareilla koottua aineistoa mittareitten osioita itsenäisinä muuttujina pitäen. Tavoitteena oli
jäsentää aineistoa ensin yleisellä tasolla persoonallisia ja sosiaalisia tekijöitä, niiden välisiä suhteita ja niissä 1,5 vuoden aikana tapahtuneita
muutoksia tarkastelemalla. Toiseksi tutkittiin 13,5-15-vuotiaitten nuorten elämää ja kehitystä korostaen erityisesti sukupuolierojen ja perheeseen
ja vertaisryhmään liittyviä tarkasteluja.
Tutkimus perustui kyselylomakkeilla kolmesta koulusta kerättyyn nuorten riskikäyttäytymisaineistoon. Tutkimuksen otos koski 5.-9. luokkien
oppilaita. Kyselylomakkeet kartoittavat mm. koulumenestystä, persoonallisuutta (Eysenck Junior-EPI:n mukainen), itsetuntoa (Coopersmith)
kontrolliodotuksia (Nowicki - Strickland) ja psykosomatiikkaa (Tilastokeskus/ Sievers ym.) sekä riskikäyttäytymistä.
Tutkimus on kvantitatiivinen. Sosiaalisia ja persoonallisia tekijöitä tarkasteltiin faktorianalyyttisesti. Aineisto jaettiin subjektiivisesti arvioiden ja
korrelaatiotarkasteluin 125 sosiaalista ja persoonallista edustavaan muuttujaan. Niille tehdyn kolmen erillisen analyysin pohjalta nimettiin
seuraavat parittaiset faktorit: tukea antava kotiympäristö ja positiivinen minäkuva, vertaisryhmäaktiivisuus ja tasapaino, menevä nuori ja suosio
vertaisryhmässä. Erillisenä tarkasteltiin psykosomatiikkaa, josta muodostui yksi faktori. Reliabiliteetit (Tarkkonen 1987) vaihtelivat välillä
0.901-0.711.
Faktoreihin perustuvat muuttujat käsiteltiin toisen asteen faktorianalyysin avulla, jolloin voitiin tarkastella muuttujien välisiä suhteita sekä niissä
tapahtuneita muutoksia 1,5 vuoden aikana.
Toisen asteen faktorianalyysilla tuotettiin kaksi uutta faktoria, persoonallisuus- ja perhedimensio sekä sosiaalinen dimensio. Faktoreista
muodostettiin nelikenttä, jota pidettiin nuoren psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin rakenteena ja jossa samalla heijastuivat minäkäsitykset.
Puolentoista vuoden aikana ilmeni muutoksia erityisesti vertaisryhmätoiminnoissa. Tytöillä tukea antava kotiympäristö korostui 13,5 ikävuoden
ja pojilla 15-ikävuoden vaiheilla. Vertaisryhmä oli merkittävä kummallekin sukupuolelle. Tytöillä korostuivat suosio vertaisryhmässä ja
riskikäyttäytyminen poikia enemmän. Tyttöjen positiivisella minäkuvalla oli yhteys vertaisryhmään ja psyykkiseen hyvinvointiin. Poikien
positiivisella minäkuvalla oli yhteys psyykkiseen hyvinvointiin sekä tukea antavaan kotiympäristöön. Kehityspolut näyttivät eri sukupuolilla
olevan selvästi eriaikaisia ja jossain määrin sisällöllisiltä painotuksiltaan erilaisia.
Coopersmith (1967), Eysenck (1967, 1981), Nowicki-Strickland (1972, 1973), Emmerich ym. (1971).

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
nuoret - minäkuva
minäkuva - persoonallisuus
persoonallisuus - sosiaaliset suhteet

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

