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Bevezetés 
 
Napjainkban a szabadidős sportolási szokások vizsgálata kiemelt kutatási területet és 
kihívást jelent, hiszen az orvostudományban egyre inkább teret nyerő prevenciós szemlélet, 
valamint a krónikus betegségek kialakulásában szerepet játszó életmódbeli tényezők 
fokozott szerepe miatt egyszerre van jelen a szabadidős sport iránti igény, illetve az inaktív 
életmód, mely szoros kapcsolatban áll a fogyasztói társadalomra jellemző felgyorsult 
életvitellel.  

Ennek az ellentmondásnak a megértéséhez, megismeréséhez nyújt segítséget a 
magatartástudományi megközelítés, mely széles látókörével lehetővé teszi a probléma 
megoldásához szükséges információk megszerzését. Ahogy azt a következőkben látni 
fogjuk hatékonyan és eredményesen csak akkor tudjuk megoldani ezt az összetett problémát, 
ha a különböző tudományágak (főként az orvoslás, a pszichológia, a szociológia és a 
kommunikáció) ismereteit, módszereit felhasználjuk és ezen tudományágak szakembereinek 
összefogását elősegítjük. Hiszen az eddigi hazai és nemzetközi eredmények is azt 
bizonyítják, hogy ez a probléma napjainkban rendkívül fontos és aktuális és mindeddig nem 
sikerült olyan programot kifejleszteni, mely hatékonyan és hosszú távon oldotta volna meg. 

Az úgynevezett „ökológiai modell” a magatartástudományi személetet követve a 
sportolás propagálásánál figyelembe veszi az egyén és a környezete közötti kölcsönhatást, és 
hangsúlyozza, hogy tartós eredményt, csak az extraindividuális (egyénen kívüli) és 
intraindividuális (olyan tényezők, melyeket az egyén befolyásolni képes) tényezők 
figyelembevételével érhetünk el.  Ez a modell interdiszciplinárisan összefoglalja a sportolási 
szokásokat befolyásoló tényezők rendszerét, így alapját nyújtja egy átfogó 
egészségfejlesztési koncepciónak. 

A modern társadalomban az inaktivitással, mint egészséget veszélyeztető 
kockázati tényezővel kell számolnunk. Mivel a lakosság testmozgását társadalmi és 
gazdasági feltételek határolják be, fizikai aktivitásuk pedig, az életmód keretei közé 
illeszkedve mutat jellegzetes eltéréseket ezért ennek megismeréséhez és formálásához 
elengedhetetlen a demográfiai, szociális, szociokulturális, egyéni – és csoportlélektani 
tényezők ismerete.  

Ezt felismerve az egészségügy is egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a magatartás 
– és viselkedéskutatások felé és a népegészségügyi programok is kiemelt szerepet 
tulajdonítanak a mozgásban gazdag életmód népszerűsítésének, illetve a testedzési szokások 
és az egészség közötti kapcsolatok feltárását szorgalmazó kutatásoknak. Hiszen az aktivitási 
szint emelésével jelentős javulásokat lehetne elérni ezen a téren, de ehhez pontosan ismerni 
kell a sportolási szokások jellegzetességeit, és az ellene ható, akadályozó tényezők 
természetét, mint például az időhiányt, a sportolási lehetőségek hiányát, a motiváció 
alacsony szintjét és a betegségeket is. 

Ezekben a kutatásokban kiemelten fontos szerepet kapnak a serdülők és fiatalok, 
hiszen a sportolói magatartás, hasonlóan más egészségmagatartási formákhoz, kora 
gyermekkori mintákhoz kötődik, ezért fontos, hogy a sport szeretete már ekkor kialakuljon 
és hozzászokjanak a rendszerességhez.  

Ez a populáció a primer prevenció szempontjából is kitüntetett szerepet kap, 
hiszen a serdülők körében érhetők el a leghosszabb távú sikerek, és a rendszeres 
testmozgásra fiatal korban nagyon nagy szükség van, hiszen a sport jótékony szomatikus, 
pszichés és pszichoszociális hatását számos vizsgálat bizonyította már.  

A serdülő korosztály vizsgálata azért is nagyon fontos, mert ez egy átmeneti 
életszakasz, melyet azon túl, hogy biológiai – és hormonális változások kísérnek számos 
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vizsgálat utalt arra, hogy ebben az időszakban gyakoriak a megoldatlan pszichoszociális 
problémák, a krónikus betegségek kialakulása már ekkor megkezdődik és a pszichés, 
valamint pszichoszomatikus kórképek kialakulása is emelkedő tendenciát mutat. A fiatalok 
életmód mintázata is ekkor kezd kialakulni, egészségmagatartásuk is jelentős változáson 
megy keresztül.  

Jelen tanulmányom célja tehát az, hogy az interdiszciplináris megközelítést 
követve, és az „ökológiai modell” elemeit felhasználva megismerjem a szabadidős sport 
szociológiai és pszichológiai összefüggéseit, felhívjam a figyelmet a sport sokrétűségére és a 
gyakorlati egészségfejlesztő munkában is felhasználható eredményekre.  

Hiszen az eddigi empirikus eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a 
szabadidős sportnak fontos szerepet kell betöltenie az egészségfejlesztési programokban, 
ugyanis tudatos tervezéssel elérhető, hogy a sportolás az iskolai testnevelés befejezése után 
is a felnőttek életének szerves része maradjon, és az eredményes egészségfejlesztés 
lehetőségeinek kutatása, a védőfaktorok felismerése mindannyiunk közös érdeke.  
 
Célkitűzések és hipotézisek 
 
Empirikus kutatásom célkitűzése a korábbi szakirodalmi eredményekre és ismeretekre 
támaszkodva az volt, hogy a fiatalok szabadidős sportolási szokását megvizsgálja és 
elemezze magatartástudományi szempontok alapján, így hozzájáruljon hatékony 
egészségfejlesztő, illetve primer prevenciós programok kidolgozásához.  
Vizsgálatom hipotézisei a következők voltak: 

1. Korábbi kutatások eredményeire támaszkodva feltételezhetjük, hogy az általános 
és középiskolás fiatalok sportolási szokását befolyásoló szociodemográfiai 
tényezőkben szignifikáns különbségeket tapasztalhatunk. 

2. Korábbi kutatások eredményeire támaszkodva feltételezhetjük, hogy a fizikai 
aktivitási státusz összefügg az életcélokkal és értékorientációs módokkal, és az 
alacsony és magas aktivitású csoport ezen jellemzői jelentősen eltérnek. 

3. Korábbi kutatások eredményeire támaszkodva feltételezhetjük, hogy a fizikai 
aktivitási státusz és a pszichoszociális egészég szignifikáns kapcsolatban van 
egymással, így az alacsony és magas aktivitású csoport tagjainak pszichoszociális 
egészégében különbségeket fedezhetünk fel. 

4. Korábbi kutatások eredményeire támaszkodva feltételezhetjük, hogy a társas 
környezet tényezői szignifikánsan befolyásolják a sportolási gyakoriságot és a 
társas tényezők hatásában jelentősek a nemi különbségek. 

5. Korábbi kutatások eredményeire támaszkodva feltételezhetjük, hogy a 
prototípusok az egészségvédő magatartásformák (sport) kialakulásában is jelentős 
szerepet töltenek be, hiszen a pozitív jellemzők motivációs célt jelenthetnek. A 
rizikómagatartásokkal kapcsolatos vizsgálatok alapján feltételezhetjük azt is, hogy 
a sportoló fiatalokról alkotott prototípusok jól körvonalazhatók és a társas 
magatartás elemei jelentősen befolyásolják. 

Tanulmányom az általános megfogalmazott célkitűzés mellett több részcélra is kereste a 
választ. 

Kutatásom első célkitűzése az általános és középiskolás fiatalok sportolási 
szokásainak megismerése volt, feltárva a benne megnyilvánuló egyenlőtlenségeket és 
különbségeket. Ezen a témakörön belül a következő kérdésekre kerestem a válaszokat: 

a) Mi jellemzi az általános iskolások sportolási szokását? 
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b) Tapasztalhatunk-e különbségeket az általános és középiskolás fiatalok sportolási 
gyakoriságában? 

c) Hogyan függ össze az iskolai előmenetel és a sportolási gyakoriság az általános és 
középiskolás fiatalok körében? 

d) A nemi hovatartozás befolyásolja-e a sportolási gyakoriságot általános és 
középiskolás korban? 

e) A szülők iskolázottsága hatással van-e az általános és középiskolás fiatalok 
sportolási gyakoriságára? 

f) A családi struktúra mutat-e összefüggést az általános és középiskolás fiatalok 
sportolási gyakoriságával? 

g) Az önminősített szocio-ökonómiai státusz befolyásolja-e a sportolási gyakoriságot 
általános és középiskolások körében? 
Második célkitűzésem az volt, hogy megismerjem a rendszeres sport  

pszichoszociális egészségre és életcélokra gyakorolt hatásait. Itt a következő kérdésekkel 
foglalkoztam: 

a) Hogyan befolyásolja a pszichoszomatikus tünetek megjelenését a sport?  
b) Hogyan hat a szabadidős sportolási szint az egészségi és edzettségi állapot 

megítélésére? 
c) Milyen hatást gyakorol a rendszeres testedzés a pszichoszociális egészségre, ezen 

belül is az élettel való elégedettségre és a depresszív tünetek kialakulására? 
d) Hogyan függnek össze a sportolási szokások az életcélokkal? 
e) Milyen kapcsolat fedezhető fel a sportolási gyakoriság és az értékorientációs 

módok között? 
Harmadik célkitűzésemnek a sportolási szokásokat befolyásoló társas hatások 

megismerését tűztem ki. Ennél a résznél a kérdések az alábbiak voltak: 
a) Kik sportolnak a megkérdezett fiatalok környezetében, kik a leggyakrabban 

említett források? 
b) Hány sportoló személyt tudnak említeni a megkérdezettek? 
c) A társas tényezők hogyan befolyásolják a sportolói státuszt? 
d) Tapasztalhatunk-e különbségeket a társas tényezők fiúkra illetve lányokra 

gyakorolt hatásában? 
e) Van-e a megkérdezett fiataloknak sportoló példaképük? 
f) A példaképek meglétében fedezhetünk-e fel nemi különbségeket? 
g) Kit tekintenek a fiatalok példaképnek, és ezt befolyásolja-e a nemi hovatartozás? 
h) Miért kezdenek el sportolni a fiatalok, és ebben tapasztalhatunk-e nemi 

különbségeket? 
i) A sportágválasztást mely tényezők befolyásolják, és ebben vannak –e nemi 

különbségek? 
Negyedik célkitűzésem a sportoló fiatalokról alkotott szociális képzetek és azok 

jellegzetességeinek megismerése volt. Ezzel kapcsolatban a következő kérdések kerültek 
vizsgálatom középpontjába: 

a) Milyen szociális képzetek jellemzik a sportoló fiatalokat? 
b) A sportoló fiatalok szociális képzete hogyan körvonalazható? 
c) A nemi hovatartozás és a sportolói státusz befolyásolja-e a képzetek kialakulását? 
d) A társas magatartások (szociális összehasonlítás, versengő attitűd és szociális 

coping mechanizmusok) hogyan befolyásolják ezeket a képzeteket? 
e) Az alacsony és magas aktivitású csoportok prototípusészlelését befolyásoló társas 

magatartások hatásaiban vannak-e eltérések? 
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Módszerek 
 
1. Kutatási projektek 
 
Célkitűzéseimben megfogalmazott kérdésekre különböző empirikus projektek segítségével 
kerestem a választ. A következőkben ezeket fogom ismertetni. 
 
1. Dél-Alföldi Ifjúságkutatás projekt I. - Sportolási szokások és társas hatások projekt 

Ezt a felmérést szegedi általános iskolások körében végeztük, véletlenszerűen 
kiválasztott iskolák és osztályok (5-8. évfolyamok, 10-15 évesek) segítségével (n=550). A 
600 kérdőívből 550 volt értékelhető, így a válaszadási arány 92%-os volt. A tanulók 
átlagéletkora 12,1 év (szórás 1,2 év). A válaszadók 54.9%-a fiú, 45.1%-a pedig lány volt. Az 
adatgyűjtésre 2003. szeptemberében és októberében került sor, ehhez önkitöltéses kérdőíves 
módszert alkalmaztunk, melynek legfontosabb célja a felső osztályos általános iskolás 
fiatalok életmódjának elemzése volt magatartástudományi szempontok alapján.  

A kérdőív itemei a szociodemográfiai változókon túl kiterjedtek a fiatalok 
egészségi állapotára, pszichoszomatikus státuszára, sportolási szokásaira, illetve a társas 
hatások témakörére is. A kérdőív kitöltése osztályfőnöki óra keretében történt képzett 
mentálhigiénikusok, illetve egyetemi hallgatók segítségével. Egy kérdőív kitöltése kb. 30-40 
percet vett igénybe. 
A következő kérdőíveket alkalmaztuk: 

- Szociodemográfiai kérdések 
- Szabadidős sportolási gyakoriság 
- Társas hatások kérdőív 

 
2. Dél-Alföldi Ifjúságkutatás projekt II.- Sport, pszichoszociális egészség és életcélok 
projekt 

A Dél-Alföldi Ifjúságkutatás II. -t 2004-ben végeztük Bács–Kiskun, Békés és 
Csongrád megyei középiskolások körében (14–21 év) lépcsőzetes mintavétellel, 
véletlenszerűen kiválasztott iskolák és osztályok segítségével. Az 1200 kérdőívből 1114 volt 
értékelhető, így a válaszadási arány 92%-os volt. A tanulók átlagéletkora 16.5 év (szórás: 
1.3) volt. A válaszadók 39.9%-a fiú (444 fő), 60,1%-a pedig lány (670 fő) volt. Az 
adatgyűjtéshez önkitöltéses kérdőíves módszert alkalmaztunk, melynek legfontosabb célja 
volt feltérképezni a dél-alföldi régió ifjúságának mentális egészségét, egészségtudatosságát, 
egészségmagatartását és az ezeket befolyásoló pszichoszociális tényezők rendszerét. A 
kérdőív a szociodemográfiai tényezőkön túl kiterjedt a fiatalok egészségi állapotára, 
pszichoszociális státuszára, életcéljaira, értékorientációira, káros– és preventív 
egészségmagatartására, szabadidős tevékenységeire, depresszív tüneteire, illetve az élettel 
való elégedettségére is. 
 Ennél a projektnél a következő kérdőívek kerültek alkalmazásra: 

- Szociodemográfiai kérdések 
- Szabadidős sportolási gyakoriság 
- Egészség kérdőív: egészség/edzettség önértékelése, pszichoszomatikus tünetek, és 

pszichoszociális egészség - Élettel való elégedettség (SWL) és Depresszív tünetek 
(CDI) 

- Aspirációs Index 
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3. Dél-Alföldi Ifjúságkutatás projekt III.- Sportolással kapcsolatos prototípusok és társas 
magatartás projekt 

Ezt a projektet Békés és Csongrád megyei középiskolások körében (14-21 évesek) 
végeztük lépcsőzetes mintavétellel, véletlenszerűen kiválasztott iskolák és osztályok 
segítségével (minden megyéből 3 iskolát választottunk ki). A válaszadók 42%-a fiú, 58%-a 
lány, az átlagéletkor pedig 16,3 év (szórás: 1,3 év) volt. A 600 kérdőívből 548 volt 
értékelhető, így a válaszadási arány 91,3% lett.  

Az adatgyűjtésre 2005 tavaszi félévében került sor, önkitöltéses kérdőív 
segítségével. A kérdőívek alkalmazásához standard eljárást dolgoztunk ki, a kérdőívek 
kitöltetése és összegyűjtése képzett egyetemi hallgatók segítségével történt. Az 
adatszolgáltatás önkéntes és anonim volt. Az adatok gyűjtése osztályfőnöki órák keretében 
történt, elmagyarázva az óra elején a kérdőíves kutatás lényegét. A kérdőív kitöltése kb. 30-
40 percing tartott.  
Az önkitöltéses kérdőív a következő részekből állt:  

- Szociodemográfiai kérdések 
- Sportolással kapcsolatos prototípus-változók (szociális elképzelések) 
- Szabadidős sportolási gyakoriság 
- Társas magatartás kérdőív: szociális összehasonlítás skála, a versengő attitűd 

skála, valamint a két szociális coping skála (LDM; R/ED és N/H) 
 
2. Alkalmazott mérőeszközök  
 

A szociodemográfiai változók közül megvizsgáltuk a megkérdezett fiatalok nemét, 
életkorát, iskolai eredményét, lakhelyét. Rákérdeztünk arra is, hogy otthon kivel élnek 
együtt, milyen a lakásuk típusa, milyen az anyjuk és apjuk legmagasabb iskolai végzettsége 
és alkalmazási minősége (beosztása), illetve, hogy magukat és családjukat melyik társadalmi 
rétegbe sorolják. 

Az egészségi/edzettségi állapot önminősítését a következő kérdéssel vizsgáltuk: 
„Milyennek tartod egészségi/edzettségi állapotodat a hasonló korúakkal összehasonlítva?” 
A megkérdezetteknek négyfokú skálán kellett értékelniük egészségi állapotukat: 1 = Rossz, 
2 = Még éppen elfogadható, 3 = Jó, 4 = Kiváló. 

A kérdőív tartalmazta még az ebben az életkorban leggyakoribb 
pszichoszomatikus tüneteket: idegességből eredő fejfájás, hát- derékfájás, alvási problémák, 
kimerültség/gyengeség, gyomorégés vagy gyomorfájás, idegességből eredő hasmenés, túl 
gyors, szabálytalan szívdobogás (palpitáció). A tünetek előfordulása szerint négy kategóriát 
különböztettünk meg: 4 =Gyakran, 3 = Időnként, 2 = Ritkán, 1 = Soha. 

Az élettel való elégedettséget a „The Satisfaction With Life Scale” segítségével 
mértük, mely egy igen elterjedt mérőmódszer magyar serdülők körében. A skála 5 állítást 
tartalmazott, mint például „Az életem legtöbb szempontból közel van ideálishoz.” A 
megkérdezetteknek ezeket az állításokat kellett értékelniük egy hétfokú skálán (1 = 
Egyáltalán nem értek vele egyet, 7 = teljesen egyetértek). A skála a Cronbach’s alpha értéke 
saját mintán 0.85 volt.  

A depresszív tüneteket a Children’s Depression Inventory (CDI) eredetileg 27 
itemes rövidített (8 itemes) változatával vizsgáltuk. Ez egy önminősített depresszív tüneteket 
mérőskála, melyet a Beck Depression Inventory (BDI) felnőttek körében használt 
kérdőívből készítették kifejezetten fiatalok számára és már hazai vizsgálatban validálták. 
Mind az eredeti, mind a rövidített változat egyetlen tünetet mér, a 



 7

szomorúságot/kedvetlenséget, melyet 1-3-ig kódolunk. Saját mintán a skála Cronbach’s 
alpha értéke 0.72 volt. 

A szabadidős sportolási gyakoriságot az elmúlt néhány hónapra vonatkoztatva 
mértük, azaz, hogy a megkérdezett személy az elmúlt néhány hónapban milyen gyakran vett 
részt erős, legalább fél óráig tartó szabadidős sportban.  Az egyik kutatási projektben a 
válaszadóknak 5 fokozatú skálán kellett bejelölniük válaszukat: 1 = Soha; 2 = Egyszer – 
kétszer; 3 = Havonta kétszer – háromszor; 4 = Hetente egyszer – kétszer; 5 = Hetente 
háromszor – négyszer. A másikban pedig egy 6 fokozatún: 1= Nem sportoltam, mert 
felmentett voltam; 2 = Nem sportoltam az iskolai tanórán kívül semmit; 3 = Iskolán kívül 
alkalmanként; 4 = Iskolán kívül havonta egyszer-kétszer; 5 = Iskolán kívül hetente egyszer-
kétszer; 6 = Iskolán kívül hetente háromszor vagy többször. 

A fiatalok sportolási szokásait befolyásoló társas hatások vizsgálatát a következő 
kérdéssel vizsgáltuk:„Kik sportolnak/sportoltak a környezetedben?”. Ennél a kérdésnél a 
fiataloknak minden lehetséges válaszlehetőséget be kellett jelölni a következő lehetőségek 
közül választva: 1. „Valamelyik vagy mindkét szülőm most is aktívan sportol”; 2. 
„Valamelyik vagy mindkét szülőm régebben sportolt”; 3. „Testvére(i)m”; 4. „Más közeli 
családtagom (pl.: unokatestvér)”; 5. „Osztálytársaim”; 6. „Barátaim”; 7. „Az a fiú/lány, 
aki éppen tetszik”; 8. „Egyéb, éspedig: ……”. 

Kutatásunkban vizsgáltuk a társas hatások sportágválasztásra gyakorolt hatását is, 
illetve azt is, hogy miért kezdett el a megkérdezett tanuló sportolni. Ehhez a következő 
kérdéseket használtuk fel: „Miért döntöttél úgy, hogy sportolsz? Itt csak egyetlen 
válaszlehetőséget, a legjellemzőbbet, lehetett bejelölni a következőkből: 1. „Az iskolában 
kötelező volt”; 2. „A szüleim mondták/tanácsolták”; 3. „Testvérem, más közeli rokonom 
tanácsolta”, 4.  „Barátaim javasolták”; 5. „Magam döntöttem”; 6. „Egyedül voltam, új 
barátokat akartam szerezni”; 7. „Vonzott az ismeretlen”. 
Illetve: „Miért pont ezt a sportágat választottad?” Itt is csak a legjellemzőbb 
válaszlehetőséget kellett bejelölni: 1. „Szüleim ezt tanácsolták”; 2. „Testvérem vagy közeli 
rokonom tanácsolta”; 3. „Az iskolában a testnevelő tanárom tanácsolta”; 4. „Barátaim 
tanácsolták, ők is itt sportolnak”; 5. „Egyedül választottam nyomós indok alapján (pl. közel 
van a lakhelyemhez)”; 6. „Ehhez a sporthoz a legjobbak az adottságaim”; 7. „Véletlen 
döntés volt”; 8. „Kihívásnak láttam”; 9. „A TV-ben láttam, hogy a magyarok milyen 
sikeresek ebben a sportágban”. 

Ezen kívül kíváncsiak voltunk még arra is, hogy a fiatalok (szűkebb és tágabb) 
környezetében van-e sportoló példakép, akire felnéznek, és ez milyen hatással van sportolási 
szokásaikra. Ezt a következő kérdéssel vizsgáltuk: „ Van-e olyan sportoló a környezetedben, 
akire felnézel teljesítménye vagy emberi tulajdonságai miatt?” A megkérdezetteknek itt is 
csak a legjellemzőbb válaszlehetőséget kellett bejelölni: 1. „A szüleim”; 2. „A testvérem 
vagy más közeli rokon (pl.: unokatestvér)”; 3. „Az edzőm”; 4. „Barátom/osztálytársam”; 5. 
„Csapattársam”; 6. „Ismert magyar vagy külföldi sportoló, éspedig:…. 7. „Nincs ilyen 
személy”. 

A válaszlehetőségeket a szakirodalmi eredmények alapján alakítottuk ki, 
figyelembe véve az életkori sajátosságokat, kortárshatásokat, sportmotivációs tényezőket. 

Ez az index 7 értéket tartalmazott: 4 belső érték: ön–elfogadás (4 item), 
csoporthoz való tartozás (5 item), közösségi érzés (5 item), fizikai egészség (4), és 3 külső 
érték: anyagi sikerek (4 item), társadalmi elismerés/hírnév (5 item), jó megjelenés (5 item). 
A megkérdezetteknek az értékorientációs módokhoz tartozó állításokat kellett egy 5 fokú 
skálán értékelniük (1 = „Egyáltalán nem fontos” - 5 = „Nagyon fontos”). Saját mintán a 
megbízhatóságot jelző Cronbach’s alpha értékek a következők voltak: ön-elfogadás (0.88); 
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csoporthoz való tartozás (0.87), közösségi érzés (0.81), fizikai egészség (0.84); anyagi siker 
(0.85); társadalmi elismerés/hírnév (0.92); jó megjelenés (0.92). 

A szociális elképzeléseket, azaz a prototípusokat egy 11 állításból álló skála 
segítségével vizsgáltuk. Az instrukciót a következő bevezetéssel kezdtük: „Szeretnénk 
megtudni, hogy Te mit gondolsz arról, aki rendszeresen sportol. Gondolj egy Veled egyidős 
sportoló gyerekre. Mi a véleményed róla? A következő tulajdonságoknál karikázd be a 
véleményedet: az 1 azt jelöli, hogy egyáltalán nem értesz vele egyet, az 5 pedig, hogy 
teljesen.” A következő 11 karakter szerepelt az állításokban: „A fizikailag aktív egyén…” 
fizikailag fitt (1), céltudatos (2), egészséges (3), sportos (4), izmos (5), gondtalan/szabad (6), 
népszerű (7), unalmas (8), vonzó (9), intelligens (10), magabiztos (11). A skála összeállítása 
egy korábbi tanulmány eredményén alapult, azaz a Gibbons és munkatársai által az 
egészségkockázati magatartásra (pl. dohányzás) kifejlesztett skála karaktereit egy, a sport 
prototípusait elemző kutatás állításaival helyettesítettük be.  

A szociális összehasonlítás az Iowa─Netherlands Comparison Orientation 
Measure (INCOM) magyar változatával történt. A skála 11 elemből áll (például: Mindig 
figyelmet szentelek arra, hogy másokkal összehasonlítsam saját cselekedeteimet”). A skála 
összpontszáma 11-től 55-ig terjedt, a válaszkategória 5 szintből állt az egyetértés mértékétől 
függően. Saját mintán a skála megbízhatóságát jelző Cronbach alfa értéke 0,79 volt.  

A versengő attitűdöt Houston és munkatársai skálája segítségével mértük fel, 
amelynek elnevezése Competitiveness Index. Az index 14 elemből áll, és a célja, hogy 
felmérje, hogy a megkérdezett mennyire kedveli a versengő helyzeteket. A Likert-típusú 
skála válaszkategóriái 5 pontból álltak, az állításokkal való egyetértés vagy egyet nem értés 
mértékének függvényében (1 = egyáltalán nem … 5 = teljes mértékben). Mintaállítások: 
„Versengő személyiség vagyok” vagy „Gyakran megpróbálok másokat túlteljesíteni”. A 
skála megbízhatóságát jelző Cronbach alfa értéke saját mintán 0,85 volt. 

Az ún. Lifestyle Defense Mechanisms (LDM) Inventory két skálát tartalmazott, 
amelyek 12-12 tételből állnak: a racionális, érzelmekkel szemben védekező (R/ED) skála, 
valamint a harmóniára törekvő, altruista (N/H) skála. A magyar nyelvű adaptálás Sipos 
Kornél nevéhez fűződik. Az előbbi azt méri, hogy milyen gyakoriak a racionális, 
emóciómentes viselkedési elemek az interperszonális kapcsolatokban, például viták, 
konfliktusok megoldása során (például: „Ha egyáltalán nem értek egyet másokkal, 
igyekszem nem kimutatni érzelmeimet”). A második pedig arra enged következtetni, hogy 
mennyire erős az a törekvés, hogy a családtagjaival, barátaival jó legyen a kapcsolata a 
megkérdezettnek, illetve mennyire hajlandó saját érdekeit is feláldozni a harmónia 
érdekében (például: „Nagyon fontos, hogy a hozzám közelállókkal jól kijöjjek”). Az 
állításokkal kapcsolatos válaszkategóriák a következők voltak: (1) szinte soha, (2) néha, (3) 
gyakran, (4) majdnem mindig. A skálák megbízhatóságát jelző Cronbach értékek a saját 
mintával a következők voltak: R/ED skála: 0,70, N/H skála: 0,83. 

Fontos megjegyezni, hogy az INCOM, Competitiveness Index és Prototípus 
skálákat kétnyelvű fordítás (magyarról angolra, és viszont) segítségével adaptáltuk, és noha 
a megbízhatósági (Cronbach alfa) értékek igen jók voltak, további validitási vizsgálatok 
szükségesek a hazai adaptálásukhoz.  

A sportolási szokásokat több kérdés segítségével vizsgáltuk. A sportolási 
gyakoriságon kívül elemeztük a sportolás szintjét és szervezettségét is a következő kérdések 
segítségével: Milyen szervezésben sportolsz? A válaszlehetőségek a következők voltak: 1. 
„Iskolai” (ebbe nem tartoznak bele az órarendben kötelező testnevelési órák), 2. „Iskolán 
kívüli sportklub, sportszövetség stb.”, 3. „Barátokkal, minden hivatalos háttér nélkül”, 4. 
„Egyedül, a saját magam kedvéért”. Illetve: Milyen szinten sportolsz? A megkérdezettek a 
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következő válaszlehetőségek közül választhattak: 1. „Nemzetközi versenyeken indulok”, 2. 
„Országos bajnokságokon, kupákon indulok”, 3. „Megyei bajnokságokon indulok”, 4. 
„Helyi, városi versenyeken indulok”, 5. „Soha nem versenyeztem, de a jövőben 
valószínűleg versenyezni fogok”, 6. „Soha nem versenyeztem, és a jövőben sem fogok”, 7. 
„Hobbiszerűen sportolok”. Ezen kívül vizsgálatuk azt is, hogy a fiatalok mennyire tartják 
fontosnak az iskolai testnevelés órákat, és mennyire követik napjaink sporteseményeit. 
Szoktál-e sportrendezvényeket nézni/hallgatni? Ennél a kérdésnél a három válaszlehetőséget 
adtunk meg: 1. „Igen, szoktam sportrendezvényeket nézni a TV-ben és/vagy hallgatni a 
rádióban”, 2. „Igen, ha tehetem, leginkább kimegyek a helyszínre szurkolni”, 3. „Nem 
szoktam”. Illetve: Fontosnak tartod-e az iskolai testnevelés órákat? A válaszadók a 
következők közül választhattak: 1. „Szerintem fontosabb, mint az iskolai képzés más 
területei” 2. „Szerintem egyenértékű az iskolai képzés más területeivel”, 3. „Szerintem 
kevésbé fontos, mint az iskolai képzés más területei”, 4. „Szerintem az iskolai képzés 
különböző területeit nem lehet összevetni”. 
 
Eredmények 
 
1. Az általános és középiskolás fiatalok sportolási szokásában, illetve az ezt befolyásoló 
szociodemográfiai háttér hatásában jelentős különbségeket tapasztalhatunk. 
 
- Az általános iskolások nagy többsége szabadidejében rendszeresen aktívnak tekinthető. A 
csapatsportokat részesítik előnyben és a legnépszerűbb sportágaknak a következőket 
tekintik: kézilabda, kosárlabda, foci, úszás, futás és tánc. Főként hobbi szinten sportolnak és 
az iskolán kívüli sportklubokat részesítik előnyben. A fiúk inkább szervezett keretek között 
(klub) sportolnak, a lányok pedig inkább iskolai keretek között. 
- Míg az általános iskolások sportolási gyakoriságában nem találunk jelentős különbségeket 
a fiúk és a lányok között, a középiskolások körében megállapítottuk, hogy a fiúk gyakrabban 
vesznek részt iskolán kívüli szabadidős sportban és a lányokra ebben az életkorban már a 
rendszertelenebb sportolás jellemző. 
- Az aktivitási szint csökkenése általános és középiskolán belül, illetve fiúk esetében nem 
mutatható ki, míg a lányoknál iskolaváltáskor (általános iskolából középiskolába), a 
koraserdülő-serdőlőkor határán nagy mértékben visszaesik. 
- Mindkét iskolatípusban kimutatható a „jó tanuló - jó sportoló” modell, azaz a rendszeresen 
aktív fiatalok jobb tanulmányi eredményről számolnak be. 
- A szülők iskolázottsága általános iskolások sportolási szokásában nem jelentős, azonban 
középiskolások körében azt tapasztaltuk, hogy mind a két szülő iskolázottságának jelentős 
hatása van a fiatalok sportolási gyakoriságára. A magasabb képzettségű szülők gyermekei 
gyakrabban sportolnak. 
- Az önminősített szocio-ökonómiai státusz a szülők iskolázottságához hasonlóan csak 
középiskolás korban befolyásolja szignifikánsan a sportolási szokásokat. A magasabb 
társadalmi osztály tagjai gyakrabban vesznek részt szabadidős sportban. Itt fontos 
megemlíteni a sportolási gyakoriság és a szocio-ökonómiai státusz közötti, általunk 
tapasztalt „J” alakú összefüggést, mely szerint azon kívül, hogy a magasabb társadalmi 
osztályba tartozók rendszeresebb sportolási gyakoriságról számolnak be, az is jól látható, 
hogy az alsó osztályba tartozók sportolási szintje meghaladja az alsó-közép osztályba 
tartozókét. 
- A családi struktúra, azaz, hogy az adott fiatal teljes vagy „csonka” családban él nem 
befolyásolja szignifikánsan a sportolási gyakoriságot. 
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2. Az alacsony és magas fizikai aktivitású csoportba tartozó fiatalok életcéljaiban, 
értékorientációs módjaiban és pszichoszociális egészségében jelentős különbségeket 
találhatunk. 
- Jövőbeli életük szempontjából az alacsony aktivitású csoportba tartozó fiatalok nagyobb 
jelentőséget tulajdonítanak az anyagi sikernek, a hírnévnek, a jó megjelenésnek, illetve a 
fizikai egészségnek. 
- Az alacsony aktivitású csoport tagjai a külső értékorientációs módokat szignifikánsan 
fontosabbnak tartják. A belső értékorientációs módot tekintve nincsen különbség a magas és 
alacsony aktivitású csoport tagjai között. 
- A magas fizikai aktivitású csoportba tartozó fiatalok szignifikánsan magasabb pontot értek 
el az élettel való elégedettség skálán és kevesebbet a depressziós tüneteket mérőn  
- A magas aktivitású csoportba tartozó fiatalok szignifikánsan magasabbra értékelik 
egészségi és edzettségi állapotukat. 
- A magas aktivitású fiatalok habár kevesebb pszichoszomatikus tünetet említenek, ezt az 
összefüggést nem találtuk szignifikánsnak. 
 
 3. A társas környezeti hatások jelentősen befolyásolják a fiatalok sportolási szokásait és 
ezekben jelentős nemi különbségeket fedezhetünk fel. 
 
- A társas hatások leggyakrabban említett forrásai a barátok és osztálytársak. 
- A legtöbb fiatal tud említeni legalább egy sportoló személyt a környezetében 
- Az összes általunk vizsgált társas tényező (szülők jelenlegi sportolása; szülő korábbi 
sportolása; testvére(k) sportolása; más közeli családtag sportolása; osztálytárs sportolása; 
barát sportolása, ”szerelmi partner” sportolása) szignifikáns prediktora a fiatalok sportolói 
státuszának. 
- A társas tényezők fiúkra és lányokra gyakorolt hatásában szignifikáns különbségeket 
találunk. A lányokra ebben az életkorban a kortársaktól eredő befolyás sokkal erősebben 
jelentkezik, mint a fiúknál. 
- A fiatalok jelentős részének nincsen sportoló példaképe. 
- A fiúkra jellemzőbb, hogy sportoló példaképet említenek. 
- Sportoló példaképként leginkább a szülőket, barátokat és ismert hazai, illetve külföldi 
sportolókat említenek. A lányokra jellemzőbb, hogy nincsen sportoló példaképük, ha van, 
akkor inkább rokonokat és testvérüket említik. A fiúk inkább ismert sportolókat tekintenek 
példaképnek. 
- A fiatalok nagy többsége úgy gondolja saját döntése alapján kezdett el sportolni. Emellett a 
szülői és iskolai hatást tekinthetjük jelentősnek. A fiúk inkább a saját döntést és a családi 
hatásokat, míg a lányok az iskolai követelményeknek való megfelelést említik indoklásként 
(hogy miért kezdtek el sportolni). 
- A sportágválasztásban az egyéni adottságok, a szülői tanács, a saját döntés, a véletlen 
döntés és a barátok javaslata jelentős, míg a sportág sikeressége kevésbé meghatározó. A 
fiúk sportágválasztásában a szülői javaslat és a testi adottság emelkedik ki, míg a lányoknál 
a véletlen döntés és a testnevelő tanár javaslata. 
 
4. A sportoló fiatalokról alkotott szociális képzetek (prototípusok) a káros 
egészségmagatartásokhoz hasonlóan jól körvonalazhatók, főként pozitív elképzelések 
fordulnak elő és a társas magatartás tényezői jelentősen befolyásolják. 
 
- A sportoló fiatalokkal kapcsolatban pozitív elképzelések fordulnak elő, mint amilyen a 
fizikai fittség, a sportosság és az egészség. 
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- A sportoló fiatalokról alkotott képzetek struktúrája jól körvonalazható. Két faktor 
emelkedik ki: 1, pozitív, személyiséggel összefüggő prototípus és 2, pozitív fittség és 
egészség prototípus. A pozitív, személyiséggel összefüggő prototípust a következő képzetek 
jellemzik. A sportoló fiatal: magabiztos, intelligens, népszerű, céltudatos, gondtalan/szabad 
és vonzó. A pozitív, fittség és egészség prototípust pedig a következő képzetekből áll. A 
sportoló fiatal: fizikailag fitt, sportos, egészséges, izmos, és céltudatos. 
- Mind a két faktorra jellemző, hogy a nemi hovatartozás nem, de az aktivitási státusz 
befolyásolja a képzetek kialakulását. A rendszeresen sportoló, magas aktivitású csoport 
tagjai hajlamosabbak a képzetek használatára. Mind a két faktor esetében interakció van a 
nemi hovatartozás és az aktivitási státusz között. A nemi hovatartozás és a fizikai aktivitási 
státusz interakciója alapján arra következtethetünk, hogy a lányok mind a magas, mind az 
alacsony aktivitású csoportban hajlamosabbak a szociális képzetek használatára, míg a fiúk 
csak akkor, ha a magas aktivitású csoport tagjai 
- Akikre jellemző a szociális összehasonlítás, a versengő attitűd és a racionális megközelítés 
(társas kapcsolati konfliktus esetén) azok hajlamosabbak a pozitív, személyiséggel 
összefüggő prototípust alkalmazni. A pozitív, fittség és egészség prototípus nem függ össze 
a szociális összehasonlítással, csak a versengő attitűddel és a racionális copinggal.  
- A magas aktivitású csoportban a versengő attitűd és a racionális coping mind a két 
faktorral összefügg. Az alacsony aktivitású csoportban a racionális coping és a szociális 
összehasonlítás a pozitív, személyiséggel összefüggő prototípussal mutat összefüggést, míg 
a pozitív, fittség és egészség prototípussal a racionális coping, a versengő attitűd és a 
harmóniára való törekvés (társas kapcsolati konfliktus esetén) áll szignifikáns kapcsolatban. 
 
Következtetés 

Eredményeink tehát azt mutatják, hogy néhány szociodemográfiai különbséget 
felfedezhetünk a koraserdülők és serdülők sportolási szokásában. Az életkor, a nemi 
hovatartozás (főleg a kettő együtt) és a szocio-ökonómiai státusz jelentősen meghatározza a 
fiatalok sportolási szokását. Úgy gondolom ezek az eredmények hasznos adatokkal 
szolgálnak az egészségnevelő – és fejlesztő munkához, megvilágítva a programok kiemelt 
fókuszcsoportjait. A lányok és az alsó-középosztályból származók kiemelt célcsoportot 
jelentenek. 

Elmondhatjuk azt is, hogy a rendszeres sport a fiatalok pszichoszociális 
egészségének egyik meghatározó faktoraként, és a külső értékek túlhangsúlyozásának 
protektív tényezőjeként jelenik meg. Ezek az összefüggések a modern társadalomban 
rendkívül fontosak, hiszen napjainkat a fogyasztás, a teljesítmény-orientáltság, a karrier, a 
jól eladhatóság, a kívülről irányítottság, a külső benyomás, a túlpörgetettség és a gyors 
információáramlás jellemzi. 

Megállapítottuk továbbá azt, hogy a környezetükben lévő minden fizikailag aktív 
egyén hatással van a fiatalok sportolási szokásainak valamelyik aspektusára. A fizikai 
aktivitási magatartással és a sporttal kapcsolatos kutatási eredmények a gyakorlatban is 
felhasználhatók lehetnek a megelőzésben. A pozitív megerősítésként is érvényesülő társas 
hatásokat ezért az egészségfejlesztési programoknak hatékonyabban kellene kihasználniuk. 
Fontos lenne az aktív életmód népszerűsítése ahhoz, hogy a sport ki tudja fejteni pozitív 
hatásait. A fizikai aktivitás magatartástudományi kutatásai a sporttal összefüggő 
pszichológiai és szociológiai összefüggések feltárásával hozzájárulhatnak ehhez a 
folyamathoz. 

Végül, eredményeink felhívják a figyelmet arra is, hogy az egészségfejlesztő 
programokban az egyes magatartásformákról alkotott szociális képzetek, prototípusok 
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befolyásolhatják a magatartási döntéseket. Meg kell ismernünk ezeket a szociális 
képzeteket, prototípusokat ahhoz, hogy kedvező irányba tudjuk befolyásolni őket. Igazán 
hatékony programot csak a pozitív viszonyulásokra lehet építeni, hiszen a negatív 
prototípusok hangsúlyozása nem a kívánt kedvező irányú hatáshoz vezet. A 
prototípusészleléssel összefüggő társas hatásokat is meg kell ismerni, mert ezek formálják a 
prototípusok rögzülését, illetve időbeli változásait. 
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