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BEVEZETÉS ÉS SZAKORDALMI ELEMZÉS 

Nemzetközi vizsgálat alapján elmondható, hogy az egészség erősen pozitív kategóriájú 

értéktartalomnak számított az 1980-1990-es évek alatt hazánkban (Tóth, 1992), azonban a 

tapasztalatok szerint ma már nincs igazán értéke a helyes életviteli szokásoknak és 

természetesen ezen belül a rendszeres testedzésnek sem (Polgár és mtársai, 2008).  

Elméletben az egészség az ember számára talán a legfontosabb értékének számít, mégis a 

lakosság körében végzett vizsgálatok azt támasztják alá, hogy nem élünk egészségesen 

(Aszmann, 2003; Huszár és Bognár, 2006).   

Az egyének egészségmagatartás és egészségértéke egyértelműen a kultúra függvénye 

és ezért ezek formálásához, alakításához a társadalom érték- és normarendszere is jelentősen 

hozzájárul (Ferron, 1997). A tapasztalatok azt támasztják alá, hogy az egészség értéke 

általában nem tudatosul tevékenységet ösztönző erővel (Hankiss, 1977; Takács, 1989), vagyis 

nem teszünk eleget annak megőrzésére, fejlesztésére. Általában hosszabb idő és az 

egészségünket érintő kritikus jelek, tünetek szükségesek ahhoz, hogy az ember ténylegesen 

tegyen valamit az egészségi állapotáért vagy éppen a kedvezőtlen hatású változások ellen 

(Michalkó és Vizi, 2002).   

A rendszeres fizikai aktivitásnak rendkívül sok kedvező élettani és pszichológiai 

hatása van (Brukner és Brown, 2005).  Vizsgálatok kimutatták, hogy a rendszeres testedzés 

előnyös hatással van mozgásszervi, valamint a szív- és érrendszeri betegségek gyógyítására 

(Due és mtársai, 2001; Pihl, Matsin és Jürimae, 2002). A rendszeres testmozgás jótékony 

hatása kimutatható a cukorbetegségre, emellett csökkenti az elhízást, az egészségre ártalmas 

szokásokat, valamint növeli a hajlékonyságot, növeli a csontozat és az izomzat erejét, 

csökkenti a sérülési kockázatot és javítja az általános közérzetet (Apor, 2005; Jákó, 2003; 

Prohaska és mtsai, 2006).   

A rendszeres sport kedvező hatást gyakorol a stresszre, szorongásra és depressziós 

állapotra (Urbán és Hann, 2003), javítja a fiatalok énképét és testképét (Varga, 2002) és 

serkenti a kreativitást (Gauchard, Jeandel és Perrin, 2001).  A testmozgás, a rendszeres 

sportolás az egyik természetes egészségpszichológiai védőfaktor (Kopp, 1999).   

Elmondható, hogy a rendszeres testmozgást végző fiataloknak többnyire kedvezőbb az 

életmódja, mint a szabadidejükben más tevékenységet választó társaiké (Burke és mtársai, 

1997).  Az életmódkutatások megállapítják, hogy hazánkban a 15-85 év közöttiek mindössze 

30%-a végez fizikai aktivitást, és ez a szám az életkor előrehaladásával jelentősen csökken.  

Emellett elmondható, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőknél általában 

magasabb szintű a fizikai aktivitás mértéke (Gáldi, 2002).   
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Az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés a társadalom, a család és az iskola közös 

feladata.  A tanulók idejük nagy részét az iskolában töltik, ezért család mellett az iskola 

szerepe kiemelkedő az érték, a norma és a minta átadásában (Eccles-Wigfield, 2000; Laki és 

Nyerges, 2001, Pál és mtsai, 2005). Az iskolai testnevelésnek – melynek fő nevelő hatású 

eszközei a személyi és tárgyi környezet, a természeti erők, az életmód, illetve a táplálkozás 

(Prisztóka, 1998) – meghatározó hatása van a későbbi felnőttkori fizikai aktivitás minőségére 

(Bognár és mtsai, 2005; Puhl és mtársai, 1990).   

Az a felnőtt, aki gyermekkorában megfelelő élményeket és tapasztalatokat szerez a 

mozgáskultúra terén, az általában a későbbi életévekben is aktívabban, egészségesebben él 

(Istvánfi, 2004).  Kétség sem férhet hozzá, hogy a testnevelők kulcsszerepet játszanak a 

gyermekek rendszeres fizikai aktivitásának fejlesztésében, ennek egyénre szabott 

támogatásában, fejlesztésében (Harris & Cale, 1998, Makszin, 2002).   Az iskolás 

korosztályok számára az iskola által biztosított rendszeres testmozgás szinte az egyetlen 

tényező, amellyel a társadalom hatni tud a felnövekvő nemzedék fizikai fejlődésére és testi-

lelki egészségére (Laki és Makszin, 1995). 

Az iskoláskorúak mellett a fiatal felnőttek helyzete sem mutat pozitív képet.  

Tudvalevő, hogy a magyar főiskolai hallgatók több mint 40%-a szabadidejében nem végez 

semmiféle fizikai aktivitást (Sebőkné, 1999).  Egyértelmű tény, hogy a felsőoktatás 

testnevelése meggyengült, több egyetem és főiskola élt az önállóságából adódó jogával és 

megszüntette a kötelező testnevelési foglalkozásokat (Földesiné, 1994).   

A rendszeres fizikai aktivitással az emberek különböző célokat próbálnak elérni.  

Motivációként jelenhet meg az egészséges illetve erős test, a vonzó külső, a 

testsúlycsökkenés, a kellemes elfáradás, a társadalmi és társas kapcsolatok is (Matsumo & 

Takenaka, 2004).  Emellett köztudott, hogy a rendszeres testedzés hozzásegít egy egészséges 

társadalom kialakulásához (Vilhjalmsson és Kristjansdottir, 2003).  Akik nem végeznek 

rendszeres fizikai aktivitást szabadidejükben, egyrészt szabadidőhiányt és motivációs 

tényezőket, másrészt környezetből eredő objektív akadályokat említenek indokként, 

kifogásként (Pluhár és mtársai, 2007; Sallis és mtársai, 1998).  

Mindezek alapján láthatóan nagy szükség van további kutatásokra, hogy a fiatalok 

fizikai aktivitás és inaktivitás kérdéseinek hátterét és problémarendszerét tisztázzuk, melyben 

benne foglaltatik az adott korosztályra jellemző fizikai aktivitás jellege és minősége, illetve 

egészséggel kapcsolatos értéktartalma (Riddoch & Boreham, 1995). 
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CÉLKITŰZÉS 

Dolgozatom kiemelt célja volt felmérni, hogy melyek az egészséges életmód és rendszeres 

sporttevékenység tartalmai, illetve mely sport értékek és ehhez kapcsolódó tevékenységek 

jelennek meg Vas megyei fiatalok (középiskola, főiskola) mindennapjaiban.  A feltárt 

szakirodalom alapján elmondható, hogy a sport értékrendszerében és a mindennapos sport 

tevékenységek témakörében külön-külön számos empirikus tanulmány található, azonban 

kevés a hozzáférhető szakirodalom ezek összevetéséről (Huszár és Bognár, 2006; Pikó, 2007).  

Hasonló hiányérzetünk támad, amikor a hazai sport és egészség értéktartalmak kérdéskörét 

életkorra, nemre és iskolai végzettségre vonatkoztatva vizsgáljuk (Meleg, 2000).  A fiatalok 

sportolási szokásainak feltárására sok kutatás irányul (Keresztes, Pluhár és Pikó 2003; Pluhár 

és Pikó 2003; Keresztes és mtársai, 2007), azonban a sportolási értéktartalmak megjelenéséről 

és azok elsajátításának minőségéről és folyamatáról mind hazánkban, mind a nemzetközileg 

egyértelműen kevés az empirikus tanulmány.  

Tanulmányom fő célkitűzése tehát a Vas megyei magyar fiatalok sportolási, 

egészséges életmód iránti értéktartalmainak feltárása.  Az eredmények ismertetésénél a 

nemek, iskolafok, a szülők iskolai végzettsége, illetve a sporttevékenység rendszeressége 

alapján kialakított csoportok közötti különbségeket is vizsgáltam.  A domináns szerepet játszó 

csoportok (környezet) feltérképezése és az ezeken keresztüli életmód- és életminőség-minták 

közvetítésének feltárása szintén dolgozatom kiemelt feladata közé tartozik, valamint 

hangsúlyos célként jelenik meg az elsajátítás mélységére irányuló szándékos és rejtett szintű 

értéktartalmak felismerésének elemzése is. 

 

Kérdésfeltevések 

A téma előzetes tanulmányozása során az alábbi kérdések merültek fel bennem: 

1. Milyen jellegzetességek fedezhetők fel a Vas megyei fiatalok szabadidő eltöltése során 

jelentkező sportolási értéktartalmak kapcsán?  

2. Hogyan jelenik meg a fiatalok értékrendszerében a választás szerepe a sportolási 

értéktartalmakkal kapcsolatban az anyagi fedezet biztosítása, a szándékos és rejtett 

felidézés tekintetében?  

3. Milyen jellemzőket mutat a környezet megítélése a fiatalok sportolási szokásairól saját 

véleményük alapján és milyen külső hatások (család, környezet) befolyásolják jellemzően 

a fiatalok sportolási szokásait?  

4. Milyen sajátosságokat mutat a sportolási szokások, a nemek, az iskolafok és a szülők 

iskolai végzettsége alapján történő elemzése? 
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Hipotézisek 

A felmerült kérdések kapcsán feltételezem, hogy 

1. a Vas megyei fiatalok (középiskola, főiskola) szabadidő-eltöltése során jelentkező 

sportolási értéktartalmak alacsony érdeklődési szintet mutatnak, illetve a sportolási 

tartalmak a Vas megyei fiatalok értékrendszerében elsősorban materiális szinten 

jelentkeznek. 

2. az anyagi fedezet biztosítása nem feltételezi az egészségtudatos döntést és magatartást, 

illetve nem jelent elsajátított érték-normát.  A szándékos felidézés során a sport 

értéktartalmainak ismerete kielégítő szintet mutat, azonban a sport értéktartalmainak 

rejtett szintű felidézése során már hiányosságok fedezhetők fel a Vas megyei fiatalok 

értékismeretében, mely az integrált ismeretek tudatosságának hiányára utal.  

3. a Vas megyei fiatalok sportolási szokásaival kapcsolatban a tágabb környezet (iskola, 

ismerősök) inkább közömbös, míg a szűkebb környezet (család) inkább érdeklődő jelleget 

mutat. A fiatalok sportolási szokásait a szűk szociokulturális környezet erősen 

befolyásolja, melyben egyértelműen a kortárscsoportok hatása a meghatározó.   

4. a rendszeres sporttevékenység hatására tudatosság jelenik meg a sport értéktartalmainak 

ismerete és elfogadása kapcsán, míg a rendszeresnek nem mondható sportolási 

tevékenység hiányos érték-ismertet és ehhez kapcsolódó tevékenységrendszert feltételez.  

A nemek alapján történő összehasonlítás azt tükrözi, hogy a nők általában kevesebbet 

sportolnak, míg a felsőoktatás szintjén erőteljesebben jelentkezik a sportolástól történő 

elfordulás.  A magasabb fokú szülői végzettség erősebb sport iránti beállítódottságot 

feltételez.   

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Mintaválasztás 

Populációnak a Vas megyei középiskolásokat és főiskolásokat tekintettem.  A megyében 30 

középiskola található, mindösszesen 487 osztályban 14.847 tanulóval.  A populáció alapján 

minden osztályban a névsor 9. tanulóját véletlenszerűen választottam ki a kutatásban való 

részvételre, velük kérdőíves felmérést végeztem.  A visszaérkezett, teljes és értékelhető 

kérdőívek száma 334, melyből 48,2% fiú és 51,8% leány tanuló volt.  

Vas megye három felsőoktatási intézménnyel rendelkezik, az összes nappali tagozatos 

hallgatói létszám a felmérés időszakában 3006 fő volt. A Nyugat-magyarországi Egyetem 

Savária Egyetemi Központ három karral (a felmérés idején még Berzsenyi Dániel 
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Főiskolaként szerepelt) Szombathely: 2652 fő; Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi 

Kar Szombathelyi Képzési Központ: 354 fő; Hittudományi Főiskola: a Savária Egyetemi 

Központon belüli létszámmal 12 fő. A mintaválasztás a NEPTUN rendszer alapján úgy 

történt, hogy a lista minden 10 hallgatóját kértük meg a kérdőív kitöltésére. A teljes és 

feldolgozható kérőívek száma 274 volt, ebből 66,1% a leány és 33,9% a fiú hallgató. 
 
Az összes mintára a követező mutatók jellemzőek:  

1. fiú-lány arány: 41,8 és 58,2% 

2. középiskolás-főiskolás arány: 54,9% és 45,1% 

3. anya iskola végzettsége: 8 általános v. kevesebb 9,9%, középfokú 48,0%, felsőfokú 42,1% 

4. apa iskola végzettsége: 8 általános v. kevesebb 4,0 %, középfokú 66,7%, felsőfokú 29,3% 

5. sportolási szokások: rendszertelen (heti 2X v. kevesebb) 48,7%, rendszeres (heti 3X v. 

több) 51,3% 
 
Adatfelvétel  

A véletlenszerűen kiválasztott minta (N=608) egy előre elkészített és kipróbált kérdőívet 

töltött ki (Polgár, 2007). A kérdőív fő részei: demográfiai kérdések; a szabadidős 

tevékenységek alapján a preferált tevékenységek jellegének és gyakoriságának 

meghatározása; az adott szövegben a sportolási értékek megjelölése (rejtett szintű felidézés); 

felsorolás alapján a sportértékek megjelenítése, azok kiválasztása (szándékos felidézés); saját 

és a környezet véleménye valamint hatása a diákok sportolási tevékenységéről; 

sporttevékenységhez való viszonyulás, sportolási alkalmak megnyilvánulása. 

 

A kutatásban részt vevő 30 középiskola igazgatóját és a 3 főiskola tanulmányi vezetőit 

személyesen kerestem meg a kutatás megkezdése előtt, mindegyik vezető hozzájárult, hogy a 

kutatást az intézményben elvégezzük.  Ezek után a kérdőíveket eljutattam az intézmények 

vezetőinek, akik az osztályfőnökök illetve a testnevelő tanárok segítségével minden osztály 9. 

tanulójával kitöltették.  A kiküldött kérdőívek 68,7%-át tudtuk teljes mértékben felhasználni a 

kutatásban, ennyi felelt meg a kitöltés szabályainak és volt alkalmas a komplex statisztikai 

elemzésre.   

 

Adatelemzés 

Mivel az adatok nominális és ordinális skálán helyezkednek el, a válaszok elemzése minden 

esetben a gyakorisággal kezdődik, amelyet nem-paraméteres különbözőségvizsgálat követ.  A 

nem-paraméteres statisztika jellemzői alapján itt a Chi2 és Pearson Chi2 segítségével 
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elemeztem és hasonlítottam össze.  A szignifikancia szintet a véletlen 5%-os szintjén 

állapítottam meg (p<0,05).  

Az adatbázist először egységes mintaként kezeltem, majd a nemek (fiú-leány), 

iskolafok (középiskolás-főiskolás), a szülők iskolai végzettsége (8 általános vagy kevesebb – 

középfokú - felsőfokú vagy magasabb), illetve a sportolási szokások alapján elemeztem és 

hasonlítottam össze.  Ezek után a különböző sportértékekkel kapcsolatos kérdésekre adott 

válaszokat egybevetettem a megbízhatóság érdekében.  A statisztikai elemzést az SPSS 15.0 

for Windows statisztikai programmal végeztem.   

 

EREDMÉNYEK 

Vizsgálataim során először a szabadidő eltöltés során preferált tevékenységek gyakoriságára 

kérdeztem rá.  Elmondható, hogy a fiatalok túlnyomó többsége ritkán Túrázik, Kirándul és 

Táncol, soha sem űz Versenysportot, illetve hetente végez valamiféle Szabadidősportot.  Ha a 

testmozgást naponta választók eredményeit összeadjuk, akkor megkapjuk, hogy a 

középiskolás és főiskolás diákok – saját bevallásuk szerint – bő egynegyede (28,5%) sportol 

naponta.   

Lényegesnek tűnt feltárni, hogy amennyiben a válaszadók bizonyos anyagi fedezethez 

(50.000 Ft) jutnának, akkor hogyan jelenne meg a választás és döntés a fiatalok 

értékrendszerében a sportolási tartalmak és eszközök kapcsolatában.  Ehhez egy listáról 

(n=22) kellett rangsorba állítani a vásárlás tárgyait, melyből 10 jelentett sportolási tartalmat.  

A fiatalok – ha nyernének 50 ezer forintot – a sport jellegű termékek közül többnyire 

Sportcipőt és Sportruhát vásárolnának, amely termékek együttes százalékos eloszlása többet 

tesz ki, mint az összes többi kategória együttvéve.  További számottevő választást kapott még 

a Fitness bérlet és az Uszodabérlet is.  A döntést illetően mindegyik sporteszköz esetében 

statisztikailag kevesebben voltak azok, akik egyáltalán rangsorolták a sporteszközöket.  

Érdekes, hogy rangsorolás esetén a különböző sporteszközök (pl. Szobakerékpár, a 

Gördeszka, a Síléc és a Túrabakancs) alacsony százalékos értéket mutatnak, azonban 

amennyiben nem a választás tényére, hanem a rangsor 1-3 helyét vizsgálom, ugyanezek az 

eszközök jóval magasabb százalékos arányt és helyezést értek el. 

A szándékos felidézés, vagyis a kérdőívben szereplő tárgyak kérdező általi felsorolása 

esetében azt vizsgáltam, hogy miként jelentkezik a diákok sportolási értéktartalom választása, 

és hogyan jelenik meg a választás indoklása. Az elemzés arra irányult, hogy a fiatalok 

képesek-e értelmezni a felsorolt értékeket (megfogalmazás szerint „miért fontos a sportolás”).  

A választott sportolási értékek között az első három helyre mind 50%-os arány felett 
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választották a Testet formál, az Erősíti a csont és izomrendszert és a Fokozza a 

teljesítőképességet értékeket. A legalacsonyabb rangsorolási értéket a Mérsékeli a 

drogfogyasztás hajlamot, illetve a Mérsékli az alkoholfogyasztásra késztetést értékek kapták a 

diákoktól.  A kérdés tételeiből a rangsorolás során az előző értékek, mint Testet formál a 

sportértékek közül a legmagasabb, míg az Erősíti a csont és izomrendszert, és a Fokozza a 

teljesítőképességet a közepesen fontos tételek között szerepeltek. Ezen kívül szintén 

közepesen értékesnek számított az Egészséget fejleszt, prevenció, valamint a Fejleszti az 

akaraterőt értéktartalmak.   

A szándékos szintű felidézés után kíváncsi voltam arra, hogy rejtett szintű felismerés 

milyen eredményeket mutat a sportolási értéktartalmak felismerése terén.  Ennek kapcsán 

három szövegrészben elrejtett értéktartalmakat kellett felismerniük és aláhúzással jelölniük a 

tanulóknak.  Az elemzés során nyomon követhető, hogy a szöveges környezetben elrejtett 

értéktartalmak felismerésekor a diákok az első szövegkörnyezetben a hét elrejtett túlnyomó 

értéktartalmak többségét nem ismerték fel a szövegben (Technikai elemek megtanulása, 

Mozgástapasztalat, Táncos mozgások, Ritmusérzék, Friss levegőn való mozgás) és csak két 

értéktartalmat ismertek fel, melyek a Játéköröm, játékélmény és Izületi mozgékonyság 

növelése voltak.  A második rejtett szintű felismerési blokkban 16 értéktartalmat rejtettem el a 

szövegben, melyből mindössze egyetlen egy jelölt meg a válaszadók többsége 

(Csapatszellem, társak bíztatása: 70,5%).  Az többi értéktartalmat a többség nem vette észre, 

kihagyta vagy nem ismerte fel (Mozgásműveltség, Akaraterő, Állóképesség, Együttes 

feladatmegoldás, Játékszabályok betartása, Győzelem szerény elviselése, stb.). A harmadik 

rejtett szintű felismerés esetében a szövegben lévő 9 értéktartalomból egyetlen egy 

értéktartalmat sem ismert fel a válaszadók többsége, mind rejtett maradt (pl. Testi fejlődés 

biztosítása, Edzettség, Keringési és légző rendszer javítása, Mozgásszeretet, Javítja az élet 

minőségét, stb.).   

Úgy véltem a teljes megértéshez szükséges megismerni, hogy a válaszadók mennyire 

ismerik a legfontosabb sportértékeket.  Ezért arra kértem a fiatalokat, hogy határozzák meg a 

következő fogalmakat: Egészség, Edzettség, Extrém sport, Fizikai teljesítőképesség, 

Mozgásműveltség, Sport-rekreáció, Sport, Testkultúra, és Testnevelés.  Eredményeink azt 

támasztják alá, hogy valójában egy fogalmat sem tudtak pontosan meghatározni a válaszadók, 

többnyire még a legalapvetőbb szinten sem (p<0,05). 

Ezt követően arra kérdeztem rá, hogy szerintük milyen a környezetben élők 

véleménye a fiatalok sportolási tevékenységéről, illetve milyen külső hatások motiválják őket 

a sporttevékenység végzésére?  A válaszokból megállapítható, hogy a tágabb környezet 
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(háziorvos, ismerősök, pedagógusok, testnevelő tanár, edző, iskolaigazgató) egyértelműen 

pozitívabb hozzáállást mutat a sportolás felé, mint a szűkebb környezet (Anya, Apa, Testvér).  

Ugyanakkor a diákok legtöbben a Barátokat és az Ismerősöket rangsorolták azon külső 

hatások közül, melyek ösztönözték őket a sportolás felé.  Érdekes, hogy a személyi 

tényezőkre jóval több választás esett, mint a tárgyi tényezőkre.  A legmagasabb átlagokat a 

rangsor tekintetében az anya, apa, barátok, testnevelő tanár, míg a legalacsonyabbakat az 

internet, újságok, könyvek, pedagógusok és a rokonok kapták.  

Mindezek alapján a kérdések komplex elemzése után a válaszokban különbségeket 

keresve a Sportolási gyakoriság, a Nemek, az Iskolafok és a Szülők végzettsége változók 

mentén történik a további elemzés..  

 

Sportolási gyakoriság 

A sportolási alkalmak tekintetében érthetőnek tűnik, hogy aki rendszeresen sportol, az 

többször végez Szabadidősportot, többet Túrázik, illetve többet végez Versenysportot. A 

rendszeresen sportolók viszont nem Kirándulnak és Táncolnak többet, mint a rendszeresen 

nem sportoló fiatalok.   

A rendszertelenül sportolók szignifikánsan kevesebben vásárolnának Sportruhát - ha 

nyernének 50 ezer forintot - mint a rendszeresen sportolók.  A rangsor tekintetében a 

Szobakerékpár és a Fitness bérlet kapott statisztikailag magasabb értékeket a rendszeresen 

sportolók részéről. 

A rendszeresen sportolók emellett többen jelölték, hogy a sportolás fontos, mert 

Jótékony hatása van a mozgásszervi elváltozások megelőzésében.  Arra viszont, hogy miért 

fontos a sportolás, mindössze egy kérdésben található statisztikailag értékelhető különbség a 

rendszeresen és nem rendszeresen sportoló Vas megyei fiatalok között. A rendszeresen nem 

sportolók a Testet formál értéket előbbre rangsorolták, mint a rendszeren sportolók és 

hasonlóan, a rendszeresen nem sportolók a Testet formál értéket szignifikánsan magasabb 

helyre rangsorolták, mint a rendszeresen sportolók.   

A rejtett szintű felismerés első és második kérdéskörei nem mutattak különbséget a 

rendszeresen sportoló és nem sportoló válaszadók között. Akik rendszeresen sportolnak, azok 

sokkal inkább úgy vélik, hogy a Barátok, az Edzők és a Testnevelő tanár is nagyon szereti a 

sportot. A rendszeresen sportolók szignifikánsan többen említették, hogy a Barátok, a 

Testnevelő tanár, és az Edző hatására kezdett el sportolni, mint a nem rendszeresen sportoló 

társaik.   
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Nemek  

A nemek szerinti vizsgálatnál láthatjuk, hogy a rendszeres testedzést végző nők 

szignifikánsan kevesebben vannak, mint a rendszeresen nem sportolók és a rendszeresen 

sportoló férfiak többen vannak, mint a rendszeresen nem sportolók.  Ezek mellett a nők 

szignifikánsan kevesebben Túráznak, Táncolnak, végeznek Versenysportot, illetve 

Szabadidősportot, mint a férfiak, vagyis a Kirándulás kivételével minden sport jellegű 

tevékenységben inaktívabbak a fiúknál.   

Megállapítható, hogy a férfiak, ha nyernének 50 ezer forintot, a Sportruhát és a 

Szobakerékpárt jelentősebbnek tekintik, mint a nők.  A nők számára viszont a Fitness bérlet 

tűnik a sporttevékenység végzésének lehetséges alternatívájának, inkább arra költenék 

pénzüket.   

A nők hat értéktartalom tekintetében (Testet formál, Ellenállóvá tesz a betegségekkel 

szemben, Megelőzi a mozgásszervi elváltozásokat, Biztosítja az egészséges testi fejlődést, 

Relaxál, pihentet, ellazít, valamint Fejleszti a keringési rendszert) mutattak statisztikailag 

bizonyított kiemelt jelentőséget a férfiak választásával szemben.  A rejtett szintű felismerés 

alkalmával a nők szignifikánsan többen jelöltek meg három fogalmakat, mint a férfiak (Izületi 

mozgékonyság növelés, Táncos mozgások, Friss levegőn való mozgás).   

A férfiak úgy vélik, hogy a Barátok nagyon szeretik a sportot és a nők úgy hiszik a 

Háziorvos nagyon szereti a sportot.  A nők szignifikánsan többen azt jelezték, hogy az Anya, 

az Újságok, könyvek, TV-rádió és az Internet hatására kezdtek el sportolni, mint a férfiak.  A 

férfiak magasabbra rangsorolták az Apa hatását, mint a nők.   

 

Iskolafok  

Az középiskolások és a főiskolások között nem találtunk számottevő különbséget a sportolási 

szokásokat illetően. A középiskolások szignifikánsan többen Túráznak, Kirándulnak, 

Táncolnak, illetve végeznek Versenysportot, mint a főiskolások.  Következésképpen a 

középiskolás korosztály a Szabadidősport kivételével minden tekintetben aktívabb a 

felnőttkor küszöbét átlépő főiskolás társaiknál. A főiskolások, amennyiben nyernének, 50 ezer 

forintot, kevesebben vásárolnának a sportruhát, a sportcipőt és a gördeszkát, viszont többen 

választanák a túrabakancsot, mint a középiskolások.   

A középiskolások arra a kérdésre, hogy miért fontos a sport, szignifikánsan többen 

rangsorolták a Testet formál, Relaxál, pihentet, ellazít és szignifikánsan kevesebben, hogy a 

Növeli a munkaképességet, Fokozza a teljesítőképességet, Erősíti a csont és izomrendszert és 

Mérsékli a dohányzásra késztetést. Emellett a rangsort figyelembe véve főiskolások kevésbé 
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rangsorolták értékesnek a Testet formál fogalmát, viszont fontosabbnak az Egészséget 

fejleszt, prevenció, Erősíti a csont és izomrendszert, Biztosítja az egészséges testi fejlődést 

értékeket.    

Az értéktartalmak rejtett szintű felismerésénél a főiskolások szignifikánsan többen 

jelölték meg a Ritmusérzéket, valamint a Csapatszellem, társak biztatását, mint a 

középiskolások.  A többi értékkategóriában nem volt különbség.   

A főiskolások szerint a barátok, a háziorvos inkább szereti, és nagyon szereti a sportot, 

a középiskolások viszont többen rangsorolták az anyát, az apát, a testvért, a rokonokat, a 

barátokat, az ismerősöket, a testnevelőtanárt, az edzőt, a TV-rádiót, valamint az internetet, 

amelyek hatására kezdtek el sportolni. A kérdésben a középiskolások magasabbra 

rangsorolták az apa hatását és alacsonyabbra a testnevelőtanár hatását, mint a főiskolások.  

 

Szülők iskolai végzettsége 

Sem az Anya, sem az Apa iskola végzettsége nem adott lényeges eltérést a rendszeres és nem 

rendszeresen sporttevékenység tekintetében. Az Anya esetében nem találtam különbséget 

egyetlen tevékenységforma választása esetében sem. Viszont az egyértelmű, hogy minél 

magasabb az apa végzettsége, a fiatalok annál többet végeznek Szabadidős tevékenységet.   

Ha nyernének 50 ezer forintot, akkor azok a fiatalok vásárolnának inkább Teniszütőt, 

akiknél az Anya magasabb iskolai végzetséggel rendelkezik. Minél magasabb az Apa iskolai 

végzettsége, annál inkább Gördeszkát vásárolnának a válaszadók. A Szobakerékpár választása 

viszont a statisztika alapján a kevésbé iskolázott apák gyermekeire jellemző.    

A 8 osztállyal, vagy kevesebbel rendelkező Anyák gyermekei szerint az Anya és az 

Apa kevésbé szereti a diákok sporttevékenységét, mint a magasabb iskola végzettségű szülők 

gyerekei. A 8 osztállyal, vagy kevesebbel rendelkező Apák esetén az Anya és a Testvér 

kevésbé szereti, míg a középfokú végzettséggel rendelkező Apák inkább közömbösek 

gyermekük sporttevékenysége iránt. Az alacsony iskolai végzettségű Anyák gyermekeinek 

véleménye szignifikánsan kisebb ösztönző hatást mutat, mint a magasabb iskolai végzettségű 

anyák gyermekei esetében. Az Apa iskolai végzettsége úgy tűnik, nem befolyásolja az 

ösztönző hatások mértékét. Az is elmondható, hogy minél magasabb az anya iskolai 

végzettsége, a fiatalok annál magasabbra jelölték a Barátokat, és minél magasabb az apa 

iskolai végzettsége, annál fontosabb a testnevelő tanár szerepe. 

A felsőfokú végzettségű Anyák gyermekei a Fejleszti az akaraterőt értéket jelölték 

szignifikánsan többen a középiskolás diákokhoz képest, míg a kevésbé iskolázott anyák 

gyermekei a Megelőzi a mozgásszervi elváltozásokat és a Fejleszti a kondícionális 
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képességeket értéket jelölték többen. Az értéktartalmak rejtett szintű felismerése tekintetében 

a tanulók, akiknek édesanyja felsőfokú végzettséggel rendelkezik kevesebben jelölték be a 

Táncos mozgásokat. Azok a fiatalok, akiknek felsőfokú végzettséggel rendelkezik az 

édesapja, többet jelölték be a Játéköröm, mozgásélményt és a Ritmusérzéket, mint az 

alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyerekei. Hasonlóan a Csapatszellem, 

társak biztatását azok a diákok jelölték be kevesebben, akiknek az édesapja 8 általános vagy 

ennél kevesebb iskolai végzettséggel rendelkezik. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a Vas megyei fiatalok túlnyomó többsége 

egyértelműen kevés sportmozgást végez. Ez még akkor is igaz, ha a mintánk bő egynegyede 

saját bevallása szerint naponta sportol. Úgy vélem nem az a fő kérdés, hogy a sporton belül 

milyen tevékenységet végeznek a fiatalok, hanem sokkal inkább, hogy rendszeresen és 

tudatosan végezzék.   

A fiatalok sport értéktartalmait érintő választás elsősorban a külsőségben nyilvánul 

meg, ami sajnálatosan többnyire azt jelenti, hogy nem válik belső tartalommá és tudatossá, 

így kevésbé jelentheti a sporttevékenység végzését. Tartalmi, tárgyi választásánál inkább a 

divat jelent döntés ösztönző tényezőt (tenisz, gördeszka), illetve hasonlóan, a sporthoz 

szükséges tárgyak, termékek vásárlása (szobakerékpár, fitness bérlet) nem feltételezi a 

sporttevékenységet.   

A sporttartalmak szándékos felidézésénél éppen csak közepes szintű a sportértékek 

felismerése, elsősorban az általános jellegű információ visszaadása jelentkezik – mint ahogy 

az eredmények többi részéből következik – passzívan és jellemző sporttevékenység nélkül.  A 

rejtett szintű felismerés mértéke egyértelműen kritikán aluli, mivel a szövegekben elrejtett 

sporttartalmak felismerési aránya nullához közeli. Nagyjából ezen a szinten van a fogalmak 

meghatározása, amely esetében viszont ténylegesen nulla a fiatalok információja.  A 

válaszadók olyan értéktartalmakat sem tudtak saját szavaikkal megfogalmazni, amelyek 

egyértelműen az általános intelligencia, a közoktatás alapvető ismeretanyagába tartoznak.   

A szándékos és rejtett szintű értéktartalmak összevetése lényeges elem a kutatásban, 

mivel ez mutat(na) rá a tudatosságra és a teljes értékű egészségtudatos magatartás alapjaira.  

Mivel egyértelmű az eredményeink alapján, hogy a tudatos sportérték-rendszer nem jellemző 

Vas megyei fiatalokra, így az egészséges életmód lehetősége sem valósulhat meg.   

A szűk környezet tudatos, ösztönző hatásának hiánya jellemző, ami szintén azt 

mutatja, hogy az elsődleges szocializációs közeg nem alapozza és erősíti meg az alapvető 
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egészség- és sportértékeket. A tágabb szociális környezet befolyásoló hatása szintén azt jelzi, 

hogy az értéktartalmak megerősítése többnyire közvetett és gyenge megerősítő csatornákon 

keresztül jut érvényre. Kivételt képez ebben a kortárscsoport, mely a serdülők és a fiatal 

felnőttek esetében is jelentős befolyásoló hatással rendelkezik. Feltehetően ez felelős azért, 

hogy a fiatalok sporthoz való viszonya mellőzi a tudatosságot. 

A sportolási alkalmak tekintetében a rendszeresen sportolóknak tudatosabb a 

választása, habár egyáltalán nem találkozik az elvárásommal – mely szerint teljesen tudatos a 

sportértékekhez viszonyulás – nincs szignifikáns különbség.  A rendszeresen sportolók érzik 

hatásait (javítja a közérzetet, mozgásszervi elváltozásokat), míg a rendszertelenül sportolók 

megint csak a külsőséget látják (testet formál).  Kortárscsoportoknak és az amúgy is sporttal 

foglalkozóknak van hatása a sporttevékenységre, tehát nem önkéntes és nem tudatos. 

A nők minden sport jellegű tevékenységben inaktívabbak a férfiaknál. A nők 

tudatosabbak a fogalmak felismerésénél és meghatározásánál, vagyis úgy tűnik, őket érdekli 

családjuk és saját egészségük is. A férfiakat ezzel szemben elsősorban a Barátok véleménye 

érdekli, a nők viszont az egészséget és sportot a Háziorvossal hozzák kapcsolatba. 

A középiskolások egyértelműen többen sportolnak, mint a főiskolások, viszont inkább 

a külsőségekben gondolkodnak az értéktartalmakkal kapcsolatosan.  Úgy vélem több gondot 

fordítanak az egészségre, mint a főiskolások, viszont nem tudni, hogy ez generációs jelleg-e 

vagy csak az iskola hatásának következménye. 

Az első hipotézist tekintve igazolódni látszik az, miszerint a Vas megyei fiatalok 

szabadidő eltöltése során jelentkező sportolási tartalmak alacsony érdeklődési szintet 

képviselnek. Minden megkérdezett diák a sporttevékenységben szignifikánsan kevesebben 

választotta magát a mozgást. Ugyanakkor a Vas megyei fiatalok értékrendszerében a 

sportolási tartalmak inkább materiális szinten jelentkeznek és ez a rangsorban is 

megmutatkozik. Ez a feltételezés is beigazolódott, hiszen a sporteszköz rangsorolás és 

választás ténye nem kapcsolódik következetesen a sportolási aránnyal, vagyis többen akarják 

a sporteszközt, mint ahányan sporttevékenységre használnák. 

A második hipotézis, – miszerint az anyagi fedezet biztosítása nem feltételezi az 

egészségtudatos döntést és magatartást, illetve nem jelent elsajátított értéknormát – szintén 

beigazolódott. A második hipotézis azon része, amely szerint a szándékos felidézés során a 

sport értéktartalmainak ismerete kielégítő szintet mutat, a rangsorolás során tudatos az 

egészséges életmóddal kapcsolatos értékek elsőbbsége, ha nem is markáns mértékben, de 

igazolódott. Azonban a sport értéktartalmainak rejtett szintű felidézése során már 
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hiányosságok fedezhetők fel a Vas megyei fiatalok érték ismeretében, mely az integrált 

ismeretek tudatosságának hiányára utal.  

A harmadik hipotézis szerint a Vas megyei fiatalok sportolási szokásaival 

kapcsolatban a tágabb környezet (iskola, ismerősök) közömbös, míg a szűkebb környezet 

(család) érdeklődő jelleget mutat, illetve a kortárscsoportok véleménye kiemelkedően 

meghatározó, csak részben igazolódott. A tágabb környezet „közömbössége” alig különbözik 

a szűkebb, családi környezet közömbösségétől. Igazolódni látszik a hipotézis azon része, mely 

szerint a fiatalok sportolási szokásait a szűk szociális környezet erősen befolyásolja, de itt is a 

kortárscsoportok hatása a meghatározó. Ezt a rangsor is egyenes arányosságban tükrözi. 

Az utolsó, negyedik hipotézis nem nyert igazolást, mely szerint a rendszeres 

sporttevékenység hatására tudatosság jelenik meg a sport értéktartalmainak ismerete 

kapcsolatában, míg a rendszeresnek nem mondható sportolási tevékenység hiányos 

értékismertet feltételez. A hipotézis második feléből csak két összetevő látszik igazolódni, 

vagyis a nemek alapján történő összehasonlítás tükrözi azt, hogy a nők kevesebbet sportolnak, 

míg az iskolafok (középiskola, felsőoktatás) szintjén jelentkezik az idősebbek sportolástól 

történő elfordulása. A magasabb fokú szülői végzettség nem igazolt erősebb sport iránti 

beállítottságot. 
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