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KOVÁCS KLÁRA 

A SPORTOLÁS HATÁSA A PARTIUMI HALLGATÓK NEM 

TANULMÁNYI EREDMÉNYESSÉGÉNEK EGYES DIMENZIÓIRA
1 

1. Bevezetés 

A nemzetközi szakirodalomban a sportolás egészségmagatartásra gyakorolt 

hatásának vizsgálata nemcsak a megfelelő prevenciós programok kidolgozásá-

nak és megvalósításának érdekében fontos, hanem a nevelésszociológia egyik 

kiemelt területén, az eredményesség vizsgálatában is. A nem tanulmányi 

eredményesség vizsgálatának központi kérdése a nem formális tanuláshoz 

kapcsolódó viselkedés- és magatartásformák megismerése. Ezek megmutat-

hatják a preskriptív (előíró) vagy a proskriptív (tiltó) normák érvényesülését. 

Ez utóbbihoz tartozik az olyan káros egészségmagatartás-formák kerülése, 

mint például a drogfogyasztás (Pusztai, 2004, pp. 243–244). 

E vizsgálatok szerint az olyan kockázati tényezők, mint a dohányzás, az 

alkohol- és drogfogyasztás, a nem biztonságos szexuális magatartás, az öngyil-

kosság, illetve a depressziós tünetek ritkább előfordulása a nem tanulmányi 

jellegű eredményesség dimenzióiba tartoznak. A kutatók arra keresik a választ, 

hogy a sportolás, fizikai aktivitás gyakorisága vajon hozzájárul-e a káros egés-

zségmagatartási formák kerüléséhez, előfordulásuk kisebb gyakoriságához, 

vagy pedig éppen ellenkezőleg, a sportolással a dohányzás, alkohol- és drog-

fogyasztás, depressziós tünetek gyakorisága is növekszik (Field, Diego & 

Sanders, 2001; Fisher, Juszczak & Friedman, 1996; Perry-Burney & Takyi, 

2002). 

Ezek alapján a nem tanulmányi eredményesség dimenzióinak tekintjük 

az alkohol- és drogfogyasztás, valamint a dohányzás kerülését, s a sport és 

eredményesség összefüggéseit vizsgáló szakirodalom alapján a depresszió per-

cepcióját, feltételezve, hogy a sport védőfaktorként funkcionál ezekkel szem-

ben, miközben érvényesül az erre vonatkozó proskriptív normák betartása. 

Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogyan hat a sportolás a nem 

tanulmányi eredményesség egyes dimenzióira (dohányzás, drog- és alkoholfo-

                                                        
1 A HERD 2012 adatbázis létrejöttét az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatta 
(HURO/0901/253/2.2.2.). A tanulmány az Institutional Effects on student achievement in 
Higher Education c. kutatás, a RH/885/2013 számú pályázati projekt keretében a Debreceni 
Egyetem támogatásával jelent meg. 
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gyasztás kerülése, depressziós tünetek kisebb előfordulása) a partiumi régió 

hallgatói körében. Vizsgálatunkban a pozitív pszichológia szemléletmódjának 

mintájára pozitív nevelésszociológiai megközelítést alkalmaztunk. Az előbbi 

kidolgozása Seligman és Csikszentmihalyi (2000) nevéhez köthető. Vélemé-

nyük szerint a társadalomtudományokra jellemző kritikai attitűd helyett – mely 

leginkább a társadalom patológiás eseteit, diszfunkcióit és ezek okait vizsgálja 

–, de ezeket nem figyelmen kívül hagyva, fontosabb lenne megtalálni azokat a 

pozitívumokat, protektív tényezőket (védőfaktorokat), amelyek az egyének és 

közösségek jóllétét segítik elő.  

A pozitív megközelítés alkalmazása a szociológia, nevelésszociológia és 

felsőoktatás-kutatás tudományterületein azon társadalmi tényezők, mecha-

nizmusok és jelenségek felkutatására vonatkozik, amelyeket társadalmi védő-

faktoroknak tekinthetünk. Ilyen védőfaktorok lehetnek a vallás, a társadalmi 

tőke, a társas támogatás (Pikó, 2010). Értelmezésünkben tehát a pozitív neve-

lésszociológiai szemléletmód a felsőoktatás-kutatásban olyan társadalmi védő-

faktorok felkutatását jelenti, amelyek hozzájárulnak a felsőoktatásban tanul-

mányokat folytató hallgatók jóllétéhez, s ezen túllépve, akár a jólléten keresz-

tül, tanulmányi és nem tanulmányi eredményességükhöz. 

Hamvai és Pikó (2008) egyik tanulmányában felhívja a figyelmet arra, 

hogy a pozitív megközelítésmód jól adaptálható az iskola világára. Például 

meg lehetne vizsgálni, hogy mik azok a pozitív tényezők, amelyek felkeltik a 

diákok érdeklődését, kíváncsiságát, akik ezek által jobban motiválhatók lehet-

nek a tanulás iránt, így az iskola nem lesz unalmas, stresszes közeg a számuk-

ra. Az érdeklődés együtt járhat a magasabb önbecsüléssel, jobb társas kapcso-

latokkal, pozitív, optimista jövőképpel, nagyobb belső önkontrollal. Ezek 

segítik az egyén jóllétét, s védőfaktorként funkcionálnak. A neveléstudomá-

nyoknak jelentős feladatuk van az egészségfejlesztésben: az egészséges élet-

módra való nevelés (az ismeretátadás, a magatartás-alakítás, az attitűdformá-

lás, az öntevékenységre ösztönzés által), a mindennapos testnevelés és a kör-

nyezeti nevelés révén hatékonyan befolyásolhatja a gyermekek szemléletét, 

viselkedését, hozzájárulva ahhoz, hogy egészségtudatos, felelősségteljes fel-

nőttekké váljanak. Ehhez azonban az iskolának pontosan meg kell határoznia 

egészségfejlesztő koncepciójában, hogy milyen szinten és dimenziókban képes 

tevékenykedni (Nagy, 2005). 

2. A sportolás mint védőfaktor 

Fox (1999) elsősorban a sport mentális jóllétre gyakorolt pozitív hatását hang-

súlyozza. Véleménye szerint a sport segít a mentális betegségek és rendelle-
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nességek kezelésében, megelőzésében, és növeli a testi-lelki jóllétet mind a 

mentális betegek, mind az átlag populáció körében. Segít csökkenteni a min-

dennapi stresszt és szorongást, növeli az önbizalmat, és számos szociális ha-

szonnal bír, például javítja a társas kapcsolatokat. Harrison és Narayan (2003) 

kutatási eredményei szerint azok a diákok, akik valamilyen sporttevékenység-

ben vesznek részt, egészségesebb testképpel rendelkeznek, kisebb valószínű-

séggel jellemző rájuk érzelmi rendellenesség, illetve hogy fizikailag és/vagy 

szexuálisan bántalmaznák társaikat. Igazolták, hogy a rendszeresen sportolók 

kisebb arányban követnek el öngyilkosságot. Ugyanerre az eredményre jutott 

Brown és Blanton (2002) szerzőpáros is. 

Egy spanyol, magyar és román testnevelőtanár-jelöltek körében végzett 

vizsgálat tanulságai szerint az aktív hallgatók jobb általános egészégi állapottal 

és fizikai funkciókkal rendelkeztek ritkán, vagy egyáltalán nem sportoló társa-

ikkal szemben (Bertók, Ozsváth, Stirbu & Kotta, 2011). 

Egy longitudinális vizsgálat szerint az extrakurrikuláris tevékenységek 

(köztük a sport) mintázata befolyásolhatja az önbizalom kezdeti szintjét és 

növekedésének mértékét serdülő- és fiatal felnőttkorban. Az önbizalom kiin-

duló szintje magasabb volt a sportolók körében a semmilyen extrakurrikuláris 

tevékenységet nem végzőkhöz viszonyítva. Ugyanakkor azok, akik csak az 

iskolában sportoltak, egyfajta státuszveszteséget és hátrányt érzékeltek életük-

ben, mivel szerintük így kiszorultak a nagyobb elismeréssel járó szervezeti, 

intézményi sportból (Kort-Butler & Hagewen, 2011). A kevesebb szabadidős 

tevékenységet végző serdülők körében magasabb az élménykeresők és unat-

kozók aránya, ami összekapcsolódhat addikciókkal: olyan, általuk izgalmasnak 

vélt vagy eddig ismeretlen tevékenységek végzésével, mint a drog- és nagy 

mértékű alkoholfogyasztás vagy bűncselekményekben való részvétel (Gordon 

& Caltabiano, 1996). 

Egyes szabadidős tevékenységek (mint például a sportolás az egyete-

men) semlegesítik és elvezetik a stresszt, így hozzájárulnak a jobb egészségi 

állapothoz és magasabb jólléthez. A hallgatók sportolás közben magasabb 

fokú stresszt tapasztaltak (a játék közbeni izgalom hatására), de a mozgás kö-

vetkeztében csökkent is ez a stressz-szint, így a sport segít megküzdeni a min-

dennapi stresszel (tehát egyfajta hatékony coping stratégiának tekinthető) 

(Kimball & Freysinger, 2003). 

Skrabski és Kopp (2009) kutatásai szerint a jövőbe és a társadalomba 

vetett bizalom a társadalmi tőke fontos prediktora, s ezek hozzájárulnak az 

egyén jóllétéhez. Ebből kiindulva egy korábbi kutatásunkban arra kerestük a 

választ, hogy milyen különbség van a sportolás gyakorisága mentén kialakított 
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egyetemista csoportok között a társadalomba és a saját jövőbe vetett bizalom, 

illetve a reménytelen jövőkép tekintetében. Azt feltételeztük, hogy ha a spor-

tolás gyakoriságával ezek szintje is növekszik, ez hozzájárul a hallgatók jóllét-

éhez. A társadalom jövőjébe vetett bizalom mértékében nem találtunk szigni-

fikáns különbséget, viszont a másik két esetben igen. A sportoló hallgatók 

sokkal inkább bíznak saját jövőjükben, magabiztosabbak e tekintetben, s ke-

vésbé jellemző rájuk, hogy elvesztették volna hitüket és reményüket jövőjüket 

illetően. Mint tudjuk, ezek komoly mentális probléma jelei, s a depresszió 

tünetei lehetnek. Elmondhatjuk, hogy az egyetemisták körében is igazolódott 

a sport pozitív hatása a jövőképre, s így védőfaktorként funkcionál a mentális 

problémákkal szemben. Különösen fontos ez az általunk vizsgált csoport ese-

tében, hiszen munkahelyi elhelyezkedésük, sikereik, s ezáltal egész további 

életük múlhat azon, hogy mennyire pozitívan, milyen hittel és reménnyel fel-

vértezve indulnak el állást keresni diplomával a kezükben. Éppen ennek ellen-

súlyozására alkalmas az egyetemi sport és testnevelés közösségteremtő szere-

pe (Kovács, 2013a). 

A sportkörhöz tartozás esetében is hasonló eredményeket kaptunk, ez 

is védőfaktorként funkcionál a mentális problémákkal szemben: a sportkörös 

hallgatóknak kevesebb pszichoszomatikus tünetük van, kevésbé jellemző rá-

juk a reménytelen jövőkép, optimistábban látják jövőjüket. A sportkör tehát 

hozzájárul az egészség megőrzésén túl a hallgatók mentális, pszichikai jóllét-

éhez. A sportolás közösségi formája egyértelműen véd a drogfogyasztással 

szemben: a két változó között negatív korreláció figyelhető meg, ami azt jelen-

ti, hogy a sportkörhöz való tartozás csökkenti a drogfogyasztás valószínűségét 

az egyetemisták körében is (Kovács, 2013b). 

3. A sportolás mint rizikófaktor 

Taliaferro és munkatársai (2010) a sportolás és néhány egészséghez kapcsoló-

dó magatartásforma (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, étkezési szoká-

sok, nem biztonságos szexuális és erőszakos viselkedés, öngyilkosság) közötti 

összefüggéseket vizsgáltak meg. Az adatokat egy kétévente megismételt longi-

tudinális vizsgálatból vették, amely 1999 és 2007 között zajlott. Több pozitív 

összefüggést találtak a sportolás és egészség-magatartás között mindkét nem 

és minden etnikum esetében, azonban negatív összefüggéseket is, ami azt 

mutatja, hogy nem egyértelmű a sport védőfaktor jellege az egészségre káros 

viselkedésformákkal szemben.  

Simantov és munkatársai (2000) amerikai általános iskolásokat vizsgál-

tak arra a kérdésre keresve választ, hogy miért dohányoznak vagy fogyaszta-
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nak alkoholt a tinédzserek. Eredményeik szerint, bár az iskolán kívüli tevé-

kenységek (beleértve a sportot is) védőfaktorként funkcionálnak a rendszeres 

dohányzással szemben a fiúk és lányok esetében egyaránt, nem találtak szigni-

fikáns kapcsolatot a rendszeres alkoholfogyasztás és az iskolán kívüli tevé-

kenységekben való részvétel között. Hasonlóképpen egy hazai, serdülő és 

fiatal felnőtt sportolók dohányzási és alkoholfogyasztási szokásait vizsgáló 

kutatás során is azt az eredményt kapták, hogy a dohányzás esetében van a 

sportnak protektív hatása, de az alkoholfogyasztás tekintetében nem találtak 

szignifikáns különbséget a sportolók és nem sportolók között (Mikulán, 

2007). Egy másik, serdülőket vizsgáló kutatásban a sportolás gyakorisága sze-

rint három csoportba osztott válaszadók (nem sportolók, ritkán és rendszere-

sen sportolók) között szinte ugyanolyan gyakorisággal dohányoztak a fiatalok, 

illetve nagyobb mértékű alkoholfogyasztás jellemezte a rendszeresen sporto-

lókat. Igaz azonban az is, hogy a sportolás gyakoriságával nőtt az élettel való 

elégedettség mértéke (Pauperio, Corte-Real & Fonseca, 2012). 

Martens és munkatársai (2006) az egyetemi/főiskolai sportolók alkohol-

fogyasztásáról szóló tanulmányokat gyűjtötték össze, s ezeket elemezték. 

Megállapították, hogy a campusok világában a sportolók gyakrabban isznak 

alkoholt, és gyakoribb körükben a nagyivászat. A magyarázatok között szere-

pelnek mindazok, amelyekkel általában a diákok körében indokolják az alko-

holfogyasztást (például társas hatások, diákszövetségekhez, egyesületekhez 

való tartozás), de előfordulnak sporthoz kapcsolódó indokok is (a nagy nyo-

más, szorongás és stressz a versenyeken, hogy nemcsak a tanulásban, hanem a 

sportpályán is meg kell felelni), de ezeket a szerzők a módszertani hiányossá-

gok miatt spekulációnak tartják.  

Egy korábbi vizsgálatunkban kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen ösz-

szefüggés van a sportoló közösséghez tartozás és az egészségkárosító maga-

tartások között (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás) a debreceni egyete-

misták körében (Kovács, 2013b). A vizsgált sportoló csoportok, közösségek 

tagjai nagy valószínűséggel olyan, szabadidős tevékenységként sportoló hallga-

tók voltak, akik hasznos időtöltésként, baráti, közösségi élmények megéléséért 

végzik az adott tevékenységet, s kevésbé jellemző rájuk a versenysport (a ver-

senysportolók aránya a kutatásból nem derült ki). Ez magyarázhatja azt, hogy 

szignifikánsan magasabb arányban fogyasztanak alkoholt a sportkörtagok, s 

gyakoribb körükben a nagyivászat. Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy a 

gyakori alkoholfogyasztás nem jelenti nagy mennyiségű alkohol bevitelét a 

szervezetbe, de a nagyivászat már igen. 
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Ezt alátámasztja egy másik, ugyanezen mintán végzett vizsgálatunk 

eredményei is. Azt találtuk, hogy az alkoholfogyasztás pozitívan korrelál a 

sportolás gyakoriságával, de nem volt szignifikáns különbség a sportolás gya-

korisága mentén kialakított csoportok és a nagyivászat előfordulása között. 

Bár egy korábbi, szintén debreceni egyetemisták körében végzett vizsgálat 

szerint a sport védőfaktorként funkcionált a dohányzással szemben (Kovács, 

2012), de ebben a vizsgálatban, s másokban (Mikulán, 2007) sem találtak szig-

nifikáns különbséget a cigarettázásban a sportolók és nem sportolók között. 

4. Kutatási kérdések és módszer 

A kutatás során arra kerestük a választ a pozitív nevelésszociológiai megköze-

lítésre alapozva, hogy van-e különbség a különböző sportoló típusok között a 

dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás tekintetében. Vajon védőfaktorként 

funkcionál-e ezekkel, illetve a depressziós tünetekkel szemben, vagy épp e 

szerek gyakoribb használatára ösztönzi őket? Azt feltételeztük, hogy a sporto-

lás védőfaktorként funkcionál a káros egészség-magatartásokkal (dohányzás, 

alkohol- és drogfogyasztás) és mentális tünetetekkel szemben. Ennek megfele-

lően a sportolók eredményesebbek a nem tanulmányi eredményesség dimen-

zióiban a nem sportoló vagy alkalmi sportoló társaiknál. 

Elemzésünk a Higher Education for Social Cohesion – Cooperative Re-

search and Development in a Cross-border area (HERD) kutatás adatbázisára 

épül, amely a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ-

ja (CHERD-Hungary), a Partiumi Keresztény Egyetem és a Nagyváradi Egye-

tem nemzetközi együttműködésével jött létre. A papíralapú kérdőívek instruk-

torral támogatott önkitöltése 2012 márciusa és júniusa között zajlott a három 

ország (Magyarország, Ukrajna, Románia) határán fekvő Partium történelmi 

régió felsőoktatási intézményeiben. Az alapsokaságot minden képzési szint 

belépő és kilépő évfolyamainak nappali tagozatos hallgatói alkották a követke-

ző felsőoktatási intézményekben: Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola 

Gazdasági és Társadalomtudományi, Műszaki és Mezőgazdasági, valamint 

Pedagógusképző Kara, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Köl-

csey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolai Kara, II. Rákóczi Ferenc Kár-

pátaljai Magyar Főiskola, Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Hu-

mán- és Természettudományi Kara, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szat-

márnémeti Kihelyezett Tagozatának Pszichológia és Neveléstudományok 

Kara, valamint Politológia és Közigazgatás Kara. A válaszadás névtelen és 

önkéntes volt. A minta az alapsokaság 9%-át tette ki a BA/BSc képzések 1. és 

3., valamint az osztatlan képzések 1. évfolyamain, míg 20%-át az MA/MSc 

képzések 1. és az osztatlan képzések 4. évfolyamain. A fenti adatbázis kiegé-
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szül még három almintával a Nagyváradi Egyetem, az Emmanuel Egyetem, 

illetve a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóiból, így összességében három 

ország kilenc felsőoktatási intézményének 2728 hallgatójával történt az adat-

felvétel, magyar és román nyelven. (A kutatás további részletei az eredménye-

ket összefoglaló tanulmánykötetekben olvashatók.2) 

Az ukrajnai almintát alacsony elemszáma és torzító hatása miatt kihagy-

tuk az elemzésből, így az általunk használt adatbázis végső elemszáma 2619 

fő. A minta karonkénti, évfolyamonkénti és képzési szintenkénti reprezentati-

vitását súlyozással biztosítottuk. 

A sportoló csoportok létrehozásához a sportolás gyakorisága, a sporto-

lás iránti attitűd mint motivációs tényező és a sportolás formája (szabadidős 

vagy versenysport, a sport intézményi formája) változókat használtuk fel. A 

válaszokat magas mérési szintűvé kódoltuk át és klaszteranalízis segítségével 

csoportokat alkottunk. Khi-négyzet próbával és korrelációval vizsgáltuk meg, 

hogy vajon védőfaktorként funkcionál-e a dohányzás, alkohol- és drogfo-

gyasztással, illetve depressziós tünetekkel szemben. 

5. Eredmények 

A hallgatók többsége (26,2 százalék) hetente egyszer–kétszer sportol, ennél 

többször kb. 17 százalék, ami igen alacsony aránynak tekinthető, mivel lega-

lább ennyiszer kellene sportolni az egészség hatékony megőrzése céljából. 

Ennél azonban sokkal nagyobb problémát jelent, hogy a hallgatók majd egy-

negyede soha vagy évente csak egyszer-kétszer sportol. Egészségvédelmi 

szempontból ők vannak a legveszélyeztetettebb helyzetben, mivel ha elhagy-

ják az egyetemet, még jobban csökken az esélye annak, hogy elkezdjenek 

rendszeresen sportolni.  

A legnépszerűbb sportág a futás/kocogás (18,6 százalék), ezt követi ha-

sonló arányban a labdarúgás (16,4 százalék), míg a harmadik helyen az aerobic 

jellegű mozgásformák állnak: a válaszadók 10,6 százaléka mondta, hogy ezt a 

sportágat űzi. A válaszadók 5,5 (HU=3,7, RO=7,3) százaléka egyéni, míg 6,1 

(HU=5,6, RO=6,5) százaléka közösségi sportot űz versenysportolóként, míg 

50,8 (HU=56,5, RO=45,3) százalékuk nyilatkozott úgy, hogy egyéni sportot 

űz, de nem versenyez. Ez az arány a közösségi szabadidősport esetében 29,6 

(HU=29,8, RO=28,5) százalék. 

 

 

                                                        
2 http://unideb.mskszmsz.hu/en/final-products 
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5.1. A különböző sportoló típusok 

A változók redukálása érdekében faktorelemzésnek vetettük alá a sportolás 

szerepét, fontosságát vizsgáló kérdésekre adott válaszokat.3 Az elemzés ered-

ményeképpen a változók három faktorba rendeződtek, melyeket a következő-

képpen neveztünk el: 1. élményközpontú, szellemi felfrissülés-orientációjú, 2. verseny-

központú-közösségi típusú és 3. egészségmegőrző attitűd. Az első faktorban a stressz 

leküzdése, a szellemi felfrissülés és az élményszerzés változói játszanak szere-

pet, a másodikban a győzelem, a versenyzés és a közösség fontossága, míg a 

harmadikban az egészség megőrzése és a kívánt külső elérése változók. 

Arra a kérdésre, hogy miért nem sportol, vagy nem annyit, amennyit 

szeretne, a leggyakoribb válasz az idő hiánya volt, de a hallgatók mintegy har-

mada mondta azt, hogy nincs olyan sportolási lehetőség az egyetemen, ami 

érdekelné. A romániai hallgatók 39 százaléka mondta ugyanezt. További 

problémára hívja fel a figyelmet, hogy a hallgatók mintegy egyötödét nem is 

érdekli a sport (HU=15,7, RO=24,3), de még súlyosabb helyzetre mutat rá az, 

hogy fiatal koruk ellenére a válaszadók mintegy 12 százaléka a nem sportolás 

okaként olyan egészségi állapotról számol be, amely – véleményük szerint – 

nem teszi lehetővé a sportolást. 

1. táblázat. A sportolási szokások mentén kialakított klaszterek (klaszterközéppont-
ok)  

 

Élménykere-
ső verseny-
sportolók 
(16,5%) 

Rendszeres 
rekreációs 
szabadidő 
sportolók 
(43,8%) 

Alkal-
mi/társak 
kedvéért 
sportolók 
(11,2%) 

Nem spor-
tolók 

(28,4%) 

Élményközpontú, szellemi felfris-
sülés-orientációjú sportattitűd (0–
100) 

83 77 81 47 

Versenyközpontú-közösségi 
típusú sportattitűd (0–100) 

81 14 69 11 

Egészségmegőrző sportattitűd 
(0–100) 

83 83 83 71 

A sportolás gyakorisága (0–100) 83 75 24 18 

Versenysportoló (1 igen, 0 nem) ,17 ,02 ,06 ,01 

N 432 1148 294 745 

Forrás: HERD 2012 (N=2619) 

                                                        
3 A faktorokat a „miért fontos számodra a sport” kérdés változói alkották: 1. fitt és egészséges 
legyen; 2. jól nézzen ki; 3. szellemileg felfrissüljön; 4. a stressz leküzdése végett; 5. örömet 
okoz; 6. a sporttársak, közösség miatt; 7. versenyeken megmérethesse magát; 8. a győzelem 
miatt; 9. egyéb (0-nem, 1-igen). 
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A sportolás gyakorisága, a sport fontossága faktorok és a versenysportolók 

változója (1 – versenysportoló sportegyesületben, 0 - nem versenysportoló 

sportklubban) mentén klasztereket hoztunk létre.4 A klaszteranalízis során 

négy csoport különült el: az első csoportba kerültek az élménykereső versenysporto-

lók, a másodikba a leginkább fizikai és mentális egészség-megőrzésért mozgó 

rekreációs szabadidő sportolók, a harmadikba a közösségi, társaságért mozgó alkalmi 

sportolók a negyedikbe pedig a nem sportolók (1. táblázat). 

5.2. A nem tanulmányi eredményesség és a sportolási szokások össze-
függései 

Kutatásunkban a nem tanulmányi eredményesség összetevőihez az olyan ká-

ros egészségmagatartás-formák kerülését soroltuk, mint a dohányzás, a rend-

szeres alkoholfogyasztás, kábítószer kipróbálása és használata, illetve a dep-

ressziós tünetek előfordulása. A mentális problémák kivételével ezek 

proskriptív normakövető viselkedésnek tekinthetők. A sportolási szokások 

mentén kialakított csoportokban a fent bemutatott egészség-magatartási for-

mákat végzők arányát a 2. táblázat tartalmazza: 

2. táblázat. A rendszeresen alkoholt, drogot fogyasztó, kábítószert kipróbáló, do-
hányzó és mentális problémákkal küzdő hallhatók aránya az egyes sportolási szoká-
sok mentén elkülönülő csoportokban (százalékban) 

 
Élménykereső 

verseny-
sportolók 

Rendszeres 
rekreációs 
szabadidő 
sportolók 

Alkalmi/társak 
kedvéért spor-

tolók 

Nem 
sportolók 

Alkoholt rendszeresen 
fogyasztok (3 naponta 
legalább egyszer)* 

15,3% 8,5% 10,5% 7,1% 

Adj. res. 4,5 -1,4 ,7 -2,6 
Elszívok legalább egy 
szál cigarettát naponta 
(NS) 

25,9% 23,8% 24,1% 19,7% 

Adj. res. 1,6 ,8 ,5 -2,5 

Legalább egyszer ki-
próbáltam valamilyen 
drogot* 

16,7% 14,1% 11,2% 11,3% 

Adj. res. 2,2 ,9 -1,2 -2,0 
Rendszeresen fogyasz-
tok drogot* 

2,5% 1,7% 4,4% 1,6% 

Adj. res. ,7 -1,4 2,9 -1,1 
Sokszor vagyok rossz-
kedvű, depressziós* 

7,4% 14,4% 13,9% 16,5% 

Adj. res. -4,2 ,8 ,1 2,6 

Forrás: HERD 2012 (N=2619) (*Chi-négyzet próba, p<0,05) 

                                                        
4 Köszönettel tartozunk Marián Bélának, akitől segítséget kaptunk a klaszteranalízisben. 
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Az eredmények azt mutatják, hogy a sportolás részben véd a káros egészség-

magatartásoktól: szignifikánsan több versenysportoló fogyaszt rendszeresen 

alkoholt, magasabb azok aránya a sportolók között, akik már kipróbáltak va-

lamilyen drogot. A rendszeres drogfogyasztók aránya az alkalmi sportolók 

között a legmagasabb, és lényegesen alacsonyabb a szabadidő sportolók kö-

zött, azonban a versenysportolók e tekintetben is második helyen állnak. A 

versenysport egyértelműen véd a depressziós tünetekkel szemben, azonban a 

szabadidős sport már kevésbé: a nem sportolók után köztük van a legtöbb 

olyan hallgató, akik gyakran rosszkedvűnek érzik magukat. A versenysport 

során az is közrejátszhat ebben, hogy a felkészülés során az edzéseken, illetve 

versenyeken szerzett, legtöbbször sporttársakkal átélt élmények is hozzájárul-

nak a jó közérzethez. Az intézményes keretek között végzett sport (mint ese-

tünkben a versenysport) védő funkciója a depressziós tünetekkel és rizikófak-

torként működése az alkoholfogyasztással szemben már korábbi, a debreceni 

egyetemisták körében végzett vizsgálatunkban is bebizonyosodott (Kovács, 

2012). Számos kutatás bizonyította, hogy a sportoló fiatalok közül kevesebben 

dohányoznak, egészségesebben táplálkoznak, s a csökkent fizikai aktivitás 

kapcsolatba hozható a drogfosztással (Keresztes, 2007; Mikulán, Keresztes & 

Pikó, 2010; Pikó & Keresztes, 2007), azonban a drogfogyasztás esetében eb-

ben a vizsgáltban ennek épp ellenkezője bizonyosodott be. A dohányzás te-

kintetében nem találtunk szignifikáns kapcsolatot a sportolási szokásokkal, 

ami összhangban van Kovács (2013b) és Mikulán (2007) korábbi kutatási 

eredményeivel. 

A sportolási szokások hatását a káros egészségmagatartási formákra 

Spearman-féle korrelációval is megvizsgáltuk. Erre azért volt szükség, hogy 

megnézzük, a különböző sportolási formák védő- vagy rizikófaktorként funk-

cionálnak-e a különböző egészségkárosító tényezőkkel szemben. Ugyanis a 

korreláció arra is választ ad, hogy a sportolás bizonyos formájával és gyakori-

ságával magasabb vagy alacsonyabb szerfogyasztás és depressziós tünet való-

színűsíthető-e. Ennek során is azt az eredményt kaptuk, hogy a versenysport 

és a kábítószer kipróbálása, illetve az alkoholfogyasztás pozitív együttjárása 

figyelhető meg, míg a depressziós tünetekkel szemben véd a versenysport. A 

nem sportolók esetében mind az alkohol-, mind a drogfogyasztás, és a do-

hányzás tekintetében is negatív korrelációt kaptunk, tehát ebben az esetben a 

nem sportolás tekinthető védőfaktornak ezekkel szemben. A szabadidős spor-

tolók esetében egy változóval sem találtunk szignifikáns kapcsolatot, az alkal-

mi sport pedig csak a rendszeres drogfogyasztással mutatott gyenge, ámde 

szignifikáns pozitív együttjárást (3. táblázat). Tehát, ha ezeket a tényezőket 
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mint nem tanulmányi eredményességi mutatókat vizsgáljuk, akkor azt láthat-

juk, hogy a versenysportolók eredménytelenebbek nem sportoló társaiknál, a 

szabadidő és alkalmi sportnak nincs hatása erre, leszámítva az alkalmi sport-

nak a rendszeres drogfogyasztásra gyakorolt negatív befolyásoló erejét (az 

alkalmi sport rizikófaktor lehet a rendszeres drogfogyasztással szemben). Fel-

tételezésünk épp ellenkezőleg igazolódott: a nem tanulmányi eredményességet 

tekintve a versenysportolók érték el a legrosszabb eredményeket. 

3. táblázat. Az alkohol- illetve drogfogyasztás, a kábítószer kipróbálása, a dohány-
zás, a depressziós tünetek és a sportolási szokások korrelációi (Spearman-féle korre-
lációs együtthatók) 

 Élményke-
reső ver-

senysportol
ók 

Rendszeres 
rekreációs 
szabadidő 
sportolók 

Alkal-
mi/társak 
kedvéért 
sportolók 

Nem spor-
tolók 

Alkoholt rendszeresen 
fogyasztok (3 naponta 
legalább egyszer) 

,088** -,028 ,013 -,051** 

Elszívok legalább egy szál 
cigarettát naponta 

,031 ,016 ,010 -,049* 

Legalább egyszer kipró-
báltam valamilyen drogot 

,043* ,018 -,023 -,039* 

Rendszeresen fogyasztok 
drogot 

,014 -,027 ,058** -,022 

Sokszor vagyok rosszked-
vű, depressziós 

-,082** ,015 ,002 ,050* 

Forrás: HERD 2012 (N=2619) (**p<0,01, *p<0,05) 

Ennek hátterében két tényező állhat. Az egyik a sportközösséghez tartozás 

társas jellege, ami együtt jár olyan szabadidős tevékenységek végzésével is, 

ahol a fogyasztás, az addikciók nagyobb valószínűsséggel fordulnak elő, s eb-

ben nagy szerepet játszik a kortárshatás is (ilyen szabadidős tevékenység pél-

dául a bulizás). A sportpályán együtt mozgó társakkal, barátokkal gyakrabban 

előfordulhat, hogy beülnek egy pohár sörre vagy más alkoholos italra a kocs-

mába vagy valamilyen más szórakozóhelyre akár egy kemény edzés, játék után 

is. Ennek csapatépítő, összekovácsoló szerepe is lehet, akárcsak az együtt dro-

gozásnak. A kortárshatás szorosan összefügg azzal, hogy a társas háló már 

serdülőkorban átstrukturálódik: a szülőktől való nagyobb függetlenség igénye 

megnő, s a kortárscsoportok, például sporttársak, sportoló barátok jelentő-

sebbé válnak a fiatalok számára (Pikó, 2007). A felsőoktatásban pedig talán 

még erősebb hatásuk van a kortársi közösségeknek. A hallgatók inkább saját, 

hallgatótársaik által létrehozott kiscsoportokhoz (például sportoló csoportok-

hoz, diákszövetségekhez) kezdenek kötődni, átvéve azok normáit, szokásait, 

értékrendjét (Pusztai, 2011).  
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A másik magyarázó tényező az lehet, hogy az alkoholfogyasztás norma-

ként működik az egyetemisták körében: a campus-léthez szervesen hozzátar-

tozik a bulizás, s ennek szinte elengedhetetlen része az alkoholfogyasztás – de 

akár a drogozás is –, olykor nagy mennyiségben. A lerészegedés, s bizonyos 

kábítószerek használata is egyre inkább, társadalmunkban nem szégyenletes 

dolog, sőt, úgy tűnik, hogy a serdülőkorúakhoz hasonlóan az egyetemista kor-

társak körében is a befogadás és elismerés egyik eszköze (Pikó, 2007). Ettől 

pedig az olyan, önfegyelmet, kitartást, erős jellemet igénylő tevékenység, mint 

a sportolás sem véd az egyetemisták esetében. 

6. Összegzés 

Kutatásunkban arra vállalkoztunk, hogy feltárjuk a sportolás és dohányzás, 

drog- és alkoholfogyasztás, illetve a depressziós tünetek mint a nem tanulmá-

nyi eredményesség egyes dimenziói között fennálló összefüggéseket. Azt ta-

pasztalhattuk, hogy a versenysportolók a legkevésbé eredményesek: nagyobb 

arányban találhatunk köztük rendszeresen alkoholt fogyasztókat és a drogot 

már kipróbálókat, azonban kevésbé jellemző rájuk a depressziós tünetek elő-

fordulása, tehát a versenysport egyben védő- és rizikófaktor is. Úgy tűnik, 

hogy a káros egészség-magatartások előfordulásának gyakorisága a nem spor-

tolók körében a legalacsonyabb (rendszeres alkohol- és drogfogyasztás, kábí-

tószer kipróbálása), míg a dohányzás esetében nem találtunk szignifikáns kap-

csolatot. Azonban a mentális problémákkal szemben a sportolás versenyszerű 

és szabadidős formájának egyaránt védő hatása van. A szabadidős és alkalmi 

sportnak nincs hatása a rizikó jellegű egészségmagatartás-formákra, leszámítva 

az alkalmi sportnak a rendszeres drogfogyasztásra gyakorolt negatív befolyá-

soló erejét (az alkalmi sport rizikófaktora lehet a rendszeres kábítószer-

fogyasztásnak). A káros egészségmagatartás-formák gyakoribb előfordulása a 

versenysportolók körében felhívja a figyelmet az edzők, sportvezetők számára 

olyan prevenciós programok bevezetésére és alkalmazására, amelyek hatására 

csökken az alkoholfogyasztás és kábítószer kipróbálása sportolóik körében. 
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