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A Nagyalföldi Interdiszciplináris Szakosztály szekciója 
 
A sportolás társadalmi meghatározottsága kárpát-medencei hallgatók körében 
 
Számos hazai és a közép-európai térségben készült ifjúság-, illetve sportszociológiai kutatás hívja fel a 
figyelmet a fiatalok, köztük a felsőoktatási hallgatók inaktív életmódjára, valamint arra, hogy a 
sportolási szokásokat milyen erősen determinálja az egyén szociokulturális, demográfiai helyzete 
(Eurobarometer 2018; Nesic és Kovasevic 2011; Bichescu 2013; Perényi 2010; 2013; Ádám et al. 
2018; Kovács 2015; 2019). Ezekre a vizsgálatokra, valamint Bourdieu tőke- és habituselméletére 
alapozva előadásunkban megvizsgáljuk hazai és határon túli hallgatók sportolási szokásainak 
társadalmi hátterét arra a kérdésre keresve a választ, hogy milyen szociokulturális és demográfiai 
tényezők befolyásolják a sportolást, illetve mely tényezőknek van hatása országonként. Az 
elmélethez kapcsolódóan két sportszocializációs ágens szerepét is vizsgáltuk. A habituselmélethez 
kapcsolódóan a kérdőív adta lehetőségek által igyekeztünk minél szélesebben megragadni a hallgatói 
életmód egyes dimenzióit. Az elemzésekhez a PERSIST 2019 kutatás adatbázisát használtuk fel. A 
kérdőíves vizsgálat 2018-2019-ben zajlott Magyarországon az Észak-alföldi Régió, továbbá Felvidék, 
Kárpátalja, Vajdaság, Erdély és Partium elsősorban kisebbségi magyar tannyelvű felsőoktatási 
intézményeinek hallgatói körében (N=2005). Eredményeink szerint Bourdieu tőke- és 
habituselméletéhez kapcsolódóan a kemény társadalmi változók, köztük a kulturális tőke, az objektív 
és relatív anyagi helyzet, vagy éppen a településtípus szinte egyáltalán nem játszik szerepet a 
sportolás gyakoriságban, sokkal inkább a habitus az, ami meghatározza ezt. A habituselmélet kitér 
arra is, hogy egy-egy család habitusa miként befolyásolja a szocializáció folyamatát is, esetünkben 
azt, hogy miként szocializálják a szülők gyerekeiket a sportolásra. Amennyiben a különböző 
sportprogramok minél fontosabb szerepet töltenek be a család mindennapi életében, minél több 
közös élményt szereznek a szülők gyerekeikkel a sport különböző típusú fogyasztásával, annál 
nagyobb a valószínűsége, hogy megvalósul az élethosszig tartó sportolás, s felnőtt korukban, 
hallgatóként is életük fontos része lesz. 

 
  


