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SPORTOLÓ KÖZÖSSÉGEKHEZ TARTOZÁS MINT TÁRSADALMI 

VÉDŐFAKTOR 

KOVÁCS KLÁRA    

Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Doktori Program  

kovacs.klarika87@gmail.com 

Témakörök: Felsőoktatás, felnőttoktatás; tehetséggondozás, speciális fejlesztés 

Számos tanulmány bizonyította a sport jótékony hatását a fiatalok – elsősorban a 

serdülőkorúak – fizikai, lelki és mentális státuszára (Pikó–Keresztes 2007, Mikulán et al. 

2010). Míg ezek a munkák nagyrészt az egészség szempontjából vizsgálták a sport 

szerepét a fiatalok életében, előadásunkban arra vállalkozunk, hogy a sportolás 

gyakorisága helyett a sportoló közösségekhez való tartozás mint társadalmi védőfaktor 

hatását vizsgáljuk meg az egyik legnagyobb hazai egyetem hallgatóinak körében. 

Kutatásunk célja és újszerűsége abban rejlik, hogy túlmutat a sportolás és a sportolói 

közösséghez tartozás egészségszempontú vizsgálatán. Vizsgáljuk a sportoló 

közösséghez tartozás hatását az egészség mindhárom (szomatikus, pszichés és szociális) 

dimenziójára, de emellett megnézzük azt is, hogyan hat a hallgatók tanulásra, általános 

értékekre és – a konferencia témájához illeszkedve – munkára irányuló attitűdjeire, 

illetve jövőképére, mivel ezek komoly szerepet játszanak egyetemisták hosszú távú 

eredményességére. Továbbá ebből következtetni lehet a felsőoktatási intézmények 

értékátadó funkciójának működésére. Ezen összefüggések feltárása egy speciális 

társadalmi csoport (egyetemisták) körében eddig még nem valósult meg. Kutatásunk 

elméleti hátterét egy, a társadalomtudományokban még újszerű megközelítés, a pozitív 

nevelésszociológiai megközelítés adja, melynek lényege, hogy olyan társadalmi 

tényezők – védőfaktorok – felkutatására irányul, amelyek hozzájárulnak az egyén 

jóllétéhez. Kutatásunkhoz egy vidéki egyetemen 2010-ben végzett kérdőíves 

felméréséből származó adatbázist használtunk fel. Azt néztük meg, hogy milyen 

különbségek fedezhetők fel a sportoló közösséghez tartozók és nem tartozók között az 

élvezeti szerek használatában (dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás), mentális 

státuszában, a jövőbe vetett bizalom mértékében, a tanuláshoz, munkához és értékekhez 

kapcsolódó attitűdjeikben többváltozós statisztikai módszerek alkalmazásával. 

Várakozásainknak megfelelően a sportoló közösséghez való tartozás pozitív hatást fejt 

ki a hallgatók mentális státuszára, jövőképére, s védőfaktorként funkcionál a 

drogfogyasztással szemben. Viszont sem az értékek, sem a munka-, sem a tanuláshoz 

fűződő attitűdök tekintetében nem találtunk szignifikáns különbséget a sportklubhoz 

tartozó és nem tartozó egyetemisták között, kivéve a vallásos-keresztény értékrendhez 

való viszonyban: itt a sportolók kevésbé tartják fontosnak az ehhez tartozó értékeket. 

Meglepő eredmény, hogy a sportközösséghez tartozás rizikófaktorként funkcionál az 

alkoholfogyasztás és a nagyivászat tekintetében, azaz épp a (sportoló) közösség hatására 

gyakrabban fogyasztanak – akár nagymennyiségű alkoholt – az e csoporthoz tartozók. A 

sport társas jellege mellett ebben szerepet játszik az egyetemista lét egyik nagyon fontos 

eleme, a gyakori szórakozás, miközben „kényszerítő” normaként hat a fiatalokra az 

alkoholfogyasztás. 


