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Intézményi hatások a hallgatók sportolási szokásaiban 
Kovács Klára, Kovács Karolina Eszter 

Debreceni Egyetem  
 
Kulcsszavak: sport; intézményi hatás; hozzáadott érték 
 
Az egészségtudatos életmód fontos eleme a sport, ami azonban az életkor 
előrehaladtával egyre alacsonyabb mértékben van jelen életünkben (Sallis, 1993; 
Perényi, 2013). Az egyéniek mellett társadalmi tényezők is szerepet játszanak az 
egészségtudatos életmód fenntartásában, így a környezet mint külső motivációs faktor 
szerepe is fontos (Browning és mtsai, 2015), tehát a felsőoktatási intézmény szerepe is 
meghatározó erejű lehet a sportolási szokások tekintetében is. Az egyetemek és 
főiskolák azt az „egészségteremtő” közeget jelentik, amely a mindennapi élet 
meghatározó része, illetve ezek a színterek lehetővé tehetik számukra a lehető legjobb 
egészségi állapot elérését, az ezek megtartásához szükséges minták elsajátítását és 
rögzülését (NEFI, 2015). Éppen ezért a kutatás célja – Tinto és Pascarella (1980) 
intézményi integrációs elmélete alapján – annak megragadása, hogy egyes intézményi 
hatások és más tényezők bevonása milyen befolyásoló erővel bírnak a hallgatók 
egészségtudatos magatartásának egy, nem tanulmány eredményességnek tekinthető 
dimenziójára, a sportolásra (Pusztai, 2004) egy négy országot (Magyarország, Románia, 
Ukrajna, Szerbia) magában foglaló határ menti felsőoktatási térség hallgatóinak 
körében. Az intézmények hozzáadott értékét úgy ragadtuk meg, hogy megnéztük, mi 
befolyásolja azt, hogy egy hallgató sportoláselőnyre tegyen szert, tehát többet 
sportoljon, mint az társadalmi háttere alapján elvárható lenne. Az intézményi hatás 
mérésének alapját a barátokkal való sportolás, kirándulás, egyetemi sportklubhoz és 
szurkolókörhöz való tartozás szolgáltatta. A kutatást az IESA-TESSCEE II. (2014, 
N=1792) adatbázis alapján végeztük el, megvizsgálva a relatív sportoláselőnyre ható 
tényezők (a versenysport és egészségmegőrző sportattitűd – egyéni tényezők) hatását, 
intézményi integráció és dezintegráció, sportos kari miliő (intézményi tényezők) és 
társadalmi háttérváltozók. A mintavétel során az intézmények adatszolgáltatása alapján 
rétegzett, csoportos mintavételi eljárást alkalmaztuk, a kiválasztott hallgatói csoportok a 
lekérdezés során véletlenszerűen kerültek a mintába, így a minta reprezentatív. 
Eredményeink szerint elsősorban az intézményen kívüli társas hatások csökkentik a 
sportolási gyakoriságot a hallgatók körében, a társas hatások olyan húzóerővel bírnak, 
amelynek hatására a hallgató ritkábban fog sportolni, mint a hasonló társadalmi 
státuszú társai, ezzel igazolva Tinto és Pascarella elméletét. A hátrányos társadalmi 
helyzetben lévő és kevésbé sportos kari miliővel jellemezhető hallgatóknak nagyobb 
esélyük van sportoláselőnyre szert tenni. A nők lényegesen többen vannak az 
eredményességelőnnyel rendelkezők körében, melynek hátterében az állhat, hogy a 
sportolás még mindig inkább a férfiak számára kedvelt tevékenység, ezért a 
rendszeresen sportoló nők nagyobb eséllyel kerülnek a relatív sportoláselőnnyel 
jellemezhető hallgatók közé. 

 
 
  


