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PEDAGÓGUSJELÖLTEK SZABADIDŐ-ELTÖLTÉSI SZOKÁSAI 
ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA

Kovács Klára

ABSZTRAKT

Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy 1. milyen egészségi állapottal és 2. sza-
badidő-eltöltési szokásokkal jellemezhetők a hallgatók egy-egy határmenti régióban, illet-
ve 3. miként befolyásolják a hallgatók egészségi állapotát és jóllétét a szabadidőben végzett 
tevékenységek mintázatai, az egészség-magatartási formák, a társadalmi háttérváltozók, 
valamint az, hogy egy fiatal pedagógusképzésben vesz-e részt. Az elemzéshez előbb egy 
három, majd egy négy országgal határos régióban elhelyezkedő felsőoktatási intézmé-
nyek hallgatóit vizsgáló kérdőíves felmérés adatbázisait használtuk fel (TESSCEE I. 2014, 
N=306; IESA-TESSCEE II. 2014, N=1792). Eredményeinkből azt láthatjuk, hogy a társas 
és sportos tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók megtalálják életük értel-
mét, olyan célokat tűzzenek ki maguk elé, amelyek elérése hozzájárul kiteljesedésükhöz, 
míg a nagymennyiségű alkoholfogyasztásnak negatív hatása van erre. Hasonlóképpen 
pozitív hatása van annak, ha egy hallgató pedagógusképzésben vesz részt, viszont az élet 
értelmének keresésében szerepet játszik a magányos szabadidő eltöltés, ami azt mutatja, 
hogy az ezzel inkább jellemezhető hallgatók valójában még nem tudják, mit kezdjenek 
életükkel.

BEVEZETÉS

A pedagógusjelöltek egészségének vizsgálata több szempontból is releváns. Korábbi kuta-
tási eredmények igazolják, hogy bár alacsonyabb körükben az egészség-károsító magatar-
tásformák előfordulásának gyakorisága, mentális állapotuk sokkal kedvezőtlenebb, mint a 
hasonló korú átlagpopulációé (Veresné Balajti, 2010). Emellett aggodalomra ad okot, hogy 
a pedagógusjelöltek az átlagnál jóval kevesebb figyelmet fordítanak az egészséges életmód-
ra (Bodóczky, 1993; Rajki, 1996), miközben bizonyított, hogy a tanároknak (köztük ter-
mészetesen leginkább a testnevelőknek) jelentős hatása van a diákok egészséges életmódra 
való nevelésében (Ménesi et al., 2013). Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy 1. 
milyen egészségi állapottal és 2. szabadidő-eltöltési szokásokkal jellemezhetők a hallgatók 
egy Magyarországot, Romániát, Ukrajnát és Szerbiát érintő határmenti régióban, illetve 
3. miként befolyásolják a hallgatók egészségi állapotát és jóllétét a szabadidőben végzett 
tevékenységek mintázatai, az egészség-magatartási formák, a társadalmi háttérváltozók, 
valamint az, hogy egy fiatal pedagógusképzésben vesz-e részt.

Kutatásunk elméleti hátteréhez, s e kérdések megválaszolásához ún. pozitív nevelés-
szociológiai megközelítést alkalmaztunk, mely olyan társadalmi tényezők — védőfakto-
rok — felkutatására irányul (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), amelyek hozzájárulnak 
az egyén jóllétéhez, s ezáltal a teljes értékű társadalmi szerepvállalás feltételrendszeréhez. 
Feltevésünk szerint ilyen védőfaktor lehet a sportoláshoz vagy társas tevékenységekhez 
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kapcsolódó szabadidő-eltöltés. Azonban rizikófaktorok is befolyásolhatják az egészségi 
állapotot, úgymint a dohányzás, a kábítószer- és alkoholfogyasztás, mely tényezők szem-
pontjából fokozottan veszélyeztetett korcsoportnak tekinthetők a hallgatók. 

Az elemzéshez előbb egy három, majd egy négy országgal határos régióban elhelyez-
kedő felsőoktatási intézmények hallgatóit vizsgáló kérdőíves felmérés adatbázisait hasz-
náltuk fel (TESSCEE I. 2014, N=306; IESA-TESSCEE II. 2014, N=1792). Az első vizsgá-
latban csak pedagógusjelölt hallgatókat kérdeztünk meg, a másodikban kiterjesztettük a 
vizsgálatot, s egyrészt szerbiai hallgatók is bekerültek a mintába, másrészt nem pedagó-
gusképzésben résztvevőket is bevettünk a vizsgálatba, így e tekintetben is tudunk össze-
hasonlításokat végezni.1 

AZ EGÉSZSÉGET VÉDŐ ÉS TÁMOGATÓ TÉNYEZŐK

A biztos családi háttér és a szoros baráti kötelékek elengedhetetlenek a mindennapi gon-
dokkal való megküzdésben. Ha valaki szoros, jól működő társas támogató rendszert képes 
kiépíteni (legyen az szülői, családi vagy baráti kötődés), jelentős védőhatásra számíthat az 
egészség vonatkozásában is. A kapcsolatok megléte vagy éppen hiánya, mennyisége és mi-
nősége meghatározza az egyén testi-lelki jóllétét, így komoly védőfaktorként funkcionál. 
A stabil kapcsolatokkal rendelkező fiatalok kevésbé hajlamosak depresszióra, kevesebb 
pszichoszomatikus betegségük van, s kevesebb valószínűséggel nyúlnak egészségkárosító 
élvezeti szerekhez (Kovács & Pikó, 2010). 

Azonban a kortárshatás az egyik legnyilvánvalóbb prediktora is a fiatalok szerfogyasz-
tásának, amely sokszor a kortársaktól eredő csoportnyomásként jelentkezik az ún. „beava-
tás” során, ezért a barátok dohányzása és alkoholfogyasztása komoly rizikófaktor a fiatalok 
esetében az élvezeti szerek használatában. A kortárshatás szorosan összefügg azzal, hogy 
a társas háló serdülő korban átstrukturálódik: a szülőktől való nagyobb függetlenségigény 
megnő, s a kortárscsoportok jelentősebbé válnak a fiatalok számára (Pikó, 2010). A felső-
oktatásban résztvevő hallgatók körében talán még erősebb hatása van a kortársi közössé-
geknek. A hallgatók az elitista oktatókat nem tekintik többé mintaadónak, inkább saját, a 
hallgatótársak által létrehozott kiscsoportokhoz (pl. sportoló csoportokhoz, diákszövetsé-
gekhez) kezdenek kötődni, átvéve azok normáit, szokásait, értékrendjét (Pusztai, 2011). 
Mindezek alapján célunk megvizsgálni, hogy a hallgatók társas vagy egyéb szabadidős 
tevékenységei, illetve ezek mintázata vajon pozitív vagy negatív irányba befolyásolja-e 
egészségi állapotuk szubjektív értékelését.

Azt is tudjuk, hogy a sport egészségre gyakorolt jótékony hatásai az egészég mind-
három (szomatikus, pszichés, pszichoszociális) dimenziójában kimutathatók (Pikó & 
Keresztes, 2007; Brassai & Pikó, 2010), ezért e hatás vizsgálata is indokolt. Korábbi kuta-
tásaink során azt tapasztaltuk, hogy a szabadidő-sportolóknak nem sportoló társaikhoz 
képest 1,7-szer nagyobb az esélyük, hogy egészségesnek érezzék magukat, ugyanakkor 
az alkalmi sportolás csökkenti ennek esélyét (Kovács, 2014). Tehát kérdésként merül fel, 
hogy a társas tevékenységek mellett az aktív, sportos szabadidő-eltöltés, s maga a sportolás 
miként befolyásolja a hallgatók egészségét.

1 Az adatfelvétel részleteit lásd az Előszóban.
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KUTATÁSI KÉRDÉSEK ÉS MÓDSZEREK

Kutatásunk fő kérdése, hogy mely tényezők befolyásolják a pedagógusjelöltek és a pedagó-
gusképzési karokon tanuló más szakos hallgatók egészségét, jóllétét.2 Feltételezzük, hogy a 
sportos és társas tevékenységek pozitívan hatnak a komplex egészségi mutatóra és jóllétre, 
míg a magányos tevékenységek csökkentik ezek szintjét, akárcsak a rizikós egészség-ma-
gatartási formák. 

Az első kérdőíves vizsgálatunkban az egészségi állapotot a General Health 
Questionnaire - 12 kérdőívvel, a másodikban a jóllétet Az élet értelme kérdőívvel (Meaning 
in Life Questionnaire: Martos & Konkolÿ Thege, 2011; Robu, 2013; Brassai, 2011), a sza-
badidős tevékenységeket pedig a Leisure Time Activities hallgatói kérdőív kiegészített vál-
tozatával mértük. A hallgatók szabadidő-eltöltési szokásait faktorelemezéssel különítettük 
el mindkét esetben. Az egészség-magatartásformák meghatározásához a dohányzás, az 
alkohol- és drogfogyasztás, illetve a sportolás gyakoriságára kérdeztünk rá. Ezeket 0-tól 
100-ig tartó skálává kódoltuk át mindkét esetben, akárcsak a szabadidős preferenciák 
faktorait. Az egészségre és jóllétre ható tényezők vizsgálatához a regressziós elemzésbe 
magyarázó változóként beemeltük a hagyományos társadalmi háttérváltozókat: kor, nem, 
lakóhely településtípusa, szülők iskolai végzettsége, szubjektív anyagi helyzet, s mivel a 
második vizsgálatban nem pedagógus-jelöltek is részt vettek, így azt is, hogy egy hallgató 
pedagógusképzésben vesz-e részt.

A HALLGATÓK SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEI

Az első kutatásban, amelyben csak pedagógushallgatók vettek részt, hat különböző sza-
badidő-eltöltési szokásrendszert különböztettünk meg: 1. konzumálás (elsősorban plázá-
zás és mozizás, melyek együttjárása azzal magyarázható, hogy sok esetben a multiplex 
mozik a plázákban vannak); 2. zenés, társas tevékenységek (barátokkal való találkozás 
és chatelés, zenehallgatás, bulizás stb.); 3. sportos tevékenységek (csapatsportok, sport-
rendezvények látogatása, extrém sportok); 4. művészeti, kulturális tevékenységek (írás, 
olvasás, művészeti tevékenységek, hangverseny, kiállítás, múzeum látogatása); 5. moz-
gásos tevékenységek (nem versenyszerű futás, séta, biciklizés); 6. digitális tevékenységek 
(számítógép-használat, tv-nézés).3 A zenés, társas tevékenységeket inkább a nők, míg a 
sportos tevékenységeket inkább a férfiak végzik, mint ez utóbbi korábbi kutatásainkban 
is igazolódott (Bocsi, 2013; Kovács, 2011). Érdemes felfigyelni arra, hogy a szülők iskolai 
végzettsége nem befolyásolja a hallgatók szabadidő-eltöltési szokásait. Meglepő módon a 
plázázás, mozizás nem a nagyvárosokból származó diákok (41,7 pont) kedvelt szabadidős 
tevékenysége, hanem inkább a kisebb városokból származóké (52,3 pont), s őket követik a 
falusiak (45,1 pont). Ebben az játszhat szerepet, hogy a kisebb településeken élők kevésbé 
férnek hozzá ilyen típusú kínálathoz, s ezért az egyetemi nagyvárosokba érkezve találkoz-
nak az extrém módon kiterjedt fogyasztási lehetőségek okozta sokk-élménnyel. Az egyéb 
magyarországi (51,2 pont) és a romániai (49) intézmények diákjai inkább járnak plázákba 

2 A második adatbázisban a pedagógus- és nem pedagógusjelölt hallgatók összehasonlítása céljából az egyes 
intézmények karai közül leválogattuk azokat, amelyeken pedagógusképzés is folyik, s az itt tanuló hallgatókat 
vizsgáltuk meg.
3 A faktoranalízis Maximum Likelihood módszerrel, Direct Oblimin rotációval készült. A magyarázott varian-
cia értéke 44 százalék.
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és moziba, mint debreceni (46,2 pont) és ukrajnai (42 pont) társaik (a kárpátaljaiak eseté-
ben ebben szerepet játszik az, hogy Beregszászban sem pláza, sem mozi nem működik). 
Ugyanakkor a beregszászi főiskolásokra és a debreceni egyetemistákra jellemzők legin-
kább a sportos tevékenységek (bár ők is igen alacsony, mindössze átlagosan 38,4 és 32,3 
pontot értek el), s az egyéb magyarországi intézmények diákjaira a legkevésbé (26,7 pont). 
A digitális eszközöket jellemzően a debreceni hallgatók használják a leggyakrabban (66,5 
pont), s a romániaiak a legritkábban (57,5 pont). 

A plázázást, mozizást nemcsak a hallgatók származási lakóhelye határozza meg, ha-
nem anyagi helyzetük is: az átlag alatti szubjektív anyagi helyzetben lévő diákokra jel-
lemző ez a legkevésbé (40,1 pont), az átlagosak többet plázáznak (47 pont), a legtöbbet 
pedig az átlagnál jobb gazdasági helyzetben lévő hallgatók (54,7 pont). A ISCED 0-1-re 
képesítő szakok hallgatói (leendő óvodapedagógusok és tanítók) szintén többet plázáznak, 
ugyanakkor az ISCED 2-3-ra képesítő szakok hallgatóira (leendő szaktanárokra) inkább 
jellemző a sportos életvitel és a digitális eszközök használata (1. táblázat).

1. táblázat. A konzumáló, a sportos tevékenységek valamint a digitális eszközökkel 
kapcsolatos szabadidős aktivitás intenzitása az ISCED 0-1-re és 2-3-ra képesítő szakok 

hallgatói körében (százfokú skála átlagértékei).

Forrás: TESSCEE I. 2014 (N=252)

A kutatás második hullámában a változók összevonása érdekében szintén faktorelem-
zést végeztünk, melynek segítségével négy szabadidő-eltöltési preferenciát különítettünk 
el.4 Az első faktorba a színház, kiállítás, múzeum látogatása és a komolyzenei koncerten 
való részvétel került, ezért magaskultúra-fogyasztó szabadidő eltöltésnek neveztük el. A 
második faktorba került a bulizás, találkozás a barátokkal, chatelés, közösségi portálok 
látogatása, shoppingolás/plázázás, könnyűzenei koncerteken való részvétel, otthoni tv-né-
zés, filmezés, így ezt a preferenciát társas, bulizós szabadidő-eltöltésnek neveztük el. A 
harmadik, sportos-játékos szabadidős tevékenységek közé kerültek a sportjátékok, sport-
rendezvény látogatása, extrém sportok, úszás, biciklizés, kirándulás/túrázás és a társas 
játékok. A negyedik szabadidős preferenciát az olyan magányos tevékenységek alkotják, 
mint az olvasás, művészeti alkotótevékenység és a futás/séta, ezért is neveztük el így.
Szignifikáns különbségeket találtunk nemek szerint a szabadidő preferenciák mentén: a 
férfiakra inkább jellemzők a sportos tevékenységek (31,9 és 27,5 pont), a nőkre pedig in-
kább a társas, bulizós (59,9 és 52,9 pont), illetve a magaskultúra-fogyasztás (27 és 24,4 
pont). Szintén három faktor mentén találtunk szignifikáns különbségeket az egyes intéz-
mények hallgató között: a sportos tevékenységek a kárpátaljaiak körében a legkedvelteb-

4  A faktorelemzés Maximum Likelihood módszerrel, Direct Oblimin rotációval készült. A magyarázott varian-
cia értéke: 36,7 százalék.

 ISCED 0-1-re képesítő (leendő 
óvodapedagógusok és tanítók) 

ISCED 2-3-ra képesítő (leendő 
szaktanárok) 

Plázázás, mozizás 49,6 43,1 

Sportos 
tevékenységek 28,7 34,4 

Digitális eszközök 
használata 59,6 65,1 
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bek (32,6 pont), őket követik az erdélyiek és a partiumiak, illetve a szabadkaiak, majd a 
debreceniek, a legkevesebb pontszámot pedig az egyéb magyarországi intézmények di-
ákjai érték el (24,1 pont). A magányos szabadidő-eltöltés viszont a debreceni diákokra 
jellemző a leginkább (59,6 pont), s szintén az egyéb magyarországi intézmények diákjaira 
a legkevésbé (52,7 pont). A magaskultúra-fogyasztás szintén inkább a határon túli egye-
temek diákjait vonzza: az erdélyiek és a partiumiak 31, a kárpátaljaiak 28,9, a délvidékiek 
pedig 25,9 pontot értek el ebben a mutatóban, míg a debreceniek a legkevesebbet (22,5 
pont) (2. táblázat). Ebben az is szerepet játszik, hogy az olyan kulturális intézmények, mint 
a kisebbségi színházak, kiemelt jelentőséggel bírnak a határon túli magyar identitás- és ha-
gyományőrzésben, ezért a kisebbségi magyarok esetében hozzájárul nemzeti identitásuk 
megőrzéséhez, a hagyományok, népi-nemzeti kultúra megismertetéséhez és továbbörö-
kítéséhez a következő generáció számára. Sem a településtípusnak, sem a szülők iskolai 
végzettségének nincs hatása a hallgatók szabadidős preferenciáira.

A pedagógusjelöltek egészségtudatosabb életvitelét mutatja, hogy inkább jellemzők 
rájuk – bár ők is alacsony pontszámot értek el – a sportos tevékenységek (29,3 és 26,8 
pont). A kulturális szórakozás és művészetek iránti fogékonyságot jelzi az, hogy fontosab-
bak számukra a magaskultúrát közvetítő intézmények látogatása (28,3 és 23 pont).

2. táblázat. A szabadidő-eltöltési preferenciák átlagpontszámai a vizsgált intézmények 
pedagógusképzési karain (százfokú skála átlagértékei).

Forrás: IESA-TESSCEE II. 2014 (pedagógusképzési karok almintája) (N=1149)

A PEDAGÓGUSHALLGATÓK EGÉSZSÉGÉT ÉS JÓLLÉTÉT MEGHATÁROZÓ 
TÉNYEZŐK

A hallgatók szubjektív egészségi állapotát az első felmérésben a WHO egészség kérdőívé-
vel mértük. A hallgatók egészségének átlagos szintje 61,3 pont. A férfiak szignifikánsan 
jobbnak értékelik egészségi állapotukat (64,6) a női hallgatókhoz viszonyítva (59,8 pont), 
a román nyelvű válaszadók pedig a magyarokénál (69,1 és 60,3 pont). Összességében is 
azt láthatjuk, hogy a romániai intézmények hallgatói érzik magukat a legegészségesebb-
nek (65,9 pont), szemben az egyéb magyarországi (60,1), az ukrajnai (60) és a legrosszabb 
eredményt elérő debreceni egyetemistákkal (58,5 pont). Egészségi állapotuk értékelésében 
érezhető a tanárszakosok aggodalma és stresszesebb élete tanulmányaikhoz kapcsolódó-
an: az ő pontszámuk 59 pont, az ISCED 0-1-re képesítő szakokon tanuló társaiknak (a 

 Sportos-játékos 
tevékenységek 

Magányos 
szabadidő-eltöltés 

Magaskultúra-
fogyasztó 

Debreceni Egyetem 26,4 59,6 22,5 

Egyéb magyarországi 
intézmények 24,1 52,2 23,3 

Kárpátaljai intézmények 32,6 57,7 28,9 

Erdélyi és partiumi 
intézmények 29,5 57,3 31 

Délvidéki intézmények 28,2 57,7 25,9 
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leendő óvodapedagógusoknak és tanítóknak) ezzel szemben 64,1 pont. Akárcsak korábbi, 
a hallgatók szubjektív jóllétét vizsgáló kutatási eredményeinkben (Baltatescu & Kovács, 
2012; Kovács, 2014), a pedagógusjelöltek esetében is meghatározó szerepet játszik a szub-
jektív anyagi helyzet a hallgatók testi, lelki és szociális jóllétének (azaz komplex egész-
ségének) értékelésében. Az átlag feletti anyagi helyzetben lévők érték el a legmagasabb 
pontszámot (66), őket követik az átlagos gazdasági tőkével rendelkezők (61,5), majd pedig 
az átlag alattiak következnek (59,3 pont). A szülők iskolai végzettségének és a lakóhely 
településtípusának nincs differenciáló hatása.

A hallgatók jóllétét a második vizsgálatban Az élet értelme kérdőívvel (Meaning in 
Life Questionnaire)5 mértük, mely arra keresi a választ, hogy a hallgatók hogyan látják éle-
tük értelmét: megtalálták-e azt, vagy keresik-e, egyáltalán foglalkoznak-e ezzel a kérdéssel. 
Az élet értelmébe vetett hit egy fontos összetevője a hallgatói jóllétnek, hiszen ebben az 
életszakaszban fontos szerep jut annak, hogy a fiatalok megtalálják helyüket a világban, 
olyan (élet)célokat tűzzenek ki maguk elé, melyek hozzájárulnak életük, tapasztalataik és 
élményeik megéléséhez és hasznosításához. Ez pedig meghatározhatja pszichikai, mentális 
állapotukat. A korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan az egyes állítások két változócsoportba 
rendeződtek: az egyik faktor mutatja az élet értelmének tudatát, a másik pedig a keresését.6

Szintén jól mutatja a hallgatók bizonytalanságát és megosztottságát, hogy a pedagó-
gusképzési karok diákjai átlagosan 58,5 és 54,7 pontot értek el, tehát a hallgatók nagy része 
tudja és keresi, hogy mi az élete értelme, de szinte ugyanannyian nem is tudják és nem 
is keresik igazán. A különböző társadalmi és magyarázó háttértényezők mentén elsősor-
ban „az élet értelmének tudata” változóban volt különbség, de meg kell jegyezni, hogy 
sem a szülők iskolai végzettségének, sem a településtípusnak nincs meghatározó szerepe 
egyikben sem. A nemek tekintetében mindkét területen szignifikáns különbséget tapasz-
talhatunk: a nők magasabb átlagos pontszámot értek el, mint a férfiak (az élet értelmének 
tudatában 60,2 és 55,5 pont, a keresésében 56 és 52 pont). Az élet értelmének tudata mesz-
szemenően a Délvidék hallgatóira jellemző (72 pont), őket követik az egyéb magyaror-
szági intézmények diákjai (59,8 pont), majd az erdélyi és a partiumi diákok (58,5 pont), 
azután a kárpátaljaiak következnek (58,3 pont), s a debreceniek zárják a sort (56,6 pont). 
Mindebből jól láthatjuk, hogy a debreceni egyetemisták fokozottabb figyelmet igényelnek 
a képzés során, illetve az egyes egyetemi intézményektől abban, hogy megtalálják életük 
célját, olyan életcélokat tűzzenek ki maguk elé, melyeknek elérése segíthet nekik megtalálni 
helyüket a világban, hogy egészséges, boldog, kiegyensúlyozott felnőttek legyenek. Ebben 
az játszhat szerepet, hogy a Debreceni Egyetem egy sokkal nagyobb, lényegesen több hall-
gatót magába foglaló egyetem, mint a többi vizsgált intézmény, ebből kifolyólag kevesebb 
idő és energia jut az egyes hallgatókkal való egyéni bánásmódra az intézmények munka-
társai részéről, míg a kisebb, vidéki és határon túli főiskolákon nagyobb hangsúlyt fektet-
nek a közösségi programokra, ahová integrálni tudják az individuálisabb hallgatókat is.

Úgy tűnik, hogy a pedagógusképzésnek pozitív hatása van a hallgatókra életük értel-

5  Az élet értelme tudatának itemei és faktorsúlyai: Az életemnek világos célja van (,865). Pontosan tudom, hogy 
mi az, ami értelmessé teszi az életemet (,809). Olyan életcélt találtam, amivel elégedett vagyok (,779). Tudom, 
hogy mi az életem értelme (,772). Az élet értelme keresésének itemei és faktorsúlyai: Keresek valamit, amitől ér-
telmesnek érezhetem az életem (,761). Állandóan valami olyat keresek, amitől fontosnak érezhetem az életemet 
(,755). Valamilyen célt vagy küldetést próbálok találni az életemnek (,761). Keresem az értelmet az életemben 
(,617).
6 A faktorelemzés Maximum Likelihood módszerrel, Direct Oblimin rotációval készült. A magyarázott varian-
cia értéke: 58 százalék. A bevont változók megbízhatósági szintje: chronbach alfa= ,808.
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mének megtalálásában, hiszen ők lényegesen magasabb pontszámot értek el a nem peda-
gógusjelölteknél (62,2 és 54,4 pont). Annak is van szerepe, hogy a pedagógusjelöltek az 
oktatás mely szintjén fognak dolgozni: a tanárjelöltekre inkább jellemző, hogy fontosnak 
tartják megtalálni életük célját, mint az óvó- és tanítójelöltekre (56,5 és 52,5 pont) (3. 
táblázat).

3. táblázat. A jóllét két faktorának átlagpontszámai pedagógus- és nem pedagógusjelölt 
hallgatók körében a pedagógusképzési karokon (százfokú skála átlagértékei).

Forrás: IESA-TESSCEE II. 2014 (pedagógusképzési karok almintája) (N=1153)

A kutatás további részében megnéztük azt, hogy az egyes szabadidő-eltöltési szoká-
sok, az egészségmagatartási formák és a legfontosabb társadalmi háttérváltozók együtte-
sen hogyan befolyásolják a hallgatók egészségét és jóllétét. Az első TESSCEE vizsgálatban 
nem találtunk szignifikáns összefüggést egy változó mentén sem a pedagógusjelöltek kö-
rében. Ennek hátterében a túl kicsi elemszám állhat, ezért tartottuk fontosnak a következő, 
kiterjedtebb kutatásban is megvizsgálni ezt a kérdéskört. A 2014-es IESA-TESSCEE II. ku-
tatásban regressziós elemzések segítségével néztük meg, hogy mely tényezők hatnak a jól-
lét mindkét, általunk elkülönített dimenziójára. Feltételezéseinkkel összhangban a bulis, 
társas tevékenységek mellett a sportos-játékos tevékenységek növelik az élet értelmének 
tudatát a pedagógus-képzési karokon tanuló hallgatók körében, az összes bevont változó 
mellett a magányos szabadidős preferenciának pedig eltűnt az egyébként szintén pozitív 
hatása. Ebben mindkét tevékenységi forma közösségi formája játszhat szerepet: azok a 
hallgatók, akikre inkább jellemző, hogy szabadidejükben ilyen közösségi, társas tevékeny-
ségekben vesznek részt, nagyobb eséllyel találkoznak kortársaikkal, akikkel megbeszélhe-
tik jövőterveiket, esetleges kétségeiket, problémáikat, s kaphatnak segítséget tőlük (akik-
nek már talán van is ilyen jellegű tapasztalatuk), hogy miként tervezzék életüket. Ezek a 
közösségek a kapcsolati tőke forrásai, ahol az egyénileg átélt tapasztalat, ismert információ 
közös tudássá adódik össze, amelyek támpontul szolgálhatnak a jövőtervezésben.

Rizikófaktornak számít azonban a nagyivászat, hiszen csökkenti a jóllét szintjét, mint 
ahogy azt feltételeztük is. Ebben azonban fordított is lehet az ok-okozati kapcsolat: azok a 
hallgatók, akik kevésbé tudják, hogy mit kezdjenek életükkel, a bizonytalanság és kilátás-
talanság hatására nagyobb valószínűséggel fordulnak ilyen káros megbirkózási stratégiák-
hoz. Mind az intézmények, mind a pedagógusképzés számára fontos eredmény az, hogy a 
pedagógusképzés hozzájárul a hallgatók élete értelmének megtalálásához és tudatosításá-
hoz, de ebben az is szerepet játszhat, hogy rájuk épp annyira jellemzőek a társas tevékeny-
ségek, mint a nem pedagógusjelöltekre, a sportos szabadidő-eltöltés pedig népszerűbb 
körükben. Tehát azt láthatjuk, hogy e tevékenységek a pedagógusképzésen keresztül is 
pozitív hatást gyakorolnak, de a továbbiakban érdemes lenne kiszűrni a képzés hozzáadott 
értékét, illetve a pedagógushallgatók családi, baráti támogatásának hatásait. Mindezek az 
összefüggések társadalmi háttértől függetlenül is érvényesülnek, hiszen – habár a bevont 
szocio-kulturális változók nem bírnak befolyásoló erővel – a fent említett hatások minden 

 Az élet értelmének tudata Az élet értelmének keresése 

Pedagógusjelöltek 62,2 55,6 

Nem pedagógusjelöltek 54,4 53,9 
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vizsgált változó bevonása esetén még mindig fennállnak. Az élet értelmének keresésében 
egyedül a magányos szabadidő-eltöltés játszik szerepet, amiből azt láthatjuk, hogy azok a 
hallgatók, akik jellemzően magányosan végezhető tevékenységekkel töltik szabadidejüket, 
kevésbé tudják életük értelmét s nehezebben is találják meg ezt, inkább jellemző rájuk, 
hogy keresik életük célját. Ebből következően a magányos szabadidő-eltöltés rizikófaktor-
nak számít a jólléttel szemben a pedagógusképzési karok hallgatóinak körében. Ez pedig 
alátámasztja fenti, a támogató közösségre utaló magyarázatunkat: ez esetben ennek hiánya 
okozza azt, hogy a hallgatók még nem tudják, mit kezdjenek életükkel (4. táblázat).

4. táblázat. A jóllét két dimenziójára ható tényezők (lineáris regressziós együtthatók).

Megjegyzés: *P≤0,05
Forrás: IESA-TESSCEE II. 2014 (pedagógusképzési karok almintája)

ÖSSZEGZÉS

Tanulmányunkban egy longitudinális vizsgálat két, egymást követő kérdőíves felmérésé-
nek adatbázisát használtuk fel annak érdekében, hogy megnézzük, milyen szabadidő-el-
töltési, egészségmagatartási szokásokkal, egészségi állapottal és jólléttel jellemezhetők a 
Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola, a Partium, Erdély, Székelyföld, Kárpátalja és 
a vajdasági Újvidéki Egyetem magyar nyelvű képzést is folytató intézményeinek hallgatói. 
Eredményeink azt mutatják, hogy az első vizsgálatban, amikor csak pedagógusképzésben 
résztvevő hallgatók szabadidős tevékenységeit vizsgáltuk, sokkal sokszínűbb mintázatot 

 Az élet értelmének 
tudata 

Az élet értelmének 
keresése 

 Beta Beta Beta Beta Beta Beta 

Bulizás, társas tevékenységek ,040 ,085* ,102* ,071* ,056 ,046 

Sportos-játékos ,060 ,098* ,096* -,036 -,044 -,032 

Magányos szabadidő-eltöltés ,086* ,058 ,056 ,096* ,093* ,092* 

Magaskultúra-fogyasztó ,009 -,016 -,037 -,004 ,007 -,006 

Nagyivászat  -,160* -,136*  ,049 ,059 

Dohányzás   -,051 -,051  -,018 -,018 

Drogfogyasztás   -,057 -,055  -,051 -,051 

Sportolás  ,009 ,022  ,020 ,021 

Kor    ,053   -,005 

Nem (0 nő, 1 férfi)   -,009   -,043 

Lakóhely településtípusa (0 vidék, 1 város)    ,022   ,029 

Apa iskolai végzettsége (0 nem diplomás, 1 
diplomás)   ,016   ,012 

Anya iskolai végzettsége (0 nem diplomás, 1 
diplomás)   -,004   ,017 

Szubjektív anyagi helyzet    ,029   ,009 

Pedagógusjelölt-e (0 nem, 1 igen)   ,137*   ,030 

R2 ,016 ,058 ,077 ,015 ,019 ,023 
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kaptunk, mint a második vizsgálatban, ahol nem pedagógusképzésben résztvevők is ki-
töltötték a kérdőívet. Azonban összességében azt láthatjuk, hogy a pedagógusjelöltek sza-
badidős preferenciái eltérnek az átlag hallgatói populációtól: kevésbe jellemző rájuk a mai 
divatos, konzum, fogyasztói társadalom által diktált szabadidő-eltöltés, s fogékonyabbak a 
magaskultúrához kapcsolódó programokra.

Hasonlóképpen pozitív összefüggést tapasztaltunk az egészséget kockáztató magatar-
tás és a pedagógusképzés között: a leendő pedagógusokra kevésbé jellemző a dohányzás, 
az alkohol- és a drogfogyasztás, illetve ezek kipróbálása, ami magasabb szintű egészség-
tudatosságról tesz tanúbizonyságot. Mindez pedig azért is fontos, mert mintaadóként ta-
nítványaik előtt fontos elvárásként fogalmazódik meg az, hogy megtanítsák nekik e szerek 
káros hatásait és ezek kerülésére ösztönözzék őket.

A szabadidős preferenciák, az egészség-magatartási formák és a társadalmi háttér-
változók egészségre és jóllétre gyakorolt hatásának vizsgálatakor csak ez utóbbi esetében 
találtunk szignifikáns összefüggést. Azt láthatjuk, hogy a társas és sportos tevékenységek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók megtalálják életük értelmét, s olyan célokat tűz-
zenek ki maguk elé, amelyek elérése, s maga a folyamat is, ahogy megvalósítják ezeket, 
hozzájárul kiteljesedésükhöz, elégedettséggel és boldogsággal tölti el őket egy pozitív, ki-
egyensúlyozott élet reményében. Ezzel szemben a nagymennyiségű alkoholfogyasztásnak 
negatív hatása van erre. Hasonlóképpen pozitív hatása van annak, ha egy hallgató pedagó-
gusképzésben vesz részt, viszont az élet értelmének keresésében szerepet játszik a magá-
nyos szabadidő-eltöltés, ami azt mutatja, hogy az ezzel inkább jellemezhető hallgatók még 
nem igazán tudják, mit kezdjenek életükkel.

A terjedelmi korlátok miatt nem tudtuk bemutatni az egészség-magatartási formákra 
befolyással bíró társadalmi, rizikó- és támogató tényezőket. Az erre vonatkozó elemzé-
sek eredményeit egy következő tanulmányban közöljük. Hasonlóképpen egy következő 
írásban kerül sor az egyes országok intézményeinek összehasonlító elemzésére. További 
kutatást igényel a pedagógusjelöltek nagyobb fokú életcéltudata: vajon milyen mértékben 
magyarázza ezt a képzés, a hallgatók inter- és intragenerációs kapcsolati hálója?
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