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EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁS A SPORT FÜGGVÉNYÉBEN
EGY-EGY DEBRECENI KÖZÉPISKOLÁBAN

Kovács Karolina Eszter / Debreceni Egyetem
Nagy Beáta Erika / Debreceni Egyetem

Kulcsszavak: középiskolások; egészségmagatartás; jóllét

Az egészségtudatosság fontos szerepet játszik életünkben. Ez magába foglalja az egészséggel kapcsolatos 
attitűdöket és viselkedéseket egyaránt. Az egészségtudatosságra ható társadalmi háttérváltozók vizsgálata 
számos kutatás alapját képezte, kitérve a nem, iskolai végzettség, lakóhely típusa, anyagi helyzet szerepére, 
s emellett számos pszichológiai faktor vizsgálatára is sor került már, mint a vallásosság vagy önértékelt 
egészség. Hazánkban a sportiskolák hosszú múltra tekinthetnek vissza, habár az új típusú sportiskolai rendszer 
létrejötte 2011-hez köthető (Lehmann, 2011). A sportiskolában, így a közoktatási típusú sportiskolákban 
tanuló diákok vizsgálata mindezidáig kevés kutatás fókuszában állt, így az ilyen intézményekben tanuló 
diákok egészségmagatartása még fehér folt. Hazánk köznevelésében az egészségre nevelés sarkalatos 
pontnak számít. A jelenleg érvényes Nemzeti alaptantervet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelettel 2012. 
június 4-én fogadták el, amelyben konkrét nevelési célként jelenik meg a testi-lelki egészségre nevelés. 
Meghatározásra került az is, hogy a tanulónak legyen igénye a helyes táplálkozásra, a mozgásra, az egészséges 
életmódot jelentő életvitelre. Ugyanakkor a sportiskolák célja és funkciója túlmutat az említett köznevelési 
törvény céljain, hiszen esetükben nem csupán az egészséges életmód és egészségre nevelés a cél, hanem 
az utánpótlás képzés biztosítása, a jövő élsportolóinak kinevelése, tehát hazánk sportolói bázisának 
fenntartása és bővítése. Ennek megfelelően jelen kutatásban nem csupán az egészségmagatartásra (az 
ezzel kapcsolatos attitűdökre, illetve a szorongás, megküzdési rugalmasság, jóllét és spirituális jóllét mint 
egészségmagatartási komponensekre) ható tényezők vizsgálata áll a fókuszban, hanem a köznevelési típusú 
sportiskolában, sporttagozaton, illetve hagyományos köznevelési intézményben tanuló diákok összevetésére 
is sor került egy debreceni minta alapján (SHTE 2017; N=256). Az eredmények alapján a sportiskolába 
tanuló diákokra pozitívabb egészséggel kapcsolatos attitűdök és hatékonyabb viselkedéselemek jellemzőek. 
Továbbá az egészségmagatartással kapcsolatos attitűdök mérsékelt pozitív kapcsolatban állnak a megküzdési 
rugalmassággal, jólléttel és spirituális jólléttel, míg mérsékelt negatív kapcsolatban állnak a szorongással. 
Végül megállapíthattuk, hogy a nem, az apa iskolai végzettsége, a lakóhely típusa, valamint az objektív és 
szubjektív anyagi helyzet hatása szignifikánsan negatív, míg a sportolás, aszubjektív egészségi és edzettségi 
állapot, valamint a szubjektív vallásosság hatása szignifikánsan pozitív.


