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EGYÉNI ÉS CSALÁDI PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK 
SZEREPE A SERDÜLŐK TESTMOZGÁSÁNAK 

RENDSZERESSÉGÉBEN 

Serdülőkorban a rendszeres testmozgás prevenciós hatása kiterjed mind az aktuális, mind pedig a felnőtt-
kori egészségi állapotra. Mivel a felnőttkori egészséges életmód jelentős védőfaktoráról van szó, befolyá-
soló tényezőinek elemzése kiemelt kutatási terület. Vizsgálatunkban a testmozgás egyéni és csalá-
di/kapcsolati tényezőire összpontosítottunk 15–19 éves erdélyi serdülők körében. Az adatgyűjtésben 1977 
középiskolás vett részt, melyek során önkitöltéses kérdőíves módszert alkalmaztunk. Vizsgálatunk a kog-
nitív-szabályozó tényezők meghatározó szerepére hívják fel a figyelmet, bár emellett a középiskola alsó 
tagozatosai számára a családi/kapcsolati hatások szerepe a rendszeres testmozgásra még igen jelentős. 
Eredményeink a nemzetközi kutatási eredményekkel összhangban az intra- és interperszonális hatások ér-
vényesülésének nemek szerinti differenciáltságát emelik ki, és hangsúlyozzák az apa meghatározó szere-
pét mind a fiúk, mind a lányok rendszeres testmozgásában. 
Kulcsszavak: serdülők, testmozgás, kognitív-szabályozó tényezők, családi/kapcsolati tényezők 

BEVEZETÉS 

A rendszeres testmozgás prevenciós hatása rendkívül sokrétű. A fiatalkori rendsze-
res testmozgás képes előrejelezni a felnőttkori testarányoknak megfelelő testsúlyt 
(Menschik et al., 2008). A fizikai aktivitás hozzájárul többek között a szív és ér-
rendszeri megbetegedések (Twisk et al., 2002), a csontritkulás (Bass, 2000), az elhí-
zás (Salbe et al., 2002) és az ezzel gyakran egybeköthető diabétesz (Tuomilehto et 
al., 2001) kialakulásának a megelőzéséhez. Pozitív hatással van a mentális egész-
ségre is: csökkenti a szorongás (Petruzzello et al., 1991) és depresszió (North et al., 
1990) mértékét. Végül kiemelt említésre érdemes a testmozgás pozitív hatása a 
szubjektív jóllétre (Aarnio et al., 2002; Biddle et al., 2000). A rendszeres testmoz-
gást végzők jóval kedvezőbben ítélik meg saját egészségi állapotukat, jobb pszi-
chés közérzetről és kevesebb fizikai betegségtünetről számolnak be, mint a moz-
gásszegény életmódot folytatók vagy az elégtelen testmozgást végzők (Pikó, 2002). 
A mérsékelt vagy a jelentős mértékű testmozgás viszont egyértelműen kedvez a jó 
közérzetnek és életminőségnek (Scheidt et al., 2000; Steptoe és Butler, 1996). 

Aszmann (2003) serdülőkorban legalább napi egy órás intenzív mozgást tart kí-
vánatosnak. Ehhez képest felmérések adatai azt mutatják, hogy Magyarországon a 
serdülők mintegy egyharmada (32,2%) végez elfogadható mennyiségű testmozgást 
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(Aszmann, 2003). Ugyanakkor köztudott, hogy a testmozgás mértéke a nemekkel 
is összefüggésbe hozható módon (azaz főként a lányok körében) az életkorral 
csökken. Ez igazolható mind a nemzetközi (Akturk et al., 2004; Eaton et al., 2006; 
Mathieson és Koller, 2006; Roberts et al., 2007), mind pedig a hazai (Pikó és Ke-
resztes, 2007) fiatalok körében. 

A testmozgást serdülőkorban számos tényező befolyásolja. Ilyenek a társadalmi-
gazdasági (a szülők iskolázottsága, a család anyagi helyzete és az ehhez kapcsolódó 
életfeltételek stb.), egyéni (önértékelés, énhatékonyság stb.), társas (szülői és kor-
társhatások), szocio-kulturális (életmód, kulturális szokások stb.) tényezők (Sallis 
et al., 2000; Nigg, 2001). Jelen vizsgálatunkban a serdülők testmozgását a követke-
ző egyéni és társas pszichológiai tényezőkkel kapcsolatban vizsgáltuk: énhatékonyság, 
jövőorientáció, önkontroll, szülői bánásmód és elégedettség a szülői támogatással. 

Az ún. tervezett viselkedéselmélet (Ajzen, 2002) szerint a cselekvéses szándék 
bármely viselkedés végrehajtásának legfontosabb motivációs összetevője. A szán-
dék cselekvéses kimenetelét azonban lélektani szabályozó folyamatok módosíthat-
ják. A viselkedéskontroll három területet ölel fel: kognitív, érzelmi és végrehajtó 
dimenziókat. A kontroll kognitív aspektusa a személynek a helyzet feletti kontrol-
lal kapcsolatos önmegítélésére vonatkozik; arra, hogy az adott helyzetet mennyire 
érzi kontrollálhatónak (Csabai et al., 1998). A helyzet feletti kontroll természetsze-
rűleg az előzetes tapasztalatokon alapszik, de szubjektív voltából kifolyólag a sze-
mély önnön képességeivel kapcsolatos meggyőződései érzelmileg átszínezik. Az 
énhatékonyság pontosan ezekkel az ún. kognitív-emocionális folyamatokkal kap-
csolatos, a személy saját képességeibe vetett optimista hitét jelenti (Bandura, 
1997). A saját képességeinkbe vetett optimista hit biztosítéka a viselkedés végre-
hajtásának. Az énhatékonyság dacára a cselekvéses szándék meghiúsulhat, ha a 
személy figyelmét valamely kognitív vagy érzelmi eredetű inger eltéríti a cselekvés 
végrehajtásától. Ezekben az esetekben a figyelemnek a cselekvés végrehajtására 
való visszafordításában, az érzelmek szabályozásában tárgyiasuló önkontroll hozza 
meg a kívánt eredményt (Luszczynska et al., 2004a). Az énhatékonyság és az ön-
kontroll tehát együttesen nélkülözhetetlenek a viselkedéskontrollban (Hal és Fong, 
2007), amit Luszczynska és munkatársai (2007) vizsgálati eredményei igazoltak a 
serdülőkori rendszeres testmozgással összefüggésben. 

Vannak helyzetek, amelyekben cselekvésünk/viselkedésünk eredménye a jelen-
ben közvetlenül nem nyilvánul meg. Ilyenkor a motivációt kognitív-anticipatív fo-
lyamatok tartják fenn, mint amilyen például a jövőorientáció. A jövőorientáció arra 
vonatkozik, hogy miképp látjuk jövőnket elvárásaink, céljaink, terveink összefüg-
gésében (Nurmi, 1991). Mivel általában azokat a cselekvésformákat gyakoroljuk, 
amelyek eredménye időben közelebb esnek a jelenhez, távolabbi eredményekkel 
kecsegtető cselekvések esetén a kognitív akadályokat elhárító jövőre vonatkozó 
pozitív attitűdre van szükség (Higgins, 1991). Empirikus eredmények igazolják, 
hogy a jövőorientáció a testmozgás jelentős kognitív-motivációs prediktora (Eccles 
és Wigfield, 2002; Luszczynska et al., 2004b; Strathman et al., 1994). 
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A társas hatások gyakran a szubjektív normákon és értékeken keresztül érvénye-
sülnek. Ezeknek jelentős szerepük van ugyanis a szociálisan szubjektíve kiemelt 
személyek normatív hiedelmeinek közvetítésében (Eccles és Harold, 1991; Pugliese 
és Tinsley, 2007). Ebben az értelemben Hagger és munkatársai (2002) rámutattak 
arra, hogy a szülők testmozgással kapcsolatos attitűdje és magatartása befolyásolja 
a serdülők fizikai aktivitását, de ezt igazolják Keresztes és munkatársai (2008) leg-
újabb eredményei is. Vizsgálatukban a szülők jelenleg is aktív vagy korábbi sporto-
lása szignifikáns mértékben befolyásolta a megkérdezett gyerekek sportaktivitását. 
Kérdés lehet azonban, hogy mely szülői nevelési módnak van kedvező hatása a ser-
dülők preventív egészségmagatartására? Kutatási eredmények az mutatják, hogy 
mind az elfogadó (Beets et al., 2007; Ornelas et al., 2007), mind pedig az ellenőrző 
(Kohl és Hobbs, 1998; Schmitz et al., 2002) szülői bánásmód pozitív hatással van, 
bár ezek a hatások nemenként differenciáltak (Russell és Saebel, 1997). Az elfoga-
dó-támogató szülői bánásmód az önállóság megfelelő szintjének a kialakítása 
(Beets et al., 2007), az ellenőrző szülői bánásmód pedig a tevékenységnek és a sza-
badidőnek a sportolásra való ráirányítása által fejti ki pozitív hatását a serdülőkori 
testmozgásra – s ez utóbbiban kiemelt szerepe van az apának (Kohl és Hobbs, 1998). 
Gustafson és Rhodes (2006) szerint a fiúk a lányoknál jóval több, a sportolásra irá-
nyuló szülői támogatást kapnak. Wu és munkatársai (2003) eredményei viszont azt 
mutatják, hogy a lányok számára a sportban a fiúkhoz képest sokkal jelentősebben 
érvényesül a szülői támogatás során a példaadás és egészségértékek átadása. Végül 
Bauer és munkatársai (2008) eredményei arra mutatnak rá, hogy a szülői támogatás 
mozgósító hatása jelentősebb azonos nemű szülő-serdülő kapcsolatban. 

A serdülőkori egészségpreventív magatartásformákkal kapcsolatban gyakran vi-
tatott kérdés a kognitív-kontroll tényezők vagy a társas hatások elsődlegessége. A test-
mozgásra vonatkozóan Neumark-Sztainer és munkatársai (2003) eredményei azt 
mutatják, hogy a kognitív-kontroll tényezők a társas hatásoknál jóval nagyobb mér-
tékben határozzák meg a mérsékelt testmozgást. Ezek a különbségek azonban ki-
egyenlítődni látszanak a fokozott testmozgás esetében. Ugyanakkor Strauss és mun-
katársai (2001) megállapításában az életkorral a társas hatások szerepe csökken,  
a szocio-kognitív tényezőké pedig felértékelődik. A szakirodalmi adatok tükrében 
megfogalmazott kutatási célunk az egyéni és családi tényezők rendszeres testmoz-
gásra gyakorolt hatásának vizsgálata volt, különös tekintettel a nemi és életkori el-
térésekre. 

MINTA ÉS MÓDSZER 

Vizsgálatunkat 2006. tavaszán végeztük önkitöltős kérdőíves módszerrel 15–19 
éves erdélyi tanulók (N=1977) körében. Összesen 2152 tanulót kérdeztünk meg. 
Az adatfeldolgozásba bekerülő tanulók 48,1%-a fiú és 51,9%-a lány. 

A sportolás mérése alkalmazott kérdés (Gerrard et al., 1996) arra irányult, hogy 
a tanulók az elmúlt hónapban milyen gyakorisággal végeztek legalább 30 percig 
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tartó kiadós mozgást (rendszerint sportoláskor). A fizikai aktivitás gyakoriságának 
a megjelölését a következő válaszfokozatok tették lehetővé: „egyszer sem”, „párszor”, 
„havonta 2-3-szor”, „hetente 1-2-szer”, „hetente három vagy több alkalommal”. 

Az egyénszintű kognitív-szabályozó tényezők közül az énhatékonyságot, a jö-
vőorientációt és az önszabályozott viselkedést vettük be vizsgálatunkba. 

Az énhatékonyság mérése a General Self-Efficacy Scale-t (Schwarzer és Jeru-
salem, 1995) használtuk. A skála 10 pozitív állítást tartalmaz, ezek igazságtartal-
mát a megkérdezettnek önmagára vonatkoztatva kell megítélnie. A válaszlehetősé-
gek négyfokú skálán oszlanak meg („egyáltalán nem jellemző rám”, „alig jellemző 
rám”, „jellemző rám”, „teljes mértékben jellemző rám”). A kérdőív egyes itemeire 
adott válaszokat a skálán elfoglalt pozíciójuk szerint pontozzunk. Az „egyáltalán 
nem jellemző rám” 0 pontot, a „teljes mértékben jellemző rám” 3 pontot ér. Az 
énhatékonysági indexet 0–30 pontérték között oszlik meg. Vizsgálatunkban a skála 
belső konzisztenciáját mérő Cronbach-alfa értéke 0,94 volt. 

A jövőorientációt Strathman és munkatársai (1994) által kidolgozott skálával 
mérjük. A Likert típusú skála hat állítást foglal magába. A kérdésekhez 5 válaszle-
hetőség („egyáltalán nem jellemző”, „kismértékben jellemző”, „jellemző”, „eléggé 
jellemző”, „teljes mértékben jellemző”) tartozik. Az egyes állításokra adott vála-
szokat a skálán elfoglalt pozíciójuk szerint pontoztuk. A jövőorientáltság indexet a 
tételekre adott válaszok összpontszáma adja, amely 0–20 pontérték között oszlik 
meg. A skála Cronbach-alfa értéke 0,60 volt. 

Az önkontroll mérése a Self-regulation scale (Luszczynska et al., 2004a) által 
valósult meg. A skála hét állítást tartalmaz, négy válaszfokozattal („egyáltalán 
nem”, „kismértékben”, „eléggé”, „teljes mértékben”). A válaszokhoz rendelt pont-
értékek összesítésével kialakított index maximum pontértéke 21. A skála Cron-
bach-alfa mutatója mintánkon 0,85 volt. 

Egyéni jóllét-mutatónak a pozitív életminőséget, a pszichoszomatikus tünetek 
hiányát és a pszichés közérzetet tekintettük. 

A pozitív életminőség mérésére a WHO Five Well-being Index (WHO, 1998) 
használtuk fel. A mérőeszköz kidolgozása Bech nevéhez fűződik (Bech et al., 
1996, Bech, 1999). A válaszadónak ötfokú skálán („egyáltalán nem” – „teljes mér-
tékben”), az elmúlt két hétre visszamenőleg a jóllétre vonatkozó állapotok szubjek-
tív jelenlétét kell megítélniük, például azt, hogy mennyire volt vidám és jókedvű, 
nyugodt és ellazult, aktív és élénk, ébredéskor friss és kipihent. Az életminőség 
skálára adott válaszok alapján kialakítható index maximum pontértéke 16 lehetett. 
Az index megbízhatóságát jelző Cronbach-alfa értéke: 0,70. 

A fizikális betegségtünetek előfordulásának gyakoriságát egy pszichoszomatikus 
tüneteket tartalmazó skála segítségével mértük (Pikó et al., 1997), amelynek lé-
nyege, hogy a lakosság körében is leggyakrabban előforduló pszichoszomatikus 
tüneteknek (fejfájás, hát- és derékfájás, gyomor- és hasfájás, szapora vagy szabály-
talan szívdobogás, idegességből eredő hasmenés, gyengeségérzés és alvászavarok) 
az utóbbi 12 hónapban előforduló gyakoriságát a kérdezettek egy négyfokú skálán 
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ítélik meg. A tüneteket összesítve kialakítottunk egy tünetskála össz-pontértéket, 
amelynek maximális értéke 21. 

A pszichés közérzet skála (Pikó, 2002) esetében a tanulóknak a következő kér-
désekre kell válaszolniuk: „Az elmúlt 12 hónapban milyen gyakran érezted magad: 
a) fáradtnak, mintha nem aludt volna éjszaka? b) türelmetlennek, ingerlékenynek, 
túlhajszoltnak? c) szomorúnak, csalódottnak, aggódónak? d) kiegyensúlyozottnak, 
optimistának? e) boldognak, vidámnak, magabiztosnak? f) energikusnak, ambició-
zusnak? Az 1–3 kérdésekre adott válaszokhoz a következő pontértékek rendelhe-
tők: „szinte mindig”, 4 pont, „gyakran”, 3 pont, „időnként”, 2 pont, „ritkán”, 1 pont, 
„soha”, 0 pont. A 4–6 kérdésekre adott válaszokat fordítottan pontoztuk. A pont-
számokat összesítve pszichés közérzet-indexet alakítottunk ki. A kapott pontszám-
ok 0 és 24 között oszlanak meg. A pszichés közérzeti skála megbízhatósági muta-
tója (Cronbach-alfa): 0,70 volt. 

Kapcsolati változók közül a szülői nevelési stílust és a társas támogatással való 
elégedettséget mértük. Az utóbbihoz a Turner és Mario (1994) Measures of Per-
ceived Social Suport szülői alskálát, az előbbihez pedig az Authoritative Parenting 
Index (Jackson et al., 1998) szülői elfogadás alskálát használtuk. 

Az elégedettség a szülői támogatással skála az anya és az apa esetében hat-hat 
állítást tartalmaz, amelyek megítélését a kérdezettnek magára kellett vonatkoztat-
nia. A válaszlehetőségek: „egyáltalán nem értek egyet”, „kevésbé értek egyet”, 
„részben egyetértek”, „teljes mértékben egyetértek”. A válaszokhoz pontértékek 
rendelhetők (az „egyáltalán nem értek egyet” 0 pontot, a „teljes mértékben egyetér-
tek” 3 pontot ér). Az összesített skálapontok 0–18 között oszlanak meg. A magas 
pontszám elégedettséget jelent. Mintánkon a szülői támogatással való elégedettség 
alskála Cronbach-alfa értéke mindkét szülő esetében 0,99 volt. 

Az Authoritative Parenting Index két alskálát foglal magába: az elfogadó és az 
ellenőrző szülői bánásmód skálákat. Az előbbi 9, az utóbbi 7 itemet tartalmaz, 
4 válaszfokozattal („egyáltalán nem értek egyet”, „kevésbé értek egyet”, „részben 
egyetértek”, „teljes mértékben egyetértek”). A válaszok alskálánként összesíthetők. 
Az elfogadó bánásmód alskálán elérhető maximum pontszám 27, az ellenőrző bá-
násmód alskálán elérhető maximum pontszám pedig 21. A szülői indexeket külön 
alkalmaztuk az anya és külön az apa esetében. Mintánkon a skála megbízhatóságát 
mérő Cronbach-alfa értéke az anyai elfogadó szülői bánásmód alskála esetében 
0,96, az anyai ellenőrző szülői bánásmód alskála esetében 0,85, az apai elfogadó 
szülői bánásmód alskála esetében 0,98, az apai ellenőrző bánásmód alskála eseté-
ben pedig 0,95 volt. 

A statisztikai elemzésekhez SPSS for MS Windows Release 11.0 programot 
használtunk. Az adatfeldolgozást Chi-négyzet próba és független kétmintás t-próba 
segítségével végeztük. 
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EREDMÉNYEK 

Az 1. táblázat a testmozgás gyakoriságában mutatkozó nemi különbségekre össz-
pontosít. A táblázat nyilvánvalóvá teszi azt, hogy a lányok körében sokkal nagyobb 
az egyáltalán nem (6,3%/3,1%), illetve az alkalmi testmozgást (51,1%/29,7%) vég-
zők aránya, míg a fiúkra a rendszeres testmozgás jellemzőbb (30,8%, illetve 
16,7%/22,3%, illetve 6,9%). 

1. táblázat. Nemek közötti különbségek a testmozgási gyakoriságokban (N=1977) 

Legalább félóráig tartó fizikai aktivitás  
az elmúlt három hónapban* 

Teljes minta
(n=1977) 

Fiúk 
(n=950) 

Lányok 
(n=1027) 

Soha  5,0%  3,1%  6,8% 
Párszor 40,8% 29,7% 51,1% 
Havonta 2-3 alkalommal 16,2% 19,7% 12,9% 
Heti 1-2 alkalommal 26,4% 30,8% 22,3% 
Hetente legalább három alkalommal 11,7% 16,7%  6,9% 

Megjegyzés: * A nemek szerinti különbségek értékelése Chi-négyzet próbával: p<0,05 

A 2. táblázat az alkalmi és rendszeres testmozgással összefüggő egyéni és csalá-
di/kapcsolati változók gyakoriságait mutatja be. Amint a táblázatból kitűnik, a 
rendszeres testmozgásban – a teljes minta szintjén – kiemelt az egyénszintű válto-
zók szerepe. Mind a kognitív (énhatékonyság, önkontroll, jövőorientáltság), mind a 
jóllét-mutatók (jó pszichés közérzet és életminőség, illetve a pszichoszomatikus tü-
netek alacsony előfordulása) jellemzőbbek a rendszeres testmozgást végzőkre. A 
családi/kapcsolati változók tekintetében az ellenőrző szülői bánásmód és az elége-
dettség az apai támogatással játszanak fontos szerepet. 

2. táblázat. Különbségek a testmozgási státuszban az egyéni és családszintű változók mentén 
(N=1977) 

 
Nem vagy csak 
alkalmanként 
(Átlag, szórás) 

Heti  
rendszerességgel
(Átlag, szórás) 

Kétmintás  
t-próba 

Egyénszintű kognitív változók 
 Énhatékonyság 
 Önkontroll 
 Jövőorientáltság 

 
18,1 (5,4) 
11,4 (4,0) 
12,6 (4,1) 

 
19,6 (5,1) 
12,3 (3,8) 
13,3 (4,0) 

 
p<0,001 
p<0,001 
p<0,001 

Egyéni szintű jóllét-mutatók 
 Életminőség 
 Pszichoszomatikus skála 
 Pszichés közérzet 

 
 7,1 (2,4) 
 7,2 (3,2) 
12,3 (3,6) 

 
 7,9 (2,6) 
 6,2 (3,1) 
13,5 (3,7) 

 
 p<0,001 

p<0,01 
p<0,01 
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Nem vagy csak 
alkalmanként 
(Átlag, szórás) 

Heti  
rendszerességgel
(Átlag, szórás) 

Kétmintás  
t-próba 

Családszintű, kapcsolati változók 
 Ellenőrző anyai bánásmód 
 Elfogadó anyai bánásmód 
 Ellenőrző apai bánásmód 
 Elfogadó apai bánásmód 
 Elégedettség az anyai  
   társas támogatással 
 Elégedettség az apai  
   társas támogatással 

 
14,4 (3,9) 
 7,2 (4,1) 
12,4 (4,9) 
 6,0 (4,6) 

 
13,5 (4,1) 

 
11,2 (5,1) 

 
14,9 (4,1) 
 7,3 (4,4) 
13,5 (5,3) 
 6,1 (4,7) 

 
13,5 (4,2) 

 
12,0 (5,0) 

 
p<0,01 

N.S. 
p<0,001 

N.S. 
 

N.S. 
 

p<0,001 

A 3. táblázat a sportolási státusz nemi különbségeit foglalja össze a vizsgált válto-
zók mentén. A nemi különbségekre összpontosítva megfigyelhető, hogy míg a lá-
nyoknál hangsúlyosabb az egyéni kognitív-kontroll vagy jóllét-mutatók, a fiúk 
sportolási státuszával kapcsolatban meghatározóbb a családszintű, kapcsolati té-
nyezők szerepe. Érdemes külön kiemelni a rendszeres aktivitású fiatalok körében 
megjelenő nemi eltéréseket. Részleteiben elemezve a nemi különbségeket azt talál-
juk, hogy a rendszeres testmozgást végző lányokkal szemben a hasonlóképpen aktív 
fiúk kevésbé jövőorientáltak, és esetükben a pszichoszomatikus tünetek előfordulá-
sa nem mutat összefüggést a sportolási státusszal. A családi/kapcsolati változók te-
kintetében a rendszeres testmozgást végző fiúkra ellenőrző szülői bánásmód és az 
anyai támogatással való elégedettség, a szintén aktív lányokra pedig elfogadó anyai 
bánásmód és az apai támogatással való elégedettség jellemző. 

A 4. táblázat adatainak elemzéséből megállapíthatjuk, hogy az életkor nem hoz 
változást az egyénszintű kognitív-szabályozó és jóllét-mutatók rendszeres sporto-
lásban betöltött szerepében. Az életkorral változik azonban a szülői hatások mérté-
ke. Míg a középiskola alsóbb évfolyamainál az ellenőrző szülői bánásmód az apai 
támogatással való elégedettséggel egészül ki, a középiskola felsőbb évfolyamainál 
már csak az apai ellenőrzés szerepe mutatható ki. 

DISZKUSSZIÓ 

Serdülőkorban a rendszeres testmozgás prevenciós hatása kiterjed mind az aktuális 
(Aarnio et al., 2002; Bass, 2000; Salbe et al., 2002; Tuomilehto et al., 2001; Twisk 
et al. 2002), mind pedig a felnőttkori egészségi állapotra (Biddle et al., 2000; 
Menschik, 2008). Éppen ezért a felnőttkori egészséges életmód jelentős védőténye-
zőjeként fontos megismernünk a befolyásoló tényezőit (Biddle et al., 2004). 

A testmozgás előfordulásának és gyakoriságának nemzetközi összehasonlító vizs-
gálati eredményei életkori és nemi különbségekre hívják fel a figyelmet (Akturk et 
al., 2004; Eaton et al., 2006; Mathieson és Koller, 2006; Pikó és Keresztes, 2007; 
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Roberts et al., 2007). A testmozgás előfordulása nagyobb a fiúk körében, de mérté-
ke az életkorral mindkét nemnél csökkenő tendenciát mutat. Eredményeink egybe-
csengnek mind a nemzetközi, mind a hazai vizsgálatok adataival: a testmozgás elő-
fordulása és gyakorisága is nagyobb a fiúk körében. 

A serdülőkori testmozgást befolyásoló tényezők közül vizsgálatunkban a kogni-
tív-kontroll és a családi/kapcsolati tényezőkre összpontosítottunk. Számos kereszt-
metszeti és longitudinális kutatási eredmény is azt bizonyítja, hogy a serdülőkori 
egészségpreventív magatartásokban – mint amilyen a testmozgás (Haager et al., 
2002; Keresztes et al., 2008) és az egészséges táplálkozás (Dixon et al., 2003; Roos 
et al., 2004) – az interperszonális tényezők szerepe legalább olyan jelentős, mint az 
intrapszichés tényezőké (Neumark-Sztainer et al., 2003). Bár meg kell jegyezni, 
hogy a kapcsolati hatások szerepe az életkorral egyre csökken (Strauss et al., 
2001). Mintánkban, az általunk vizsgált egyéni és társas változókat figyelembe vé-
ve, a rendszeres fizikai aktivitású serdülőket magasfokú énhatékonyság, önkontroll 
és jövőorientáltság jellemzi, ezenfelül a pszichoszomatikus tünetek előfordulása 
náluk alacsonyabb, pszichés közérzetük és életminőségük pedig jobb a csak alkal-
mi fizikai aktivitást végző társaikénál. A családi/kapcsolati változók tekintetében a 
rendszeres testmozgást végző serdülők ellenőrző szülői bánásmódban részesülnek, 
ugyanakkor elégedettebbek az apától kapott társas támogatással. Mindez az odafi-
gyelő, szabályokat és határokat felállító, de a gyermek szükségleteire reagáló, aktív 
nevelési mód prioritását emeli ki. Az életkornak a társas hatások csökkenésében ta-
pasztalt szerepe nemcsak a nemzetközi eredmények viszonylatában tapasztalható, 
hanem mintánkban is beigazolódott. A középiskola alsó és felső évfolyamain tanu-
ló diákok számára a rendszeres testmozgás szempontjából egyaránt meghatározóak 
mind az egyéni kognitív-szabályozó, mind pedig az egyéni jólléti-mutatók. Jelentő-
sebb életkorbeli különbségek a családszintű változókban adódnak. Míg a középis-
kola alsó évfolyamain tanulóknál az apai és anyai ellenőrző bánásmód, valamint az 
apai támogatással való elégedettség is a rendszeres testmozgás velejárója, a közép-
iskola felső évfolyamain tanulóknál csupán az ellenőrző apai bánásmód befolyása 
mutatható ki. 

Több vizsgálati eredmény is felhívja a figyelmet arra, hogy az intra- és interper-
szonális hatások érvényesülésének megítélése differenciáltságot igényel, ugyanis 
ezek nemenként eltérő befolyással vannak a serdülők egészségmagatartására 
(Russell és Saebel, 1997). Mintánkban a sportolási státuszban kimutatható nemi 
különbségek alapján a lányok esetében az egyénszintű, a fiúk esetében pedig a csa-
ládszintű kapcsolati tényezők szerepe meghatározóbb. Ugyanakkor a rendszeres 
testmozgást végző fiúkra inkább az ellenőrző, a lányokra pedig az elfogadó szülői 
bánásmód van hatással. Mindemellett az elégedettség az apai támogatással mind a 
lányokra, mind a fiúkra egyaránt hatással van. 

Összegzésképpen: a prevenció szempontjából kiemelt figyelmet érdemel a szü-
lői hatások nem és életkor szerinti differenciáltsága. Bár serdülőkorban az apai tá-
mogatással való elégedettség mindkét nemnél meghatározó szerepet játszik, a rend-
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szeres testmozgást végző lányokra inkább az elfogadó, a fiúkra pedig inkább az el-
lenőrző szülői bánásmód a jellemzőbb. Az életkorral csökken a családi/kapcsolati 
tényezők hatása. A középiskola felső évfolyamain tanulóknál egyedül csak az el-
lenőrző apai bánásmód van befolyással a rendszeres testmozgásra. 

KÖVETKEZTETÉS 

Eredményeink fényében a megelőző és fejlesztő jellegű beavatkozásoknak min-
denképpen számolniuk kell az egyéni kognitív-szabályozó folyamatok meghatározó 
szerepével serdülőkorban, s bár az életkorral a családi/kapcsolati tényezők hatása 
csökkenni látszik, az apa szerepe állandó marad, mind az azonos, mind az ellenke-
ző nemű gyermek fizikai aktivitásában. Korábbi tanulmányok is felhívják a figyel-
met az egészségpreventív magatartásokban szerepet játszó szülői hatásokra. Így 
például a táplálkozással összefüggésben szintén igazolták a nevelési praxis, a szü-
lői kapcsolat hatását (Zabinski et al., 2006). Míg például a dohányzás, az alkohol- 
és a drogfogyasztás szempontjából a kortársaknak van kitüntetett szerepe (Pikó, 
2002), a szülői hatás védőfaktorként funkcionálhat, amennyiben hatékonyan mű-
ködik. Kutatásunk eredményei arra is felhívják a figyelmet, hogy az egészségmaga-
tartásra irányuló egészségfejlesztési programoknak építeniük kell az egyénszintű 
kognitív-szabályozó faktorokra, és azok bevonásával kell hatékony készségfejlesz-
tő módszereket, például szerepjátékokat alkalmazniuk. Az egészségmagatartás és  
a szubjektív jóllét összefüggése pedig azt jelzi, hogy az egészségfogalom kom-
pexitását kell mindig szem előtt tartanunk a programok során, hiszen az egészség 
egyes elemei szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Végül, az életkor és a nemek sze-
rinti eltérések azt sugallják, hogy a programok kidolgozása során tekintettel kell 
lennünk arra, hogy az egyes korcsoportok, csakúgy, mint a fiúk és a lányok, alkal-
manként más-más üzenetre lehetnek fogékonyak. 
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THE ROLE OF PERSONAL AND FAMILIAL PSYCHOLOGICAL FACTORS  
IN REGULARITY OF ADOLESCENTS’ PHYSICAL ACTIVITY 

(SUMMARY) 

The preventive effects of regular physical avtivity in adolescence imply both the actual and adult 
health status. As an important protective factor of adult healthy lifestyle, the study of its influential 
variables is a key area of research. In the present study we focus on individual and familial/in-
terpersonal factors of physical activity among 15–19-year-old transylvanian adolescents. Data were 
collected from 1977 secondary school students by using a self-administered questionnaire. Our re-
search draws the attention to the decisive role of cognitive-controlling factors, although for secondary 
school students from lower grades the effect of familial/interpersonal influences of their regular 
physical activity is still determinant. Our results, in concordance with international research results, 
highlight gender differences in the role of intra- and interpersonal effects and emphasize the decisive 
role of father in both boys’ and girls’ regular physical activity. 
Keywords: adolescents, physical activity, cognitive-controlling variables, familial/interpersonal factors 
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PEDAGÓGUSOK ATTITŰDJE  
AZ INTEGRÁLT OKTATÁSSAL KAPCSOLATBAN 

A tanulmány egy pedagógusok körében a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált / inkluzív nevelésé-
vel kapcsolatos attitűdkutatást mutat be.  
 Az integráció szakirodalma a sikeresség szempontjából alapvető tényezőnek látja a pedagógusok elfo-
gadó hozzáállását – a vizsgálat célja néhány faktor feltárása volt, melyek ezzel az attitűddel összefüggenek. 
 A kutatás 108 pedagógus (általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai tanárok, integrációt folytató 
és nem folytató iskolákból) kérdőíves vizsgálatát jelentette. A vizsgálatban amerikai szakirodalomból át-
vett két attitűdkérdőívet használtunk: az integrált oktatással kapcsolatos és a fogyatékkal élők mint cso-
porttal kapcsolatos attitűdkérdőívet. A hipotézisek a fogyatékkal élő személyekkel való személyes tapasz-
talatok, az integrált nevelésben való tapasztalatok és a – szintén kérdőíves formában mért – differenciálási 
szokások és az attitűdök kapcsolatát feltételezték. 
 Az eredmények összefüggést mutatnak a fogyatékkal élőkkel való személyes kapcsolat és a fogyaté-
kosok mint csoporttal, valamint az integrált nevelésükkel szembeni attitűdök között. Az integrált oktatás-
ban szerzett tapasztalat összefügg az integráció iránti elfogadóbb attitűddel, ez a hatás azonban nem je-
lentkezik a csoport nagyobb elfogadásában. A differenciálási szokások tekintetében is vegyes a kép: az 
integráció iránti elfogadóbb attitűd együtt jár a gyakoribb differenciálással, de maga az integrációs gyakor-
lat nem. 
 Az eredmények felhívják a figyelmet, hogy nem önmagában az integráció ténye az, ami az attitűdvál-
tozásban szerepet játszik. Az integrált nevelés gyakorlati megvalósulása fontos, az, hogy milyenné tudjuk 
alakítani ezeket a tapasztalatokat. 

BEVEZETÉS 

Magyarországon a 80-as években indultak az első kísérletek az integrált nevelés-
oktatás terén. Az oktatási törvény 1993-ban szabályozta először az iskolai-óvodai 
integrációt, majd 2003-ban pontosította, megerősítette. Mind a szakértői bizottsá-
gok által kiadott integrálási javaslatok, mind a többségi intézményekben valóban 
megjelenő ’sni’ tanulók száma növekedést mutat az utóbbi években (Kőpatakiné 
Mészáros et al., 2006). 

Az integrált nevelés és oktatás a speciális nevelési szükségletű gyermekek, fiata-
lok beilleszkedését jelenti a többségi nevelési-oktatási intézményt látogató gyer-
mekek, fiatalok közé (Csányi, 2000). Tágabb értelemben ez azt jelenti, hogy eltérő 
képességű és fejlettségű gyerekek közösen járnak iskolába, közös rendszerben va-
lósul meg nevelésük, oktatásuk (Lányiné Engelmayer, 1987/a). 

A hagyományos pedagógia sokáig a homogén csoportok kialakítását tekintette a 
sikeres nevelési-oktatási folyamat feltételének. Az egyik fő homogenizáló tényező 
volt a képesség, a tudás és a teljesítmény alapján való szelekció: akik az életkori 
normától eltértek, azokat külön iskolarendszerbe válogatták. Ez egyszerre szolgálta 
a homogenitás elve alapján az átlagos és az átlagtól eltérő (pl. fogyatékos) érdekét 
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is: a gyengébbek nem zavarják az átlagosokat, az ő fejlesztésük pedig jobban meg-
valósítható egy speciálisan az ő igényeikhez alkalmazkodó intézményben (Lányiné 
Engelmayer, 1987/a). 

A későbbiekben a gyógypedagógia és a „normál” pedagógia számára is egyér-
telművé vált, hogy sem a speciális szükségletű, sem a „normális” gyerekek cso-
portja nem homogén, széles skálán mozognak az egyéni eltérések a képességek és 
teljesítmények terén. Így elmozdulás történt a heterogén csoportokkal való mun-
kamódszerek keresése felé (Lányiné Engelmayer, 1987/b). 

A fogyatékkal élők társadalomba való beilleszkedésének szempontjából az in-
tegráció más megközelítést mutat, mint a szegregált iskolamodell. Az elv nem az – 
mint a szegregált speciális iskolákban –, hogy az elkülönítés felkészít a majdani 
társadalmi integrációra, hanem az iskolai integráció megvalósulásakor a fogyatékos 
gyermek máris a társadalom része. Az integráció így természetes eszköze a szociá-
lis beilleszkedésnek. A nem fogyatékos társadalom oldaláról pedig az integráció út 
lehet ahhoz, hogy felnőjön egy előítélet-mentesebb, toleránsabb, másságot jobban 
elfogadó generáció (Lányiné Engelmayer, 1987/a, 1993; Csányi, 2000). 

Tágabb pedagógiai perspektívát tekintve a fogyatékosok integrált oktatása része 
annak az ún. komprehenzív iskolarendszernek, ahol a különböző hátterű, kultúrájú, 
képességű gyerekek együtt tanulnak (Nahalka, 1998). Ez a rendszer az iskola tár-
sadalmi szelekciót erősítő funkciója ellen is hatna, amely a mostani erősen homo-
genizáló iskolák jellemző hatása. 

Integráció és inklúzió 
Fontos megkülönböztetést tennünk az integrációs gyakorlatok között: beszélhetünk 
fogadásról és befogadásról (inklúzió) (Csányi, 2000). 

A fogadás esetében az iskola úgy veszi fel a fogyatékos tanulót, hogy közben 
egyáltalán nem alkalmazkodik hozzá, nem változtat semmin. Elvárja, hogy a tanuló 
ne lógjon ki a többiek közül, feleljen meg a követelményeknek. Sok esetben a pe-
dagógusok nem alkalmaznak differenciált módszereket, továbbra is egységesen az 
átlagnak tanítanak. Ez maximális alkalmazkodást követel a fogyatékos tanulóktól. 

A befogadás, inklúzió esetében más a pedagógiai szemlélet. A cél itt az, hogy 
valamennyi tanuló haladását biztosítani tudják, ennek feltételeinek megteremtésé-
hez az egyes iskolák változtatnak gyakorlataikon, az iskola alkalmazkodik a tanu-
lók igényeihez. 

Az egyik legfontosabb elem ebben a folyamatban a pedagógus egyéni differen-
ciálása. Természetesnek veszi, hogy a legtöbb gyermeknek valamikor, valamilyen 
témában, hosszabb vagy rövidebb ideig tanulási nehézségei lehetnek – vagyis a ta-
nulási nehézségeket a tanulási folyamat természetes velejáróiként kezeli. A diffe-
renciálás módszereit széleskörűen használja a szervezési módok, a témák, a köve-
telmények, a módszerek, segítségnyújtás tekintetében. 



 Pedagógusok attitűdje az integrált oktatással kapcsolatban 23 

A pedagógusok attitűdje az integrációval  
és a fogyatékkal élőkkel szemben 
A tanárok személyes attitűdje gyakran jelentősen akadályozhatja az iskolai rend-
szerben történő akármilyen változást (Rye, 1993). Ez az általános érvényű össze-
függés, illetve azok a konkrét kutatási eredmények, amelyek azt mutatják, hogy a 
tanári attitűdöknek döntő szerepe van az integráció sikeres kimenetelében (Leyser 
és Abrams, 1983), nagyon sok vizsgálatot indítottak, melyek a pedagógusok integ-
rációval kapcsolatos attitűdjét méri. Soodak és munkatársai (1998) a hatásmecha-
nizmus azon lépését emeli ki, hogy a pedagógusok egyetértésének mértéke befo-
lyásolja, hogy mekkora erőfeszítéseket tesznek az integráció sikerének érdekében. 
Pernell és munkatársai (1985) alapján a megfelelő törvényi és tantervi lehetőségek 
hatásait nagyban gyengítheti a pozitív tanári attitűdök hiánya. 

A közvetlenül az integrációval kapcsolatos attitűdök mellett a pedagógusok fo-
gyatékosokkal szembeni attitűdje lehet még meghatározó. 

Egy magyar vizsgálatban (Illyés és Erdősi, 1986) a fogyatékosokhoz való vi-
szony kedvezősége összefüggésben volt az általuk „integrációs-szegregációs tole-
rancia” mutatónak nevezett változó értékével, mely az iskolai és a munkahelyi in-
tegráció helyeslését mérte. 

Leyser és Abrams (1983) vizsgálatukban azt mutatták ki, hogy az integrációs 
gyakorlatokon, tréningeken részt vevő pedagógusoknak pozitívabb az attitűdjük a 
fogyatékosokkal szemben. Ezzel összefüggésben említenek más vizsgálatokat is, 
ahol az integrált osztályokban tanító tanárok elfogadóbb attitűdöket mutattak, mint 
akiknek nincs tapasztalatuk az integrációval. 

A tapasztalatok szerepe az attitűdök alakulásában 
Sok vizsgálat foglalkozott azzal, hogy van-e különbség az attitűdökben azon taná-
rok között, akiknek van tapasztalata fogyatékkal élő gyermekekkel, és azok között, 
akiknek nincs. 

Ez annak az általános összefüggésnek a vizsgálata, konkrétan az integrált okta-
tás iránti attitűd esetén, miszerint a tapasztalatszerzés az attitűdváltozás alapja lehet 
(Stroebe és Jonas, 1995). 

Az integrációs tapasztalat hatását vizsgáló kutatások legtöbb esetben pozitív ha-
tásról számolnak be, de találkozhatunk ellentétes eredményekkel is. 

Falus és munkatársai (Petriné Feyér, 2001) sok szempontra kiterjedő pedagógiai 
kutatásukban azt találták, hogy azok a pedagógusok, akik gyakrabban találkoztak 
az integrációval, kivétel nélkül annak megvalósíthatóságáról és előnyeiről beszéltek. 

A fogyatékos gyermekek oktatásában szerzett tapasztalat, és a témával foglalko-
zó képzéseken, tréningeken való részvétel hatását vizsgálva több kutatásban (Van 
Reusen et al., 2000; Antonak és Livneh, 1988; Johnson és Cartwright, 1979) mutat-
ták ki a tapasztalatok pozitív hatását az integrációval kapcsolatos attitűdre. 

Az integrációs tapasztalat pozitív hatását az attitűdökre legjobban talán az ma-
gyarázza, hogy a fogyatékkal élő gyermekekkel való foglalkozásban szerzett ta-
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pasztalat kompetenciaélményt nyújt a pedagógusoknak, ezáltal „bátrabban” viszo-
nyulnak a kérdéshez (Réti, 1996). 

Soodak és munkatársai (1998) vizsgálatában a fenti eredményekkel ellentétben 
azok a pedagógusok, akiknek volt integrált oktatásbeli tapasztalata, negatívabb atti-
tűdöket mutattak. A szerzők ezt a hatást azzal magyarázzák, hogy ha a pedagógu-
sok nem tudnak eléggé hatékonyan foglalkozni a fogyatékkal élő gyerekekkel (va-
gyis „nem megy” nekik az integrált oktatás), akkor elutasítóbbá válnak. Azt emelik 
ki tanulságként, hogy ezek alapján fontos szem előtt tartani, hogy negatív irányba 
is befolyásolhatja a tapasztalat az attitűdöket, és további vizsgálat tárgyát kell, 
hogy képezze, hogy milyen tényezők játszanak szerepet a tapasztalat hatásában. 

A differenciálási szokások 
Az inkluzív integráció jellemzőinél már említettem a differenciálás jelentőségét az 
integrálás megvalósítása szempontjából (Csányi, 2000). 

Az integrált oktatás esetén, amikor az eltérő nevelési szükségletű gyerekek egy 
csoportban tanulnak, a tanórai differenciálás kiemelt szerepet kap (Petriné Feyér, 
2001). Ekkor a pedagógusok az egyéni szükségleteket figyelembe véve tervezik, 
szervezik, irányítják, értékelik a tanítási-tanulási folyamatot. 

Egy hazai pedagógiai vizsgálatban a pedagógusok 87%-a nyilatkozta, hogy szo-
kott differenciálni (Petriné Feyér, 2001). Az eredmények alapján a leggyakrabban 
használt differenciálási mód a differenciált egyéni (tanórai és házi) feladatok adása. 
Nagyon fontos azonban, hogy bár kisebb számban, de megjelenik a differenciált célok, 
követelmények felállítása, és a differenciált csoportmunka adása is. Ezekben a mun-
kákban nem vizsgálták az integráció és a differenciálási gyakorlatok kapcsolatát. 

HIPOTÉZISEK ÉS A VIZSGÁLAT 

Saját vizsgálatomban látássérült, hallássérült és mozgássérült gyermekek integráci-
ójával kapcsolatos attitűdöket vizsgáltam pedagógusok körében. A fogyatékossá-
gok körét az alapján szűkítettem le, hogy az értelmi fogyatékosok integrálása még 
elég ritka hazánkban, a középfokú oktatásban pedig egyáltalán nem jellemző 
(Csányi, 2000). 

Feltételezésem szerint összefüggések találhatóak a pedagógusok integrációval 
kapcsolatos attitűdje, a fogyatékosok mint csoport iránti attitűdje, fogyatékkal 
élőkkel kapcsolatos személyes tapasztalatok, az integrációban szerzett tapasztala-
tok és a differenciálási szokások között. 

Feltételezem, hogy azoknak a pedagógusoknak, akiknek van tapasztalatuk fo-
gyatékkal élő gyermekek tanításában, és/vagy van az ismeretségi, rokoni körében 
fogyatékkal élő személy, pozitívabb lesz az attitűdjük mind az integrált oktatással 
kapcsolatban, mind a fogyatékosok, mint csoport iránt. Ezen túl az integrációs ta-
pasztalatok egyes jellemzőinek kapcsolatát is vizsgálom az attitűddel. 
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A differenciálási szokásokkal kapcsolatban azt várom, hogy a gyakrabban diffe-
renciáló tanároknak pozitívabb a viszonyulásuk az integrált oktatáshoz, valamint 
hogy az integrálási tapasztalattal rendelkező tanárok gyakrabban differenciálnak. 

Vizsgálati személyek 
A vizsgálat alanyai általános iskolai, szakközépiskolai és gimnáziumi pedagógusok 
voltak, 108 fő. (A kérdőívek visszaadási aránya valamivel 50% felett volt.) 

Az iskolák választásának az volt a szempontja, hogy legyen közöttük olyan, 
mindhárom iskolatípust tekintve, ahol van integrált oktatás, és olyan is, ahol nincs, 
ezzel biztosítva, hogy legyenek integrációs tapasztalattal rendelkező és nem ren-
delkező tanárok is. 

Eszközök 
A vizsgálatban használt kérdőív több részből épül fel. 
Az első részben személyes adatokra, majd a fogyatékosokkal való kapcsolatra vo-
natkozó kérdések találhatóak. Ezután következnek az integrált oktatással, a fogya-
tékos gyermekek tanításával szerzett tapasztalatokkal kapcsolatos kérdések. 

A második rész a fogyatékosokkal szembeni ún. általános attitűdöket vizsgálja, 
a fogyatékkal élő személyek, mint egységes csoporttal szemben. Antonak és Livneh 
(1988) ismerteti Yuker és munkatársai attitűdskáláját, az ATDP-t („Attitudes To-
ward Disabled Persons”). Ennek magyarra fordított, lektorált változatát használtam 
(lásd Szegő, 2004). A kérdőív előtt az instrukcióban megadom azt is, hogy fogya-
tékkal élő személy alatt, jelen vizsgálatban, mely fogyatékossági kategóriákra gon-
doljanak. 

A harmadik részben a speciális szükségletű tanulók integrált oktatásával kapcso-
latos attitűdkérdőív található. A kérdőív Larrivee és Cook (1979) „ORM” („Opin-
ions Relative to Mainstreaming”) kérdőívének magyarra fordított, lektorált változata 
(Szegő, 2004). 

Mindkét attitűdkérdőív 30 itemes, egy faktoros és 5 fokú skálán kell megítélni a 
személyeknek az egyetértés mértékét. 

A következő részben vizsgálom a differenciálási szokásokat, illetve a konkrét 
differenciáló eljárások használatának gyakoriságát. 12 lehetséges differenciáló eljá-
rást sorol fel a kérdés, melyeket korábbi vizsgálatok eredményei alapján gyűjtöttem 
össze (Petriné Feyér, 2001) (az eljárások felsorolását lásd az eredmények részben). 

Az utolsó részben az integrált oktatással kapcsolatos attitűdök felmérésére talál-
ható négy további kérdés. Ezek viselkedési szándékot felmérő kérdések, az integrá-
ció témakörében releváns viselkedésekkel kapcsolatosan (vállalná-e fogyatékkal 
élő gyermek tanítását, elmenne-e a témával kapcsolatos konferenciára, továbbkép-
zésre, saját gyermekét járatná-e integrált osztályba?). A válaszadás az attitűdská-
lákkal megegyezően, ötfokú skálán történik. 
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EREDMÉNYEK ÉS ÉRTELMEZÉS 

Az attitűdskálák reliabilitási értéke megfelelőnek bizonyult a vizsgálatban (ORM 
skála: Cr-alfa = 0,89; ATDP skála: Cr-alfa = 0,76). 

A két attitűdskála pontszámát a negatív tételeket átfordítva az összes tételre 
adott válaszok összege adja, így 30-tól 150-ig terjedő pontértékeket kapunk. 

Az integrált oktatással kapcsolatos attitűdök a következőképpen alakultak, az 
egész mintát tekintve: az ’ORM’ skála összesített értéke: átlag: 110,4 pont (szórás: 
14,8). Egyes számításokban az összehasonlíthatóság miatt itemenkénti átlagértéket 
is számoltam, ez 1-től 5-ig terjedő pontszám lesz. A teljes minta átlaga 3,68 (szó-
rás: 0,5). 

Mivel az attitűd irányára hipotézisem nem volt, ez az eredmény csak leíró, tájé-
koztató jellegű. 

A viselkedéses szándékot mérő különálló kérdések közül a legmagasabb értéket 
az a kérdés kapta, hogy gyermeküket járatnák-e integrált osztályba (átlag: 4,3; szó-
rás: 0,8), legalacsonyabbat az, hogy ő szívesen tanítana-e fogyatékkal élő gyerme-
ket (átlag: 3,52; szórás: 0,8), a különbség szignifikáns (t=–9,6, p<0,01). 

A legpozitívabb a hozzáállásuk a pedagógusoknak ahhoz a kérdéshez, hogy 
gyermeküket járatnák-e integrált osztályba, a fogyatékos gyermek tanítására vonat-
kozó konkrét kérdésben a legkevésbé pozitív az attitűd. Ez a válaszminta jól értel-
mezhető azok alapján a magyarázatok alapján, amelyek szerint a pedagógusok 
alapvetően pozitív hozzáállásával együtt jár, hogy saját kompetenciájukat megkér-
dőjelezik a fogyatékosok oktatásában (Van Reusen és et al., 2000). Elfogadható do-
lognak tartják az integrált oktatást, hiszen saját gyermeküket járatnák ilyen osz-
tályba, de ők maguk kevésbé szívesen tanítanának fogyatékos gyermeket. 
Természetesen az emögött meghúzódó okokat (például tanári kompetencia-érzés 
hiánya) részletesen vizsgálni kellene. 

A fogyatékosok mint csoport tekintetében az attitűdök a teljes mintán: átlag: 
93,3; szórás:11, (ötfokú skálán:3,11; szórás: 0,4). 

A fogyatékosokkal, illetve integrált oktatásukkal való tapasztalatok a követke-
zőképpen alakultak: 58 pedagógus tanított már fogyatékos gyereket, 50 pedagó-
gusnak nincs ilyen tapasztalata; 59 pedagógusnak nincs személyes kapcsolata, 20-
nak van rokoni, 29-nek ismerősi kapcsolata. 

A fogyatékos gyermek tanításában már tapasztalatot szerzett tanárok közül 43 
esetében tőle függetlenül került a gyermek az osztályba, de nem bánta, 11 nyilat-
kozta, hogy szándékosan vállalta az integrált osztály tanítását, és 1 pedagógus volt, 
aki nem értett egyet a megoldással, de nem tudott kitérni előle. 

37 tanár esetében találkozhattunk azzal, hogy az iskola kifejezetten felvállalja az 
integrációt, 19-en jelölték meg a szülők kérését az integráció okaként, 3-an említik 
a szakértői bizottságot, 4-en az elérhető speciális intézmény hiányát. 

A kapott segítség tekintetében a legtöbb pedagógus a szaktanári korrepetálást je-
lölte meg kapott segítségként: 34 esetben fordult ez elő. 16-an azt nyilatkozták, 
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hogy nem kaptak semmilyen segítséget. 8 tanár konzultált időszakosan gyógypeda-
gógussal, és ugyanennyien említették a szakirodalom segítségét. A gyógypedagó-
gussal való rendszeres konzultáció és hospitálás 2 esetben jelenik meg, 3-an emlí-
tik, hogy speciális fejlesztő foglalkozást kapott a gyermek, és 4 esetben segített 
iskolapszichológus. 

A differenciálási szokásokat tekintve, arra kérdésre, hogy szokott-e differenciál-
ni, 96-an válaszoltak igennel (88,9%) és 12-en nemmel (11,1%). 

A további statisztikai számításokhoz kerestem valamilyen csoportosítási szem-
pontot az egyes módszerek között, aminek segítségével kevesebb jól használható 
változóhoz jutok. Faktoranalízis eredményeként (főkomponens analízis Varimax 
rotációval) három jól értelmezhető faktort kaptunk (magyarázott variancia: 54,7%). 

Az első faktorba tartozik a differenciált egyéni munka adása: az osztályt réte-
gekre bontva (faktorsúly: 0,838); illetve mindenkinek egyénileg más feladatot 
(0,575); a csoportoknak képesség szerint más munka adása (0,733); és a gyengék 
felzárkóztatása külön feladattal (0,723). A továbbiakban ezt a faktort ’feladat-
differenciálásnak’ fogom nevezni. 

A második faktorba a differenciált célok, követelmények állítása (faktorsúly: 
0,699); a teljesen egyéni, szokásostól eltérő tanulási, feladat-megoldási, számonké-
rési módok engedélyezése (0,753); az egyéni tanulási tempó figyelembevétele 
(0,66) és a differenciált értékelés tartozik 0,618). Elnevezésként az ’individualizált 
módszerek’ kifejezést fogom használni a továbbiakban. 

A harmadik faktorba tartozik a korrepetálás (faktorsúly: 0,678); a kiemelkedő 
tanulók fejlesztése külön feladattal (0,665) és a szakkörök tartása tehetségeseknek 
és érdeklődőknek (0,775). A továbbiakban ’különóra’ névvel hivatkozom erre a 
faktorra. 

A faktorokon kívül az összes módszer használatának gyakoriságát is összefog-
tam egy változóba (’differenciálás’ néven). 

Az egyes faktorok használati gyakoriságának az átlagát mutatja az 1. táblázat. 

1. táblázat. Az összefüggésekre vonatkozó eredmények 

gyakoriság 
Faktorok 

átlag szórás 
differenciálás 2,68 0,59 
feladat-differenciálás 2,55 0,83 
individualizált módszerek 2,50 0,84 
különórák 3,11 0,82 

Az integrált oktatásban tapasztalatot szerzett pedagógusok átlagpontszáma az in-
tegráció iránti attitűdskálán: 113,9 (szórás: 12,3); a tapasztalattal nem rendelkezők-
nél ez az átlag 106,1 pont (szórás: 16,3) (lásd a 2. táblázatban). 
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2. táblázat. Integráció iránti attitűd a pedagógusok vizsgált csoportjában 

integrációs attitűd 
Integrációs tapasztalat 

átlag szórás 
nincs 106,1 16,3 
van 113,9 12,3 

A különbség kétmintás t-próba alapján szignifikáns (t=2,76, p<0,01). Vagyis az in-
tegrációban tapasztalt tanároknak pozitívabb az attitűdje az integráció felé, mint a 
nem tapasztalt tanároknak. 

Az attitűdöt mérő önálló kérdések közül az 1. (vállalná-e fogyatékos gyermek 
tanítását?) és a 4. (gyermekét járatná-e integrált osztályba) mutat szignifikáns kü-
lönbséget a két csoport között kétmintás t-próba alapján. Az 1. kérdés átlaga: 3,72 a 
tapasztalt csoportban, 3,3 a nem tapasztalt csoportban (t=2,64, p<0,01). A 4. kérdés 
átlaga 4,46 a tapasztalt csoportban és 4,1 a nem tapasztalt csoportban (t=2, p<0,05). 

Az eredmények alátámasztják azt az összefüggést, hogy azok a pedagógusok, 
akik tanítottak már fogyatékkal élő gyermeket, pozitívabban állnak az integrációhoz. 

A korábbi vizsgálatok többségét megerősítve itt is azt látjuk, hogy a fogyatékos 
gyermekek tanításában szerzett tapasztalat növeli az integrált oktatás elfogadását. 
Ez fontos eredmény, hiszen azt mutatja, hogy ha terjesztjük az integrációt, a peda-
gógusok találkoznak ezzel a gyakorlattal, akkor egyre elfogadóbbá is válnak vele 
szemben. 

A korábbi vizsgálatokkal egyezően a pozitívabb attitűd hátterében feltételezhe-
tően itt is a megnövekedett kompetenciaérzés, illetve a helyzet ismerőssé válásának 
hatását láthatjuk (Réti, 1996). 

Természetesen azt nem tudjuk, hogy nem volt-e eleve pozitívabb az attitűdjük 
ezeknek a pedagógusoknak, ezt ebben a vizsgálatban nem tudtam ellenőrizni. Fel-
tételezhetnénk például, hogy azok a tanárok, akik szándékosan vállalták a fogyaté-
kos gyermek oktatását, pozitívabb attitűddel rendelkeztek az integráció előtt is. 
Vizsgálatom néhány eredménye azonban azt valószínűsíti, hogy a pedagógusok 
többsége önmagától függetlenül került az integrációs helyzetbe, és aggódtak a fel-
adat miatt. 

Fontos kiemelni, hogy a különbség szignifikáns, de nem igazán nagy. A 120 fo-
kú skálán (30–150 pontig) mindössze 7,8 pont a különbség a tapasztalt és nem ta-
pasztalt tanárok között, és a tapasztalt tanárok átlaga is csak 113,9 pont. Vagyis a 
tapasztalatoknak egyértelmű az attitűddel való kapcsolta, de az integrált oktatásban 
való gyakorlat sem jár együtt magasan pozitív attitűddel. 

Az integráció körülményeinek vizsgálata kapcsán nem találtunk összefüggése-
ket ebben a vizsgálatban. A bekerülés módja (szándékosan vállalta, tőle függetle-
nül, …) és oka (felvállalt integráció, szülők kérése, …), és a kapott segítségek 
egyes válaszlehetőségeit megjelölő pedagógusok csoportjai között egyszempontos 
varianciaanalízissel vizsgáltam az attitűdpontszámok különbségét. Egyik esetben 
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sem találtam szignifikáns összefüggést. Vagyis nincs különbség a pedagógusok at-
titűdjében annak alapján, hogy szándékosan vállalták-e az integrált oktatást, vagy 
tőlük függetlenül került a gyermek az osztályba, illetve hogy az iskola kifejezetten 
felvállalja az integrációt, vagy sem, és hogy mennyi segítséget kaptak. 

Az integráció iskolai felvállalását és a kapott segítség mennyiségét úgy tekintet-
tem, mint az iskola vezetése felől érkező támogatás jelzőjét. Így ezek az eredmé-
nyek ellentmondanak azon leírásoknak (pl. Larrivee és Cook, 1979), amelyek sze-
rint az iskolai támogatás mértékének attitűdnövelő hatása van. 

A kapott segítség mennyiségét tekintve ennek abszolút mértéke adhatja a ma-
gyarázatot az eredményekre. Mivel mindenhol nagyon kevés segítséget kaptak a 
pedagógusok, ennek még nem jelentkezik az attitűdökben a hatása. 

Az iskolai felvállalás hatásának mérésével pedig módszertani gyengeségre gya-
nakodhatunk. A vizsgálatban használt egyszerű kérdés igazából nem fogja meg jól 
azt a jellemzőt, hogy milyen támogató az iskola vezetése az integrációval kapcso-
latban. Bár van ennek a támogatásnak egy olyan eleme, amit mértem ezzel a válto-
zóval, ami az általános támogató hozzáállást mutatja (hogy egyáltalán kimondják, 
hogy mi fogadunk fogyatékosokat), de úgy tűnik, nem ez az elem az, ami az atti-
tűdre hatással van. 

Azt mondhatjuk, hogy az általam mért jellemzőkkel nem sikerült megtalálnunk 
azokat a tényezőket, melyek az integráció körülményeiként hatással vannak az atti-
tűdre, de továbbra is feltételezhető, hogy a hatás létezik. További vizsgálatok szük-
ségesek ennek feltárására. 

A fogyatékosokkal való kapcsolat változójának három csoportja: ’nincs kapcso-
lat’, ’ismerős van’, ’rokon van’ integrációs attitűdpontszámainak átlagai a 3. táblá-
zatban láthatók. 

3. táblázat. A fogyatékosokkal való kapcsolat hatása a pedagógusok integrációs attitűdjén 

integrációs attitűd 
rokon/ ismerős 

átlag szórás 
nincs 105,5 14,5 
ismerős 115,5 14,0 
rokon 117,1 11,5 

A csoportok átlagkülönbségei egyszempontos varianciaanalízis alapján szignifi-
kánsak (F=7,89, p<0,01). A páros összehasonlítások alapján a ’rokon van’ és ’is-
merős van’ csoportok különbségei nem szignifikánsak. Vagyis az integrációs atti-
tűd kedvezőbb a személyes kapcsolatokkal rendelkező csoportban, függetlenül a 
kapcsolat jellegétől. 

A vizsgálat tehát igazolta azt a feltételezést, hogy a fogyatékosokkal kapcsolat-
ban lévő személyeknek elfogadóbb az attitűdje az integrációval szemben. Bár csak 
a ’nincs kapcsolat’ és ’van kapcsolat’ kategóriák között volt különbség, a rokoni és 
ismeretségi kapcsolattal rendelkező csoportok között nem. 
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Az attitűdváltoztatás szempontjából a rokoni kapcsolatok kevésbé lényegesek, 
hiszen azok nem változtathatók, de az ismeretségi kapcsolatok pozitív hatása jelzi a 
lehetőségét, hogy ha fogyatékos és nem fogyatékos személyek kapcsolatba kerül-
nek egymással, az integrált oktatás iránti attitűdök pozitív irányba változhatnak. 

A fogyatékosok mint csoport iránti attitűd átlaga az integrációs tapasztalattal 
nem rendelkező csoportban 92,4 (szórás: 10,38); a tapasztalattal rendelkező cso-
portban az átlag: 94,2 (szórás: 11,53). A különbség kétmintás t-próba alapján nem 
szignifikáns. Tehát nincs pozitívabb attitűdjük a fogyatékosok csoportja iránt azok-
nak a pedagógusoknak, akiknek van integrált oktatásbeli tapasztalatuk, mint akik-
nek nincs. 

Vagyis ebben az esetben az elvárásomtól eltérő eredményeket kaptam. Vagyis 
azok a tanárok, akik tanítottak fogyatékkal élő gyermeket, nem elfogadóbbak a fo-
gyatékosokkal szemben. 

Ennek az eredménynek fontos implikációi vannak az integrált oktatással kapcso-
latosan. Egyik lényeges feltételezett hatásként említik az integráció mellett, hogy 
elősegíti a fogyatékosok társadalmi elfogadását, beilleszkedését – ennek a hatásnak 
meg kellene jelennie az integráló tanárok elfogadóbb attitűdjében. Arra hívja fel ez 
az eredmény a figyelmet, hogy vizsgálni kell, hogy milyen integrációs körülmé-
nyek kellenek ahhoz, hogy ez a hatás bekövetkezzen. Az integráció lehetséges po-
zitív hatását a fogyatékosokkal szembeni attitűdökre nem vethetjük el ez alapján az 
eredmény alapján, de azt kell mondani, hogy az általam vizsgált iskolákban az in-
tegráció nem eredményezett ilyen változást. 

A fogyatékosokkal való személyes kapcsolat változójának három csoportja: 
’nincs kapcsolat’, ’ismerős van’, ’rokon van’ fogyatékosok iránti attitűdpontszáma-
inak átlaga a 4. táblázatban láthatóan  alakul. 

4. táblázat. A személyes kapcsolat hatása a pedagógusok fogyatékosok iránti attitűdjére 

fogyatékos attitűd 
rokon/ismerős 

átlag szórás 
nincs 90,5 9,25 
ismerős 96,9 11,9 
rokon 96,6 12,1 

A csoportok átlagkülönbségei egyszempontos varianciaanalízis alapján szignifi-
kánsak (F=4,6; p<0,05). A páros összehasonlítások alapján a ’rokon van’ és ’isme-
rős van’ csoportok különbségei nem szignifikánsak. Vagyis a fogyatékosok iránti 
attitűd kedvezőbb a személyes kapcsolatokkal rendelkező csoportban, függetlenül a 
kapcsolat jellegétől. 

Tehát alátámasztottam azt az összefüggést, miszerint a fogyatékosokkal való 
személyes kapcsolatokkal rendelkező pedagógusoknak elfogadóbb az attitűdje a 
fogyatékosok csoportja iránt. Ez az eredmény alapvető fontosságú az előítéletek 
csökkentésének lehetőségei kapcsán. Azonban az attitűdpontszámok abszolút érté-
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két tekintve azt kell látnunk, hogy a kapcsolatokkal rendelkező csoport is csak 
6 ponttal mozdul el a semleges átlagtól (a 120 fokú skálán), vagyis nem beszélhe-
tünk kedvező attitűdről, csak valamivel kedvezőbbről, mint a másik csoportban. 

Az integrációs attitűdskála pontszáma és a differenciálás gyakoriságát mutató 
pontszámok kapcsolatát tekintve egy esetben találhatunk szignifikáns összefüggést, 
a teljes mintára vonatkozóan. 

Az integrációs attitűdpontszám és az ’individualizált módszerek’ pontszám kö-
zött r=0,28 szignifikáns (p<0,01) korreláció van. A differenciálás többi faktora és 
az összevont érték nem korrelál az attitűddel. Vagyis az individualizált módszerek 
csoportba tartozó eljárások gyakoribb használata kedvezőbb integráció iránti atti-
tűddel jár együtt, míg a többi módszer használata nincs kapcsolatban az attitűddel. 

Ezek az eredmények részben alátámasztják a differenciálási szokásokkal kap-
csolatos elvárásokat. 

Az összes differenciálási gyakoriság, illetve két differenciálási faktor nincs kap-
csolatban az attitűddel, míg az ’individualizált módszerek’ (mint például differen-
ciált követelmények állítása, differenciált értékelés, teljesen egyéni tanulási módok 
engedélyezése) használatának gyakorisága korrelál az integráció iránti attitűddel. 
Vagyis bizonyos differenciálási eljárások gyakoribb használata együtt jár a peda-
gógusok pozitívabb attitűdjével az integrált oktatás iránt. 

Ha megnézzük azokat az eljárásokat, melyek a korreláló faktorba tartoznak, azt 
látjuk, hogy éppen ezek azok, melyek a differenciálás finomabb fokát képviselik, 
igazán individualizált foglalkozást jelentenek. Így ezeket az eredményeket tekintve 
az látszik, hogy az egyéni szükségletek figyelembevételét mutató tanítási szokások 
használata kapcsolatban áll a fogyatékosok integrált oktatásának nagyobb elfoga-
dásával. 

A korreláció nem túl magas (0,28), ami jelzi, hogy mindkét tényezőt több más 
független dolog is meghatározza. 

Az integrálásban szerzett tapasztalatokat tekintve egyik differenciálási mérő-
szám esetében sem találunk szignifikáns különbségeket a tapasztalt és nem tapasz-
talt csoportok között. Az integrációban tapasztalat tanárok nem differenciálnak 
gyakrabban a nem tapasztalt pedagógusokhoz képest. 

Vagyis a differenciálási szokásokkal kapcsolatos ezen elvárást nem támasztják 
alá az eredmények. 

Mivel az integrált oktatás egyik alappillérének tekinthetjük az egyéni szükségle-
tekhez való igazodást (Csányi, 2000), jogos a feltételezés, hogy a benne szerzett 
tapasztalat a differenciálási szokásokat is megváltoztatja. Ha az eredmények azt 
mutatnák, hogy nincs különbség a két csoport között, hiszen mindkettőben egyfor-
mán magas a differenciálás gyakorisága, nem kellene jelentőséget tulajdonítani a 
helyzetnek. Jelen esetben viszont arról van szó, hogy az integráló tanárok is ritkán 
differenciálnak. 

Ezt nem értelmezhetjük másként, csak úgy, hogy az iskolákban folyó integrálási 
gyakorlatot negatívan értékeljük. Várakozásomat arra az elvre építettem, amit fent 
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is említek, hogy a valódi integráció, az inklúzió a nagyfokú differenciálásra kell, 
hogy épüljön. Ezt nem igazolják az eredményeim, vagyis olyan integrálási gyakor-
lattal találkozhatunk, amiben a pedagógusok nem differenciálnak jobban az amúgy 
alacsony „normális” differenciáláshoz képest. 

ÖSSZEGZÉS 

A fogyatékosokkal kapcsolatos attitűdök tekintetében láthatjuk azt az összefüggést, 
hogy a velük való kapcsolat elfogadóbb attitűdökkel jár együtt. Ennek az ered-
ménynek a fogyatékkal élők iránti hozzáállás megváltoztatása, társadalmi beillesz-
kedésük megkönnyítése, és egy általában elfogadóbb, integrált társadalom felé való 
fejlődés perspektívájából van jelentősége. 

Az integrált oktatással kapcsolatos attitűd tekintetében megállapíthatjuk, hogy 
az integrációban tapasztalt tanárok pozitívabban állnak hozzá. Ez azt is jelenti, 
hogy az elutasítások részben abból erednek, hogy a pedagógusok nem ismerik az 
integrált oktatást, nem találkoztak vele. Ez az idegenkedés valamelyest enyhíthető 
azzal, ha elkezdjük bevinni a gyakorlatba ezt az oktatási formát. 

A megismert képnek azonban negatív oldala is van: az integrációban szerzett ta-
pasztalat nem minden tekintetben mutatja a várt – és a kívánt – hatást. 

Az integrált oktatásban részt vevő tanárok nem differenciálnak gyakrabban, és 
nem pozitívabb a fogyatékosok iránti attitűdjük, mint a nem tapasztalt csoportban. 

Ezek az eredmények azért fontosak, mert arra hívják fel a figyelmet, hogy nem 
önmagában az integráció ténye az, ami a változásokat okozhatja. Az a kép, amit a 
vizsgált iskolákban az integrálás viszonyairól láttunk, azt mutatja, hogy sok tekin-
tetben nem ideálisak a körülmények. Mivel mind a fogyatékos csoport iránti atti-
tűd, mind a differenciálási szokások elég merevnek, nehezen változtathatónak tűn-
nek, jóval több tényezőnek kell együttesen hatnia velük szemben. 

Nem elég a gyerekeket csupán integrálni. Nem elég csak úgy tapasztalatokat 
szerezni. 

A pedagógusokat fel kell készíteni erre a feladatra, differenciálási technikákat 
kell tanítani nekik, és információt nyújtani a fogyatékosok jellemzőiről, a velük 
szembeni attitűdök csökkentésével külön érdemes foglalkozni. Fontos, hogy mi-
lyenné tudjuk alakítani azokat a tapasztalatokat, melyektől a pozitív attitűdváltozta-
tó hatást várjuk. 

Ezen hatások vizsgálatára érdemes további kutatásokat végezni. Pontosabban 
vizsgálni az integrálási körülményeket, hogy mely tényezők kulcsfontosságúak az 
integráció elfogadásában és sikerességében. Érdemes vizsgálni a pedagógusok fel-
készítését, képzését, pontosabban vizsgálni a differenciált módszerek használatát és 
hatását. 



 Pedagógusok attitűdje az integrált oktatással kapcsolatban 33 

IRODALOM 

ANTONAK, R. F., LIVNEH, H. (1988): The measurement of attitudes toward people 
with disabilities. Methods, psychometrics and scales. Charles C. Thomas Pub-
lisher, Springfield. 

CSÁNYI, Y. (2000): A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált 
nevelése-oktatása. In: ILLYÉS, S. (szerk.) Gyógypedagógiai alapismeretek. 
BGGYTF, Budapest, 377–408. 

ILLYÉS, S., ERDŐSI, S. (1986): Az épek fogyatékosképe és a fogyatékosokhoz való 
viszonya. In: Társadalmi beilleszkedési zavarok. Tájékoztató bulletin VI., 
MSZMP KB TTII, Budapest, 3–57. 

JOHNSON, A. B., CARTWRIGHT, C. A. (1979): The roles of information and experi-
ence in improving teachers' knowledge and attitudes about mainstreaming, 
Journal of Special Education, 13, 4, 453–462. 

KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS M., MAYER J., SINGER P. (2006): Élethosszig tanulni, de 
hogyan?: sajátos nevelési igényű tanulók a középfokú iskolákban. Új Pedagógiai 
Szemle, 56, 10, 87–113. 

LÁNYINÉ ENGELMAYER, Á. (1987/a): Az integrációs nevelési kísérletek pszicholó-
giai megközelítésből. Pedagógiai Szemle, 9, 931–935. 

LÁNYINÉ ENGELMAYER, Á. (1987/b): Az eltérő képességű gyermekek integrált ne-
velésének pszichológiai feltételei, Köznevelés, 14. 

LÁNYINÉ ENGELMAYER, Á. (1993): A külföldi integrációs modellek tanulságai a 
hazai alkalmazás számára. In: CSÁNYI, Y. (szerk.) Együttnevelés. Speciális igé-
nyű tanulók az iskolában. Iskolafejlesztési Alapítvány OKI, Budapest. 11–28. 

LARRIVEE, B., COOK, L. (1979): Mainstreaming: a study of the variables affecting 
teacher attitude. Journal of Special Education, 13, 3, 315–324. 

LEYSER, Y., ABRAMS, P. D. (1983): A shift to the positive: An effective programme 
for changing pre-service teachers’ attitudes toward the disabled. Educational 
Review, 35, 1, 35–43. 

NAHALKA, I. (1998): Az oktatás társadalmi meghatározottsága. In: FALUS, I. 
(szerk.) Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvki-
adó, Budapest, 45–75. 

PERNELL, E., MCINTYER, L., BADER, L. A. (1985): Mainstreaming: A continuing 
concern for teachers. Education, 106, 2, 131–137. 

PETRINÉ FEYÉR, J. (2001): Pedagógusok a differenciálásról. In: GOLNHOFER, E., 
NAHALKA, I. (szerk.) A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest. 

RÉTI, CS. (1996): Gyakorló pedagógusok és leendő tanítók attitűdjének felmérése 
az integráció témájában. Szakdolgozat, BGGYTF, Budapest. 

RYE, H. (1993): Integrált oktatás – bevezetés a közösségbe, In: CSÁNYI, Y. (szerk.) 
Együttnevelés. Speciális igényű tanulók az iskolában. Iskolafejlesztési Alapít-
vány OKI, Budapest. 



34 SZEGŐ ÁGNES 

SOODAK, L. C., PODELL, D. M., LEHMAN, L. R. (1998): Teacher, student and school 
attributes as predictors of teachers’ responses to inclusion. Journal of Special 
Education, 31, 4, 480–497. 

SZEGŐ, Á. (2004): A pedagógusok attitűdje az integrált oktatással kapcsolatban. 
Szakdolgozat, ELTE, Budapest. 

STROEBE, W., JONAS, K. (1995): Az attitűdök megváltoztatásának stratégiái. In: 
HEWSTONE, M., STROEBE, W., CODOL, J. P., STEPHENSON, G. M. (szerk.) Szociál-
pszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 188–219. 

VAN REUSEN, A. K., SHOHO, A. R., BARKER, K. S. (2000): High school teacher at-
titudes toward inclusion. High School Journal, 84, 2, 7–20. 

TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS MAINSTREAMING 

(SUMMARY) 

The study presents a research on the attitudes of teachers towards mainstreaming children with special 
needs. 
 Previous studies on mainstreaming find that the tolerant attitudes of teachers is a main factor in 
the success of mainstreaming. The goal of the research was to examine some factors which may cor-
relate with this attitude. 
 The subjects of the research were 108 teachers (primary and high school teachers, mixed from 
schools where there are special needs children integrated, and from schools where there aren’t any 
children with special needs). Two questionnaire were used: the ‘ORM’: Opinions Relative to Main-
streaming; and ‘ATDP’: Attitudes Toward Disabled People. Furthermore the teachers’ experiences 
with people with disabilities, the pedagogical experiences with children with special needs and the 
use of differentiated pedagogical methods were also asked. 
 The results show that the personal experiences with people with disabilities correlate both the atti-
tudes towards disabled people and towards mainstreaming. The experiences in mainstreaming also 
correlate with the attitudes towards mainsteaming, but do not correlate with the attitudes towards the 
people with disabilities. The tolerant attitudes towards mainstreaming correlate with the practice of 
differentiated methods, but the experiences in mainstreaming do not mean that teachers use differenti-
ated methods more frequently. 
 These results emphasize that the fact of mainstreaming is not the main factor of changing atti-
tudes. It is not enough to mainstreaming children with special needs. The conditions of mainstreaming 
are important; the way, the methods used in schools will be the main factor. 
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ISKOLAI TELJESÍTMÉNYPROBLÉMÁK  
ÉS SZOMATIKUS PANASZOK KÖZÖTTI KAPCSOLAT 

KISISKOLÁSKORBAN 

AZ EGYÉNI JELLEMZŐK SZEREPE 

Jelen vizsgálat célja az iskolai teljesítményproblémák és szomatikus tünetek közötti összefüggés felderíté-
se volt kisiskolások körében. Feltételeztük, hogy a gyenge teljesítményű tanulóknál gyakrabban fordulnak 
elő pszichoszomatikus tünetek teljesítményproblémáik által generált szorongás miatt, mindez pedig össze-
függ olyan hajlamosító személyiségjellemzőkkel és környezeti tényezőkkel, mint a szorongásra való haj-
lam, visszahúzódottság, beszűkült, illetve rossz minőségű családi és társas kapcsolatok. 
 Nevelési tanácsadóban diagnosztizált teljesítményproblémákkal küzdő kisiskoláskorú szomatikus be-
tegeket hasonlítottunk össze olyan gyengén teljesítő társaikkal, akik eddig még sosem vettek részt pszi-
chológiai terápiában. Ezt a vizsgálati csoportot olyan jól teljesítő diákokkal kontrolláltuk, akik a főbb pa-
raméterek tekintetében (életkor, nem, szocioökonómiai státusz, testvérszám) hasonlóak hozzájuk. 
Összesen 65 fő vett részt a vizsgálatban. Az egyéni jellemzők vizsgálatára mindegyik esetben a Gyermek-
viselkedési Kérdőív (Child Behaviour Checklist) szülői, illetve tanári változatát használtuk. 
 A statisztikai eredmények alapján fő feltevésünk beigazolódott, azaz a gyenge tanulmányi eredményű 
tanulók szorongása valóban gyakrabban manifesztálódik szomatikus tünetekben – leggyakrabban fejfájás-
ban és hasfájásban – azonban ez több rizikótényezőtől függ. Szomatikus tünetképzésre különösen veszé-
lyeztetettek az alapvetően szorongó, visszahúzódó alapszemélyiséggel rendelkező tanulók, akiknek társas 
kapcsolataik beszűkültek, családjuk kevésbé elfogadó és támogató. Nemek szerint kiegyenlített mintával 
dolgoztunk, de nem igazolódott be az az általános tapasztalat, hogy a lányok fogékonyabbak a testi tünet-
képzésre, mint ahogy a szocioökonómiai státusznak sem volt befolyásoló ereje. 

BEVEZETÉS 

A mai társadalmi rendszerben nagyon fontos, és úgy tűnik, egyre fontosabb szere-
pet kap a jó teljesítmény, a megfelelő képzettség. Az élet szinte minden területén 
naponta kihívások zöme elé nézünk: megállni a helyünket otthon, az iskolában, a 
munkahelyen, sportban és tanulmányi eredményben, munkahelyi előmenetelben. 
Nem könnyű megfelelni a tőlünk elvárt, és az önmagunk elé állított követelmé-
nyeknek, attól függően, hogy az adott életszakaszban éppen kinek mi a fontos. 

Az iskoláskorra ez a teljesítménycentrikus szemléletmód kiemelten igaz, hiszen 
a gyermek teljesítménye alapján illeszkedik az iskolai osztály struktúrájába, de 
ezen túlmenően, az iskolai siker vagy kudarc, életútját is erősen meghatározza. Ez 
az egyre fokozódó teljesítményre orientáltság viszont aláaknázza a nevelés affek-
tív-emocionális aspektusait, melynek pedig elengedhetetlen szerepe van a tanulók 
egészségének megtartásában. 
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Iskolai kudarcról akkor beszélünk, ha a gyermek, illetve a tanuló teljesítménye a 
normahatár alatt marad, azaz nem felel meg a követelményeknek. Hátterében sok 
tényező állhat. A kudarc fakadhat nem tudásból vagy nem akarásból egyaránt. Né-
ha gátlások következtében áll elő, vagyis a tanuló képes lenne a megfelelő teljesít-
ményszint elérésére, de olyan pszichikus állapotban van, ami megakadályozza őt 
képességei igazi kifejezésében. Oka lehet még: tudás- és képességbeli hiány, a fel-
adatnak megfelelő magatartás hiánya (figyelmetlenség, gátlások). Mindezek mö-
gött viszont idegrendszeri, biológiai, családi és iskolai okok húzódhatnak meg. 

Minthogy a megszerzett képzettség szintje egyre inkább felértékelődik, minden-
képpen cél, hogy az oktatási rendszer elősegítse a felzárkózást, a társadalmi integ-
ráció folyamatát. 

PSZICHOSZOMATIKA 

Az iskoláskor betegségeit tekintve fontos kiemelni, hogy a latenciakor kedvez az 
olyan szomatikus tünetképződésnek, amely a pszichikus zavarok helyettesítő sze-
repét tölti be, vagyis a tünet mind távolabb kerül a nyílt viselkedési formáktól, és 
szomatikus, illetve vegetatív tünetekben manifesztálódik (Nemes, 1974). 

Ma azokat a betegségeket, melyek a pszichoszociális és fiziológiai tényezők köl-
csönhatásának következtében jönnek létre, és valóságos egészségkárosodással jár-
nak, nevezzük pszichoszomatikus vagy pszichofizikai zavaroknak, bár a DSM-IV 
már „általános egészségi állapotot befolyásoló tényezőkről” beszél (Comer, 2000). 

A gyermekkori pszichoszomatikus manifesztációk három formáját lehet megkü-
lönböztetni súlyosságuk alapján (Demcsákné, 1982): 

• pszichoszomatikus reakció: az erős érzelmi töltésű élményeket a gyermek 
szervbeszéd útján fejezi ki; 

• pszichoszomatikus zavar: már van bizonyos biológiai eltérés; interperszoná-
lis események, interakciók patogén szerepe is hozzájárul mindehhez; a meg-
felelő időben érkező adekvát kezelés hatására mindez még reverzibilis; 

• pszichoszomatikus betegség: a test valamelyik szervében már kórélettani el-
változások mentek végbe. 

Kialakulásuk okai 
A pszichoszomatikus megbetegedések etiológiája már definíció szerint is multifak-
toriális, kialakulásukban az alábbi főbb tényezők játszanak szerepet: 

– kifejezett organikus sérülékenység (anatómiai, fiziológiai, biokémiai és pszi-
chológiai faktorok, melyeknek egy része genetikus); 

– már meglévő szervi gyengeség; 
– és a kiváltó érzelmi trauma. 
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A pszichoszomatikus tünetek okai tehát több forrásból eredeztethetőek, és általában 
szoros kapcsolatban vannak olyan valós történésekkel, amelyeknek szubjektív, ér-
zelmi vonatkozását, hatását, feldolgozás helyett elfojtjuk. A betegség kialakulásá-
hoz hozzájárulhat például az életkor (serdülőkortól érett középkorig), a nem (nő), a 
társadalmi helyzet (alacsony), a foglalkozás jellege (mozgékony, kreatív) valamint 
a személyiség bizonyos jellemvonásai (Riskó, 2000). 

Ezek a betegségek krónikusak, váltakoz(hat)nak, és adott esetben akár pszicho-
tikus regressziókba is átválthatnak (Luban-Plozza et al., 1994). 

A szomatizáció működésmódja 
A szomatizációra egy „önrontó kör” jellemző. Ebben 

1. az emocionális arousal, (kóros stresszválasz hátterén) 
2. a figyelmet a testi történésekre irányítja; 
3. a beteg a testi történéseket kórosnak minősíti (tünet-attribúció és kognitív 

értékelés); ezáltal 
4. a tünetek az élményben felerősödnek (szomatikus amplifikáció), 
5. interperszonális és 
6. tágabb szociális folyamatokba ágyazódnak, amelyek tovább súlyosbíthatják a 

patologizáló tünet-attribúciót, és 
7. betegszerep-viselkedéshez vezetnek. 

A körfolyamatnak vannak biológiailag közvetlenül megalapozott és tanult tényezői 
egyaránt. A körfolyamat bármely ponton megszakítható, és a szociális hatások  
– mint a stressz fő forrásai és egyúttal legfontosabb védőfaktorai – a szomatizáció 
terápiájában kitüntetett szerepet játszanak (Kulcsár et al., 2004). 

STRESSZ ÉS SZOMATIZÁLÁS KÖZÖTTI KAPCSOLAT 

A szomatikus tünetképzést vizsgáló tanulmányok zöme bizonyítja, hogy a stressz-
hatások testi tünetképzéshez vezethetnek (Simon et al., 1996), ám bizonyos egyéni 
jellemzők jelentősen befolyásolják a tünetképzésre való fogékonyságot. Kroenke és 
Spitzer (1998) vizsgálatuk során a nemek között találtak különbséget. Egyetlen tü-
net kivételével statisztikailag szignifikánsan többször jeleztek a nők szomatikus tü-
neteket (kivétel: szexuális zavar). A nők körében a több tünetről való beszámolás 
általánosnak tekinthető, és nem korlátozódik csak bizonyos testi szimptómákra. 
Más vizsgálatok szerint azonban olyan egyéb tényezők is szerepet játszhatnak még, 
mint a társas támasz és stressz, sportolás és egészség, versengés stb. 

A stressz és szomatikus tünetek közötti kapcsolat ugyanúgy igaz a kisiskoláskorú-
akra is, hiszen egy iskolás gyermek önértékelésének és önbecsülésének alakításában 
elsődleges fontosságú az, hogy mennyire tud megfelelni az iskolai elvárásoknak, az 
önmagának, illetve a mások által felállított követelményeknek. A magas tanulmá-
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nyi és magatartási követelményeknek megfelelni képtelen tanuló szorongása az idő 
folyamán mindinkább felerősödik, és a gyermek ellenállása, szorongása az iskola 
elutasításában, iskolakerülésben vagy akár szomatikus tünetekben is testet ölthet. 

E tanulmány elsősorban a pszichoszomatikus következményeket kutatja. 

Hazai vizsgálatok 
Egy 2002-ben készített hazai országos felmérés szerint az iskolai tanulók kisebb-
nagyobb hányada viszonylag gyakran tapasztal meg valamilyen szomatikus és 
pszichés tünetet. Mind a fiúk, mind a lányok között magas azok aránya, akik a ked-
vetlenség, fáradtság, idegesség gyakori előfordulásáról számolnak be, a tüneteket 
rendszeresen a lányok tapasztalják meg nagyobb arányban. A szomatikus tünetek 
közül a fej,- a gyomor- és a hátfájás gyakoriságának előfordulásában jelentős nemi 
különbség fedezhető fel a lányok javára, és a hányinger, szédülés gyakoriságában  
– bár nem olyan nagy arányban – szintén a lányok vezetnek (Aszmann, 2003). 

Külföldi vizsgálatok 
Külföldi vizsgálatok eredményei szerint is a fejfájás a leggyakoribb szomatikus tü-
net gyerekeknél, melynek prevalenciája – definíciótól függően – széles határok kö-
zött mozog, egyes tanulmányok szerint 6% (Borge et al., 1994) és 57% (Mortimer 
et al., 1992) közötti. A hasfájás 9–25% (Apley és Naish, 1958; Faull és Nicol, 1985) 
közötti, a végtagfájdalom 2,6–33,6% körüli (Naish és Apley, 1951; Oster, 1972; 
Oster és Nielsen, 1972; Abu-Arafeh és Russel, 1996) gyakorisággal fordul elő. 

Fiatalabb gyerekeknél a tünetek általában önmagukban jelentkeznek, leginkább 
a visszatérő gyomorfájdalom vagy fejfájás fordul elő (Garber et al., 1991; Perquin 
et al, 2000). Ahogy idősebbek lesznek, a tünetek száma egyre nő, kiegészül végtag-
fájdalommal, például a kimerültség és izomfájdalmak egyre jelentősebbekké vál-
nak (Walker és Greene, 1989; Walker et al., 1991). 

A szomatikus tünetek gyakorisága az életkorral növekszik (Offord, 1987; ARO, 
1987), a gyerekek 40%-ának fáj a feje 7 évesen, és ez az arány 15 éves korra 75%-
ra nő (Sillanpää, 1983), lányoknál gyakoribb a többszörös, visszatérő testi fájdalom 
tünete (Petersen és mtsai, 2006). 

Santalahti és munkatársai (2004) a gyermekkorban előforduló szomatikus tüne-
tek előfordulási arányát vizsgálta 1989 és 1999 között. Azt találták, hogy a fejfájás 
és alhasi fájdalom előfordulási gyakorisága nőtt a 10 év alatt. A növekedésre ma-
gyarázattal Sillanpää és Antilla (1996) szolgált, akik a szociális környezetben be-
következett változásokat találták döntőnek. 

A fejfájással erősen összefüggtek a negatív életesemények (Liakopoulou-Kairis 
et al, 2002), illetve a családi funkciók zavara (Antilla et al., 2004). Lanzi és munka-
társai (1976) eredményei szerint a szomatikus betegek 85%-ánál a migrénes roha-
mot elfojtott konfliktus, düh, harag előzte meg. Az esetek 40%-át haláleset, szülők 
közötti elhúzódó konfliktusos válás, iskolai problémák okozták. 
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Nemi különbségek 
A lányok általában intenzívebb, több és gyakoribb szomatikus tünetekről számol-
nak be, mint a fiúk. A jelenség hátterében számos tényezőt feltételeznek: biológiai 
és pszichoszociális faktorok egyaránt magyarázhatják. Legfontosabbak ezek közül 
a rossz közérzet felismerésére és közlésére való készségben mutatkozó különbsé-
gek, a szorongás és depressziós kórképek előfordulásának nemi különbségei, illet-
ve a szocializációs folyamat által meghatározott különbségek. A lányok másképp 
szocializálódnak, az érzelmeik, így a fájdalom kifejezésére nevelik őket. Ezzel el-
lentétben fiúk gyakran már nagyon fiatal korukban negatív megerősítést kapnak 
emócióik kimutatására, így megtanulják azok elfedését (Kulcsár et al., 2004). 

Kulturális különbségek 
Az újabb kutatások azt sugallják, hogy a szomatizáció mindenütt jelen lévő jelen-
ség, bár előfordulási aránya és jellegzetességei kultúráról kultúrára eltérőek lehet-
nek. A szomatikus szenvedésre (distresszre) való fókuszálás, a testi tünetek 
amplifikációja (felerősítése) és klinikai prezentálása az érzelmi distressz kifejező-
désének világszerte legelterjedtebb formája. 

Testi tünetképzés rizikófaktorai 

1. Családi tényezők 
A szomatizálónak minősítettek közül szociális feltételeiket tekintve veszélyetetet-
tebbek az alacsony szocioökonómiai státuszú családból, vagy csonka családból 
származó, és alacsonyabb iskolázottságú szülői háttérrel rendelkező gyerekek. 
Mindezek összefüggnek a családban előforduló problémákkal, a családi instabili-
tással, a gyengébb iskolai teljesítmény és figyelmi problémák magasabb kockáza-
tával (Campo et al., 1999). 

Knyazev és munkatársai (1999) orosz gyerekeket vizsgált, a szülők a Gyermek-
viselkedési Kérdőív rövidített változatát, a tanárok a gyerekek iskolai viselkedését 
felmérő kérdőívet töltötték ki. Eredményeik szerint a zavart háttérrel rendelkező 
gyerekek nehezebben alkalmazkodtak az iskolához, több tanulási és magatartásbeli 
problémájuk volt. A szülők alacsony iskolai végzettsége összefüggött a gyerekek 
externalizáló problémáival, míg a magasabb végzettség a szomatizálással és a testi 
betegségekkel kapcsolódott össze. Szintén Knyazev (1999) állapította meg, hogy 
az akut légzőszervi betegségek gyakoribbak a nagycsaládból jövő gyerekeknél. 

Azonban a család más kontextusban is befolyásoló erejű lehet a gyermekre néz-
ve, mert a családtagok modellként szolgálhatnak a szomatizáló magatartásban, te-
hát azoknál a gyerekeknél, akiknek családjában halmozottan fordulnak elő szoma-
tizáló betegek, gyakrabban fordulnak elő náluk is hasonló tünetek. 



40 MEZŐFI-HORVÁTH ANTÓNIA 

2. Egyéni jellemzők 
Engstrom (1992) és Walker és munkatársai (1995) vizsgálataikban összefüggést ta-
láltak az alacsony önértékelés, a szorongás, és a szomatizálásra való hajlam között. 
Eredményeik szerint az alacsonyabb önértékeléssel és magasabb szorongásszinttel 
rendelkező gyerekeknél gyakrabban fordulnak elő pszichoszomatikus tünetek. 

Epidemiológiai vizsgálatok szerint a depresszív és szorongásos zavarok össze-
függésben állnak a visszatérő fej-, és hasfájással lányoknál, míg az izomfájdalom 
mindkét nemnél a depresszióval függött össze (Egger et al, 1998; Pine et al, 1996). 
Az internalizációs problémák és az iskolás gyerekek fejfájása, hasfájása más szer-
zők szerint is gyakran együtt járnak (Hughes, 1984; Raymer et al., 1984). Ezeknél 
a gyerekeknél a depresszió, illetve a szorongás magasabb foka összefüggött a testi 
tünetekkel. 

Más szerzők szerint a visszatérő hasfájással összefüggnek a negatív életesemé-
nyek (Liakopoulou-Kairis et al., 2002), a napi stressz (Walker, 1991), szorongás 
(Dorn et al., 2003) és alvászavarok (Huang et al., 2000). Lányok szignifikánsan 
magasabb értékeket értek el az alábbi skálákon: szomatikus tünetek, szoron-
gás/depresszió, internalizációs problémák. 

Ezzel szemben viszonylag kevesebb tanulmány talált összefüggést a szomatikus pa-
naszok és az externalizációs problémák között (Taylor et al., 1996; Egger et al., 1998). 

Beiter és munkatársai (1991) szerint a több szomatikus tünetet mutató tanulók-
nál gyakoribbak a viselkedési és érzelmi problémák, a többféle fájdalommal küzdő 
tanulóknál magasabb a kockázata a jelentősebb heti rendszerességű diszkomfortnak. 
A diszkomfort érzése függött a fájdalom gyakoriságától és annak intenzitásától. 

3. Szociális kapcsolatok és szabadidő 
A fájdalom diszkomfort-érzést okoz a gyereknek, és az ismétlődő fájdalom egyéb 
negatív következményekhez vezethet a gyereknek, családnak egyaránt. Az iskolai 
teljesítménye romolhat a kommunikációs képesség nehézségének és az iskolai hi-
ányzásnak köszönhetően (Perquin et al, 2000). 

Az iskolás gyerekek környezeti feltételeit vizsgálva a számítógép gyakori hasz-
nálatának meghatározó szerepét találták a migrénes fejfájás kiváltásában, tehát a 
szegényes szülői interakció és a számítógépes játékokkal való gyakori játék is nö-
veli a szomatikus komplikációkat. 

Vizsgálatok szerint a szomatizálóknak kevesebb barátjuk van, és a barátok ke-
vesebb száma szignifikánsan összefügg a testi panaszok számával. Tenziós fejfá-
jással küszködő gyerekeknél szintén azt találták, hogy kevesebb baráti kapcsolatuk 
van, és gyakrabban élnek csonka családban, mint egészséges társaik. 

Protektív faktorok 
Úgy tűnik, a szülői pszichés támogatás a mindennapi életben szükséges a pszicho-
szomatikus tünetek csökkentésében, különösen a serdülők jóllétének (boldogság, 
élettel való elégedettség, panaszmentesség) szempontjából fontos tényező a szülők-
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kel való jó kapcsolat (problémáit meg tudja beszélni szüleivel, szülei segítik az is-
kolai problémáiban) és az önmagával való elégedettség (saját külső elfogadása, 
önbizalom, pozitív önértékelés) (N. Kollár, 2001). 

Az egészséges, ép struktúrájú családból származó gyerekek körében ritkábban 
fordulnak elő szomatikus tünetek. Ugyancsak erős befolyásoló tényező a kortárs-
csoporttal való kapcsolat, a befogadottság és az elfogadottság érzése. Lányoknál a 
pedagógustól származó támogatás csökkentette a pszichoszomatikus tünetek rizi-
kóját, a társaktól jövő támogatás pedig mindkét nemnél csökkentette a tünetek elő-
fordulását, de fiúknál ez kifejezettebb volt. (Campo et al., 1999). 

Tanulmányi eredmény összefüggése az egészségi állapottal 
Ebben a témakörben folytatott vizsgálatok számának szűkössége mutatja, hogy  
e terület vizsgálata kevésbé kutatott, pedig az elhúzódó iskolai stressznek hosszú 
távú következményei lehetnek a tanuló egészészségére, életben való boldogulására, 
beválására nézve. 

Felmérések szerint a tanulók 86%-a fontosnak tartja az iskolát, és az iskolával 
kapcsolatban a legkomolyabb problémának a tanulók gyenge tanulmányi eredmé-
nyüket említették. Mivel a tanulók az iskolát, illetve iskolai eredményüket fontos-
nak tartják, érthető, hogy a gyenge iskolai teljesítmény összefüggésben áll a pszi-
choszomatikus következményekkel, így a fejfájással, idegességgel, koncentrációs 
nehézségekkel, agresszív viselkedéssel, és ennek következtében a fiatalkori bűnö-
zéssel (Hurrelmann, 1990). 

Vermeil (1987) francia diákok vizsgálata során a jó és a rossz tanulmányi ered-
ményű tanulók közt jelentős különbségeket talált a napirend rendezettsége és a 
gyerekek tüneteinek gyakorisága szempontjából. A jó tanulókat az étkezés, alvás, 
tanulás rendszeressége szempontjából kedvezőbb szokások, igényesebb szabadidő 
eltöltés és kevesebb alvászavar jellemezte. 

Magyar iskolás gyerekek és egyetemisták egészségmagatartásának és életmód-
jának vizsgálata során helytelen tanulási és napirendbeli szokásokat, a legutóbbi 
vizsgálatok aggasztó egészségi problémákat és életmódbeli szokásokat tártak fel. 
N. Kollár (2001) vizsgálatai szerint a pszichoszomatikus tünetek száma a 3. osz-
tályba járóknál összefügg a tanulmányi kudarccal. A rossz tanulók közérzete rosz-
szabb, a naponta vagy hetente jelentkező tüneteik száma 2,40; míg a jobb tanulóké 
1,70 körüli érték. A felsőbb évfolyamokon már nem találtak különbséget a tanul-
mányi eredménytől függően, a 11. osztályban a tünetek száma tovább növekszik, 
de itt sincs különbség a tanulmányi eredmény szerinti csoportosításban. Végső követ-
keztetése szerint pszichoszomatikus tünetek kialakulását alapvetően nem a képes-
ségek vagy a tanulmányi eredmény határozza meg, hanem a leterheltség mértéke. 

Egy éves norvég longitudinális követő vizsgálat során a négy leggyakoribb testi 
fájdalom (fejfájás, hasfájás, hátfájás, végtagfájdalom) emocionális és viselkedéses 
vonatkozásait vizsgálták (n=2360) 12–15 éves iskolások körében. Kérdőíves vizs-
gálataik során azt találták, hogy a visszatérő fejfájás a legáltalánosabb panasz a ta-
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nulók között, kb. 40%-ot tesz ki, és ez inkább lányokra volt jellemző. A testi fáj-
dalmak száma az adott év alatt következetesen összefüggött a gyakoribb iskolai hi-
ányzással, és a barátok kevesebb számával. Lányoknál szignifikánsan magasabb ér-
tékeket találtak a szomatikus tünetek, szorongás/depresszió és internalizációs 
problémák esetén. A szülői és tanári támogatás protektív faktornak minősült, külö-
nösen serdülő lányok esetén. 

Összegezve: Kétségtelen, hogy a tanulók negatív viszonyulása és kedvezőtlen isko-
lai közérzete, valamint iskolai kudarcai szignifikáns kapcsolatban vannak életmi-
nőségük minden összetevőjével, és ezek a statisztikai összefüggések megerősítik a 
napi orvosi és pszichológiai gyakorlatot. Ezek az adatok pedig arra figyelmeztet-
nek, hogy az iskolát, az iskola szabály és szokásrendszerét, a pedagógusi bánásmó-
dot és mindennek a tanulók közösségre gyakorolt hatását a diákok nézőpontjából is 
alaposan szemügyre kell venni. 

PROBLÉMAFELVETÉS ÉS A VIZSGÁLAT HIPOTÉZISEI 

A vizsgálat célja feltárni az iskolai teljesítményproblémák és szomatikus tünetek 
közötti kapcsolatot, figyelembe véve az egyéni jellemzőkből, nemi különbségekből 
és a szocioökonómiai státuszból adódó különbségeket, továbbá célunk volt a tanári 
és szülői értékelések együttjárásának vizsgálata. 

A vizsgálat hipotézisei: 
1. Az iskolai teljesítményproblémákkal küzdő tanulóknak (nevelési tanácsadós és 

iskolai csoport) több és gyakoribb szomatikus panasza van, mint a normál telje-
sítményűeknek (kontroll csoport) (N. Kollár, 2001). 

2. Nemek szerint is mutatkozik különbség: 
a) lányok körében gyakrabban fordul elő szomatikus tünet, mint fiúknál (Taylor 

et al., 1996; Egger et al., 1998; Aszmann, 2003); 
b) viszont a szomatikus tünetek típusa szerint nincs különbség (Perquin et al., 

2000) 
3. A család alacsony szocioökonómiai státusza összefügg a gyermek szomatikus 

tüneteinek gyakoribb előfordulásával: az alacsony szocioökonómiai családból 
származó gyerekeknél gyakrabban fordulnak elő testi tünetek (Campo et al., 
1999). 

4. A szomatikus tüneteket mutató tanulók több szempontból különböznek társaiktól: 
a) szorongóbbak, szorongásszintjük magasabb (Engstrom, 1992; Walker et al., 

1995); 
b) szociális kapcsolataik beszűkültebbek: kevesebb barátjuk van, iskolán kívüli 

tevékenységekben kevésbé aktívak. 
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5. A szülők és tanárok eltérően ítélik meg a tanulókat, mert eltérő kontextusból lát-
ják őket: 
a) Az externalizációs tünetek esetén nagyobb mértékű egyezést mutatnak a szü-

lői és tanári értékelések (Angold és Weissman, 1987), mert ezek a nyílt vi-
selkedésben jelennek meg, így könnyebben észlelhetők. 

b) Az internalizációs tünetek esetén a szülők és tanárok értékelése inkább eltér 
(Angold és Weissman, 1987). 

6. A szomatikus tünetek előfordulása összefügg az Internalizáció mutatóján elért 
magasabb pontszámmal (Hughes, 1984; Raymer et al., 1984; Taylor et al., 1996; 
Egger et al., 1998). 

MÓDSZER 

Vizsgálati személyek 
A vizsgálatban összesen 65 személy vett részt, akik három csoportba sorolhatók: 

1. Nevelési tanácsadós minta 
Olyan gyerekek tartoznak ide, akik a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési 
Tanácsadójának kiskőrösi tagintézményében pszichológiai vizsgálatra jelentkeztek, 
a kisiskolás gyermeknek valamilyen szomatikus tünete van, és mindez a gyenge is-
kolai teljesítményével hozható közvetlen összefüggésbe. Ez utóbbi kritérium na-
gyon behatárolta a vizsgálati személyek körét, hiszen gyakran mikromilliős ártal-
mak, családi diszfunkció áll a tünet hátterében, nem pedig iskolai ártalom. Ezeket 
az eseteket kizártuk a vizsgálatból. 

Összesen 15 fő vett részt a vizsgálatban (11 lány és 4 fiú, 8–11 év közöttiek, át-
lagéletkor: 9,6 év) 

2. Iskolai minta (vizsgálati csoport) 
A vizsgálati személyek olyan alsó tagozatos általános iskolás gyerekek közül kerül-
tek ki, akiknek iskolai teljesítménye – legalább két tantárgy esetén – jóval alulma-
rad az osztályátlaghoz képest, és alig tudják teljesíteni a következő osztályba lé-
péshez szükséges minimum szintet. A gyerekek kiválasztásában elsősorban az 
osztályfőnök megítélésére, illetve a naplóban szereplő értékelésekre hagyatkoz-
tunk. Összesen 4 nagykőrösi általános iskola 9 osztályából gyűlt össze a megfelelő 
nagyságú minta, 25 fő (12 fiú és 13 lány; átlagéletkor: 8,8 év). 

3. Kontrollcsoport 
A vizsgálati személyekhez páronként illesztett a kontrollszemélyekkel dolgoztunk. 
A kontrollcsoport tagjai ugyanabból az osztályból kerültek ki, de teljesítményüket 
tekintve normál teljesítményű, négyes-ötös tanulók voltak, főbb mutatók mentén  
– életkor, nem, szocioökonómiai státusz (SES) és testvérszám – hasonlóak. A két 
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csoport SES szerinti összehasonlításához két mutatót választottunk: az anya és az 
apa legmagasabb iskolai végzettségét. Arra törekedtünk, hogy minden teljesít-
ményproblémás gyermeknek keressünk egy normál populációba tartozó kontroll-
személyt, aki az életkoron kívül még ezen mutatók tekintetében is hasonlít rá. Az 
elemzéseknél legfőbb mutatónak az anya iskolai végzettségét tekintettük, mivel ko-
rábbi vizsgálatok szerint is ez jobban bejósolja a SES-t, mint az apa iskolai végzett-
sége. A minta 25 főből áll (12 fiú és 13 lány; átlagéletkor: 8,8 év). 

A vizsgálatban használt mérőeszközök és a vizsgálati eljárás 
Gyermekviselkedési Kérdőív (Child Behaviour Checklist, CBCL;): Achenbach és 
munkatársai által a '80-as években kidolgozott Gyermekviselkedési Kérdőívet 
(Child Behaviour Checklist, CBCL) a nemzetközi gyermekpszichiátriai gyakorlat-
ban már igen széles körben használják. Több információforráson alapuló kérdőív, 
létezik önjellemzős, szülői és tanári változata, az így nyert adatok lehetővé teszik, 
hogy megbízhatóbb, árnyaltabb képet kaphassunk a gyermek problémájáról, visel-
kedéséről. 

Maga a kérdőív két jól elkülöníthető részre bontható: az első részbe tartoznak az 
ún. kompetencia skálák, melyek a következők: 
– aktivitás skála (gyermek kedvenc időtöltésének mutatója) 
– társas tevékenység skála (baráti kapcsolatait és csoportokban való részvételét 

méri) 
– iskolai eredmények skála (ezek nagyjából az érdemjegyekből származnak) 

A kérdőív második fele tartalmazza a problémalistát. A listán felsorolt jellemzőket 
egy háromfokozatú skálán kell megítélni (0: nem igaz; 1: néha igaz – talán; 2: na-
gyon igaz) az elmúlt fél évre vonatkozóan. A problémalista 114 tétele, korábbi fak-
toranalitikus vizsgálatok eredményeként, 8 probléma-skálára bontható: 
1. visszahúzódás, 2. szomatikus panaszok, 3. szorongás-depresszió, 4. társas prob-
lémák, 5. gondolkodási zavarok ( = skizoid skála), 6. figyelmi problémák, 7. devi-
ancia ( = disszociáció skála), 8. agresszió 

A problémaskálákból további mutatók származtathatók: 
• Összkompetencia-pontszám (aktivitás, társas tevékenység, iskolai eredmények); 
• Internalizáció, amely a gyermek túlkontrolláltságára, introverziójára utal (visz-

szahúzódás, szomatikus panaszok, szorongás-depresszió); 
• Externalizáció, amely az alulkontrolláltság hatékony mutatója (agresszió, devi-

ancia); 
• Összprobléma mutató (az összes felsorolásra kerülő viselkedésproblémát magá-

ban foglalja). 

A CBCL validitását és reliabilitását számos epidemiológiai vizsgálat alátámasztja 
(Achenbach et al., 1987/1,2; Weis et al., 1987). Nagy számú normatív és klinikai 
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mintán végzett validitás-vizsgálatok megerősítették, hogy a kérdőív jól differenciál 
és megbízható diagnosztikai értékkel bír gyermek- és serdülőkori pszichiátriai 
problémák esetében (Achenbach és Verhults, 1987). A kérdőív hazai, egészséges 
mintán történő standardizációját 1996-ban végezték el Gádoros és munkatársai 
(1996), egy 1690 fős normatív mintán. A vizsgálati eredmények itt is hasonló ten-
denciákat mutatnak. A szülői változatot 1427 fő, az önkitöltő kérdőívet összesen 
565 diák töltötte ki. Ezen vizsgálati eredményekre támaszkodva alakították ki a 
kérdőív alskáláinak magyar standard-értékeit. A magyar kérdőív reliabilitás vizsgá-
latát Rózsa és munkatársai végezték el 1999-ben. Érdemes megjegyezni, hogy még 
az 1999-es vizsgálatban az alskálák megbízhatósága a legtöbb esetben kielégítő 
volt a szülői, tanári és önjellemző változatban egyaránt, addig a legalacsonyabb 
megbízhatósága minden esetben a gondolkodási zavarok alskálának volt (a nem-
zetközi kutatások is hasonló eredményekről számolnak be), így az ezzel a skálával 
kapcsolatos eredményeket óvatosan kell kezelni (Rózsa et al., 1999). 

Achenbach és munkatársai (1987/3) összehasonlító vizsgálataik során azt az 
eredményt kapták, hogy az eltérő értékelőforrásból (önjellemzős, szülői, ill. tanári 
változat) származó adatok, leírások együttjárásának átlagértéke igen alacsony 
(r=0,28), s az önjellemzés és más értékelések átlagkorrelációi ennél is alacsonyab-
bak (r=0,22). Ezek az összefüggések rávilágítanak arra, hogy az informátorok más-
más szerepben, eltérő kontextusban látják az értékelendő személyt. De az egyes 
faktorok tekintetében is mutatkoztak bizonyos eltérések: pl. a szülők pontosabban 
értékelték gyermekük magatartását, míg az emocionális problémák esetében pon-
tatlanabbak voltak (Angold és Weissman, 1987). Fontos adat, hogy az externali-
zációs tünetek esetében (agresszió, deviancia) nagyobb mértékű egyezést találtak a 
különböző értékelőforrások között, mint az internalizációs tünetek esetében. 

A kérdőív diagnosztikai megbízhatóságát, a különböző értékelő forrásokból 
származó ítéletek egyezését, valamint a mérőeszközzel nyert érzelmi és magatar-
tásproblémák időbeli stabilitását vizsgálták 490 fős klinikai gyermek- és serdülő-
mintán. 

A skálák a szülői jellemzések alapján 50–80%-os megbízhatósággal osztályoz-
zák jól a vizsgálati személyeket. A szülői, tanári és önjellemzések összehasonlítá-
sánál a szakirodalomban közölt eredményeknek megfelelően az internalizációs ská-
lák (visszahúzódás, szomatikus panaszok, szorongás/depresszió) mutatták a 
legalacsonyabb együttjárást, míg az externalizáció dimenziót alkotó agresszió és 
deviancia skálák esetén a különböző értékelőforrások egyezése magas volt. Az 
internalizációs skáláknál a tanári értékelés alacsony, az önjellemzés magas, míg az 
agresszió skálánál az önjellemzés alacsony, a tanári értékelés magas együttjárást 
mutatott (Rózsa et al., 1999). 

Az egyre gyarapodó transzkulturális vizsgálatok bizonyítják, hogy a kérdőív kü-
lönböző populációk összehasonlítására is alkalmas. A klinikumban egyre szélesebb 
körben használják különböző szomatikus betegségekben szenvedő gyermekek 
hogylétének felmérésére, pszichiátriai szűrővizsgálatokra is (Gádoros, 1996). 
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A CBCL szülői változatának kitöltésére minden esetben édesanyákat, a tanári 
kérdőívek kitöltésére az osztályfőnököket kértük fel. A kérdőívek értékelésénél 
(mind a szülői, mind a tanári változat esetében) a fentebb felsorolt 3 kompetencia 
és 8 problémaskála pontértékeit vettük figyelembe, illetve az ezekből képezhető 
összegző skálákat használtuk mutatóként a későbbi statisztikai feldolgozás során. 

Az eredmények feldolgozására az SPSS 9.0 statisztikai programcsomagot hasz-
náltuk fel. 

A vizsgálat eredményeit elsősorban MANOVA-val készítettük el, azaz több-
szempontos, többváltozós varianciaanalízist végeztünk a csoportosító-változók 
mentén külön-külön, illetve megvizsgáltuk ezek interakcióját is. 

EREDMÉNYEK 

A többváltozós varianciaanalízis (MANOVA) szignifikáns csoport-főhatást mutat 
(F (55, 110) = 10, 75; p<0,0001). Ezzel szemben a nemek szerepe nem szignifikáns, 
mint ahogy a SES-nek sincs meghatározó szerepe. 

Kompetencia-skálák 
• Az aktivitás skála mentén nem találtunk lényeges különbséget a csoportok kö-
zött (1. táblázat). Összességében megállapítható, hogy a gyerekek a sporttevékeny-
ségek közül elsősorban a kerékpározást (44,6%), úszást (33,8%), görkorcsolyázást 
(27,6%) részesítik előnyben, de előfordulnak még a csapatjátékok is, a kosárlabda, 
tollaslabda, foci. A szabadidős tevékenységek közül elsősorban a rajzolást (35,4%), 
számítógépes játékokat (20%), olvasást (18,4%) és a legoépítést (16,9%) kedvelik. 
A tevékenységek száma között itt sincs lényeges különbség, inkább a tevékenység 
jellege szerint. A szomatizáló csoport előnyben részesíti a magányos játékokat, alig 
vesznek részt csapatjátékban, csupán 13,3%-uk, inkább az egyedüli rajzolgatást, 
festést és számítógépezést választják szívesebben. Klubokba vagy bármilyen más 
szervezetekben legtöbbjük nem vesz részt (47,7%), akik mégis, azok a könyvtárat 
(13,8%), illetve különféle szakköröket választják (10,7%). A házi munkák közül 
leggyakrabban a beágyazást (29,2%), porszívózást (24,6%), söprögetést (16,9%) 
végzik, számukat tekintve itt sincs különbség a csoportok között. 
•  A társas tevékenység skála esetén a barátok száma, és a velük eltöltött idő 
függvényében szignifikáns különbség (p<0,05) mutatkozott a vizsgálati és a neve-
lési tanácsadós csoport között, azonban a vizsgálati és a kontroll csoport között 
nem találtunk lényeges különbséget (2. táblázat). 
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1. táblázat. Az aktivitás skála adatai 

A leggyakoribb sporttevékenységek csoportonként és nemenként 
vizsgálati kontroll nev. tan. 

 
fiú lány fiú lány fiú lány 

összesen 

biciklizés 2 5 6 7 0 9  29 (44,6%) 
úszás 1 5 4 9 1 2  22 (33,8%) 
görkorcsolyázás 3 5 0 4 1 5  18 (27,6%) 
kosárlabda 3 0 3 5 0 1  12 (18,46%) 
foci 3 0 5 0 1 0   9 (13,8%) 

Szabadidős tevékenységek, hobbik 
rajzolás 3 6 2 7 0 5  23 (35,4%) 
számítógépes játékok 4 2 0 2 2 3  13 (20%) 
olvasás 0 1 4 7 0 0  12 (18,4%) 
lego 2 2 7 0 0 0  11 (16,9%) 

Klubok, szervezetek 
nincs 8 5 9 3 2 4  31 (47,7%) 
könyvtár 2 3 2 2 0 0   9 (13,8%) 
táncklub 1 4 0 3 0 1   9 (13,8%) 

Házimunka 
beágyazás 2 2 4 3 3 5  19 (29,2%) 
porszívózás 4 4 2 5 1 0  16 (24,6%) 
söprögetés 1 2 1 1 0 6  11 (16,9%) 
rendrakás 2 0 5 3 0 0  10 (15,3) 
nincs 4 1 1 2 0 1   9 (13,8%) 

2. táblázat. Az aktivitás skála adatai 

CSOPORTOK SZERINT 
vizsgálati kontroll nev. tan.  

átlag szórás átlag szórás átlag szórás 
Barátok száma: 1,72 0,73 1,52 0,58 0,53 0,64 
Barátokkal töltött idő: 2,00 0,50 1,88 0,33 1,06 0,25 

Probléma skálák 
• A problémalista alapján képezhető 8 skálából a szülői megítélések alapján hatnál 
szignifikáns különbség mutatkozott (p<0,05) a három csoport között, melyek a kö-
vetkezők: visszahúzódás, szomatikus panaszok, szorongás/depresszió, szociális 
problémák, gondolkodási zavarok, figyelmi problémák (1. ábra). Ezen skálák men-
tén a szomatizáló nevelési tanácsadós minta minden esetben kiemelkedett a másik 
két csoport közül, de a vizsgálati csoport átlaga e skálák alapján a kontrollhoz ké-
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pest szintén szignifikánsan magasabb volt, kivéve a szociális problémákat, ahol 
nincs lényeges különbség a vizsgálati és kontroll csoport között. A deviancia és ag-
resszió skálái mentén nem található szignifikáns különbség. 

 
1. ábra. CBCL faktorai szülők megítélése szerint 

Az összesített mutatóknál minden esetben a nevelési tanácsadós csoport átlaga a leg-
magasabb, ezután jön a vizsgálati, majd a kontroll csoport (2. ábra). A három mu-
tató közül kettő, az Internalizáció és az Összprobléma mutató egyaránt szignifikáns 
különbséget mutatott a három csoport között. Az Externalizáció esetén nem volt lé-
nyeges különbség. 

 
2. ábra. CBCL mutatói szülők megítélése szerint 

• A tanári megítélések alapján szintén ezen 6 skála és 2 összesített mutató esetén 
mutatkozik különbség a három csoport között, minden esetben a szomatizálók javára, 
azonban itt kevesebb a szignifikáns eredmény. A visszahúzódás, szorongás/depresszió, 
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szociális problémák faktora, illetve az internalizáció és összprobléma mutató esetén 
a vizsgálati és a kontrollcsoport között nem találtunk szignifikáns különbséget. A 
gondolkodási zavarok esetén pedig a nevelési tanácsadós és az iskolai vizsgálati 
csoport között nincs lényeges különbség. 

• Ha általánosságban vizsgáljuk a különböző értékelőforrások értékelését, akkor a 
tanárok és szülők megítélése minden faktor és mutató esetén erős korrelációt 
(p<0,01) mutat. Azonban ha a csoportonkénti bontást nézzük, akkor látható, hogy a 
szomatizáló csoportban egyetlen skála esetében, a szomatikus panaszoknál marad 
meg a szignifikáns korreláció. Az iskolai vizsgálati csoport esetén a szomatikus 
panaszok és gondolkodási zavarok terén, a kontroll csoportnál a visszahúzódás, 
szomatikus panaszok és gondolkodási zavarok esetén nem jár együtt a két értékelő-
forrás megítélése, míg az összes többiben igen (3. táblázat). 

3. táblázat. A szülői és tanári értékelések összefüggése a CBCL 8 alskáláján 

PEARSON KORRELÁCIÓ 
 

vizsgálati kontroll nev. tan. 
visszahúzódás .62 – – 
szomatikus panaszok – – .72 
szorongás/depresszió .65 .70 – 
szociális problémák .62 .72 – 
figyelmi problémák .80 .66 – 
gondolkodási zavarok – – – 
deviancia .84 .59 – 
agresszió .82 .86 – 
externalizáció .84 .86 – 
internalizáció .61 .66 – 
összprobléma .81 .79 – 

• A testi tünetek számát és gyakoriságát vizsgálva megállapítható, hogy a szülők 
és tanárok eltérően ítélik meg. A szülők több és gyakoribb tünetekről számolnak be 
mindhárom csoportban, a megítélések a szomatizáló csoportban mutatják a legna-
gyobb együttjárást az értékelőforrások között a másik két csoporthoz viszonyítva. 
Az iskolai vizsgálati csoportban egyedül a fejfájást jelölték meg gyakori tünetként 
(4%) a szülők, míg a kontrollcsoportban nem volt ilyen. 

Mindkét csoportban konzekvensen a „néha” kategóriát használták a „gyakran”-nal 
szemben (3. ábra). Eszerint a vizsgálati csoport 40%-ának néha fáj a feje, 16%-nak 
fáj a hasa és szintén 16%-nak vannak kiütéses tünetei, a kontroll csoport 12%-ának fáj 
a feje és a hasa néha, 4%-uknál fordul elő kiütés és hányinger. A vizsgálati cso-
portnál egyáltalán nem fordult elő látási probléma, a kontrollnál testi fájdalom és 
hányás nem jellemző. 
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3. ábra. Szomatikus tünetek – „néha" 

Mindezekkel ellentétben a szomatizáló csoportban leginkább a „gyakran” kategóriát 
használták a szülők (4. ábra). A leggyakoribb tünet a fejfájás (73,3%), ezután jön a 
hasfájás (26,7%) és krónikus hasmenés (13,3%). Ritkábban jelentkezik a hányinger 
(6,7%) és egyáltalán nem jellemző a testi fájdalmak, látási problémák, kiütések, 
hányás. 

 
4. ábra. Szomatikus tünetek nev.tan.-ban – „gyakran” 

Általában elmondható, hogy a leggyakoribb testi tünet a fejfájás, azonban ha a ne-
mi eloszlást vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy a lányok sokkal gyakoribb fej-
fájásról (27%) és hasfájásról (10,8%) számolnak be, mint a fiúk (5. ábra).  Viszont 
a fiúkra inkább a krónikus hasmenés (7,1%) a jellemzőbb (6. ábra). 
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5. ábra. Szomatikus tünetek nemek – szerint – „néha” 

 
6. ábra. Szomatikus tüntek nemek szerint – „gyakran” 

MEGBESZÉLÉS 

Alapvető feltevésünk, mely szerint az iskolai teljesítményproblémákkal küzdő ta-
nulók (nevelési tanácsadós és iskolai csoport) több és gyakoribb szomatikus tünet-
ről számolnak be, mint a normál teljesítményűek (kontroll csoport), részben beiga-
zolódott.  Az eredmények ugyanis azt mutatják, hogy a két teljesítményproblémás 
csoport tagjainál valóban gyakoribb a testi tünetek előfordulása a kontrollcsoport-
hoz képest, azonban e két teljesítményproblémás csoport között is észlelhető kü-
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lönbség: a nevelési tanácsadós csoportnál gyakoribbak a tünetek. Ebben a csoport-
ban a megítélők konzekvensen használták a „gyakran” kategóriát a tünetek észlelé-
sének gyakoriságára, míg az iskolai csoportban a „néha” a leggyakoribb válasz, 
vagyis mindkét csoport észlel testi tüneteket, csak nem egyforma gyakorisággal. 
Mindez azt mutatja, hogy az iskolai teljesítményproblémákkal küzdők között valóban 
gyakrabban fordulnak elő szomatikus tünetek a normál teljesítményűekhez képest, 
de ezen kívül van még valamilyen különbség a tanulók között, mert az eredmények 
szerint nem mindegyik rossz tanuló produkál patológiás mértékű pszichoszomati-
kus tünetet. 

Bebizonyosodott, hogy az egyik ilyen egyéni különbség az, hogy a szomatikus 
tünetképzésre hajlamos tanulók szorongóbbak, szorongásszintjük magasabb. 
Mindkét értékelőforrás ítélete szerint a csoportok között szignifikáns különbségek 
vannak: a szomatizáló csoport mutatta a legmagasabb pontszámot a CBCL vissza-
húzódás és szorongás alskáláján (ezután a vizsgálati csoport jött, legkevésbé szo-
rongónak a kontroll csoport bizonyult). Ez az eredmény összhangban áll Engstrom 
(1992), Egger és munkatársai (1998), Walker és Greene (1995) és Pine munkatár-
sai (1996) vizsgálati eredményeivel, akik összefüggést találtak a magasabb szoron-
gásszint és a szomatikus tünetek gyakoribb előfordulása között. Ha a szomatikus 
tünetképzés mechanizmusára gondolunk, akkor nem meglepő ez az eredmény, mert 
a fokozódó szorongás testi tünetekben manifesztálódhat, ami aztán visszahat a lé-
lekre, s a testi tünetektől szenvedő gyermek társas kapcsolataiban még visszahúzó-
dóbb, szorongóbb lesz. 

További egyéni jellemzőjük, hogy szociális kapcsolataik beszűkültebbek: keve-
sebb barátjuk van, iskolán kívüli tevékenységekben kevésbé aktívak. Az eredmé-
nyek szerint a nevelési tanácsadós csoportnak van a legkevesebb baráti kapcsolata 
(1 vagy egy sem), és a három csoport közül ők töltenek el legkevesebb időt a bará-
tokkal. Előnyben részesítik a magányos játékokat, alig vesznek részt csapatjáték-
ban (csupán 13,3%-uk), inkább az egyedüli rajzolgatást, festést és számítógépezést 
választják szívesebben. Klubokban vagy bármilyen más szervezetekben legtöbbjük 
nem vesz részt (47,7%), nehezen mozdulnak ki otthonról. Külföldi vizsgálati 
eredmények összhangban állnak ezekkel, itt azonban felmerül az oksági viszony 
problematikája. Azaz előbb jelentkeznek a tanuló szomatikus tünetei, ettől rossz a 
közérzete, hangulata, nem szívesen mozdul ki otthonról, és ezért nem tud kialakíta-
ni tartós barátságokat, vagy a minőségi társas kapcsolatok mintegy protektív fak-
torként működnek, és így a kiterjedt szociális kapcsolatokkal rendelkező gyerekek-
nél kisebb az esélye a testi tünetek kialakulásának. Mindkét lehetőség igaz lehet, 
azonban vizsgálati eszközeink nem teszik lehetővé ezen oksági kapcsolat természe-
tének felderítését. Akárhogy is legyen, a társas támogatás protektív tényező a szo-
matikus tünetképzésben. A barátok és a család számos módon jelentenek támaszt: 
„önértékelésünket védi, hogy szeretnek minket problémáink ellenére. Tanácsokat 
adnak, társaságot nyújtanak, és elvonják figyelmünket a szorongásról. Mindezek 
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csökkenthetik a tehetetlenség érzését, és növeli hitünket abban, hogy képesek va-
gyunk a problémákkal megküzdeni”. 

Az előzőekből adódik, hogy a szomatikus tünetek előfordulása összefügg az 
Internalizáció mutatóján elért  magasabb pontszámmal. Ez az összefüggés nem 
meglepő, hiszen a szomatizáló csoport tagjai a legszorongóbbak, visszahúzódób-
bak, és ők mutatják a legtöbb testi tünetet. 

A tünetek számára irányuló feltételezés nem bizonyult igaznak, mert a vizsgálati 
és kontroll csoport többféle tünetről számolt be ritka előfordulással, míg a 
szomatizálók kevesebb tünetet észlelnek, de azt sokkal nagyobb gyakorisággal. Az, 
hogy a szomatizáló csoportnál nem fordul elő több testi tünet, magyarázható azzal, 
hogy észrevehető egyfajta szervhez/testrészhez való rögzülés, s a fájdalom intenzi-
tása egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy egyszerre a test több pontján érzékeljenek 
ekkora fájdalmat. A szomatizáció lényegében rögzült egy testrészhez, egy szerv-
hez, melyet „előnyben részesít”. 

Sem a nemek, sem a SES alapján nem találtunk szignifikáns különbséget. A fiúk 
és a lányok közel azonos arányban mutattak testi tüneteket. A fájdalom típusa sze-
rint már található szignifikáns különbség: a lányoknál kiugrik a gyakori fejfájás 
(27%), és noha nem szignifikáns, de talán említésre érdemes, hogy a hasfájás 
10,8%-ukra jellemző, míg fiúkra mindez szintén igaz, csak kisebb intenzitással. Fiúk 
esetén inkább a hányás és krónikus hasmenés (7,1%) jellemző, ami a lányoknál 
szinte nem is fordul elő. Ezek az eredmények némiképp ellentmondanak a szakiro-
dalmi adatoknak, ahol általában szignifikánsan a lányok vezetnek a tünetek előfor-
dulásának gyakoriságában (Taylor et al., 1996; Aszmann, 2003), de elképzelhető, hogy 
az iskolai teljesítményproblémák esetén egy jellegzetes nemi összefüggésről van 
szó, azaz valóban a fiúk hajlamosabbak a szomatikus tünetképzésre iskolai kudarc 
esetén. Végül azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez a vizsgálat viszonylag 
kis elemszámmal készült (főleg a nevelési tanácsadós szomatizáló csoport kicsi: 
n=15), ami nehezítette a statisztikai szignifikanciahatár elérését a csoportok között. 

A SES-nek egyik változó esetén sem volt meghatározó ereje. Ez az eredmény 
következhet abból, hogy a szomatikus tünetképzésre nézve nálunk tényleg nincs je-
lentősége a család szocioökonómiai státuszának, és akármilyen anyagi háttérrel 
rendelkező család esetén előfordulhatnak szomatikus tünetek. Az idevágó kutatási 
eredmények kizárólag külföldi publikációkból származnak, így az is elképzelhető, 
hogy a SES esetén nem olyan univerzális összefüggésről van szó, ami hazánkban is 
igaz lenne. 

Az a feltevésünk, mely szerint a szülők és tanárok eltérően ítélik meg a tanuló-
kat: az externalizációs tünetek esetén nagyobb mértékű egyezést mutatnak a szülői 
és tanári értékelések, míg az internalizációs tünetek esetén a szülők és tanárok érté-
kelése inkább eltér, csak félig igazolódott be. Ha az egész mintát tekintjük, a szülők 
és tanárok megítélése közti korreláció mind az externalizációs, mind az internalizá-
ciós tünetek esetén 1%-os szinten szignifikáns (ext.: r=0,79; int.: r=0,80). Egy ki-
csit meglepő és egyben kedvező is ez az eredmény, hogy nemcsak a szülők, hanem 
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a tanárok is ilyen jól ismerik a tanulóikat, mind a külső, mind a belső tulajdonságok 
esetén. Azonban ha a csoportonkénti bontást nézzük, akkor tisztább képet kapunk, 
ugyanis a szomatizáló csoportnál eltűnnek a szignifikáns korrelációk, csupán 
egyetlen faktor, éppen a „szomatikus tünetek” esetén marad meg az együttjárás, 
míg az összes többinél nem. Ez magyarázható azzal, hogy a szomatizáló csoport 
olyan mértékben mutat testi tüneteket, hogy az már a pedagógusok számára is 
könnyen észlelhető, és ez olyan mértékben leköti a figyelmüket, hogy egyéb jel-
lemzőik alapján már nem olyan pontos a megítélésük, illetve másodlagossá válnak 
a további jellemzők, mert a testi tünetképzés az, ami gondot okoz gyermeknek és 
környezetének egyaránt. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A vizsgálati eredmények szerint szomatikus tünetképzésre nézve különösen veszé-
lyeztetettek a gyenge tanulmányi eredményű tanulók, azonban az is világossá vált, 
hogy nem minden rossz tanuló szomatizál. A tünetképzésre fokozottan fogékonyak 
az introvertált, befelé forduló, visszahúzódó alapszemélyiségű emberek, akikre az 
jellemző, hogy hajlamosak problémáikat elfojtani, magukba temetni, de amely 
előbb-utóbb kénytelen kifejeződési utat találni magának, mert nem bírja el a fel-
halmozódó, kudarcok által generált feszültséget. A szomatikus tünetképzéssel 
szemben protektív faktorként működhet a társas támogatás, a kiterjedt baráti kap-
csolatok, a velük eltöltött idő. Azonban a súlyos tüneteket mutató tanulók elszige-
teltebbek, támasznélküliek, éppen ezért fontos ezeknek a gyerekeknek az időben 
nyújtott – szakszerű – segítség. 

A pszichés eredetű betegségekre általánosságban jellemző, hogy a gyógyulás 
szempontjából fontos az időtényező, vagyis hogy minél hamarabb megfelelő ellá-
tásban részesüljenek. A pszichoszomatikus tünetekre mindez kiemelten igaz, hi-
szen minél régebb óta állnak fenn a szomatikus tünetek, annál nehezebb a gyógyí-
tásuk. A prevenció tehát alapvető fontosságú abban, hogy a kudarcok okozta 
szorongás ne jelenjen meg testi tünetekben, illetve hogy a testi tünetek ne fejlődje-
nek tovább pszichoszomatikus betegségekké. 

A pszichológus többféle módon segíthet, attól függően, hogy a folyamat mely 
fázisában lép közbe. A legideálisabb a primer prevenció lenne, azaz a tünetek je-
lentkezése előtt megsegítésben részesíteni a veszélyeztetettnek tekinthető tanulóré-
teget, elsősorban reális önismeretük kialakításával és megküzdési stratégiáik fej-
lesztésével. A pedagógus segítséget nyújthat abban, hogy gyengébb tanulóit 
sikerekhez juttatja, hogy megtapasztalhassák a gyerekek, van olyan terület – akár 
kézügyesség vagy sport – amiben ők is tehetségesek. 

Azonban ha nem sikerül időben észlelni a problémát, az egyre fokozódó feszült-
ség, szorongás súlyos testi tünetekben vagy akár pszichoszomatikus betegségben 
nyilvánulhat meg.  A gyógyításban a támogató, szupportív terápiák valamint a non-
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verbális terápiák kapnak elsődleges szerepet, melyek főként a lelki munka megin-
dulását, majd pedig elmélyülését célozzák. 

A vizsgálat eredményei mindenképpen arra figyelmeztetnek, hogy több figyel-
met kellene szentelni a teljesítményproblémák pszichológiai következményeinek, 
mely a témában lefolytatott vizsgálatok számát tekintve eléggé mellőzött területnek 
számít. Remélhetőleg ezen vizsgálati eredmények ösztönzőleg hatnak más kutató 
beállítottságú szakemberekre, és értékes ismeretekkel szolgálnak a gyakorló szak-
emberek számára, hiszen egy kis odafigyeléssel, segítséggel, megelőzhető lenne a 
patológiás mértékű tünetképződés. 
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RELATIONS BETWEEN THE PERFORMANCE PROBLEMS IN SCHOOLS  
AND THE SOMATIC COMPLAINTS IN PRIMARY-SCHOOL AGE 

THE PERSONAL CHARACTERISTIC ROLE 

(SUMMARY) 

The purpose of this research is to bring to light the connection beetween the performance problems in 
schools and the somatic complaints for primary-school aged children. 
 Suppose psychosomatic symptoms more often appear for weak productivity students because of 
anxiety which is caused by performance problems. All these things are connected with such a suscep-
tible personal characteristic and environmental factors like an inclination to anxiety, withdrawal, lim-
ited or bad quality family and social relations. 
 We compared children with somatic problems who have performance problems in primary-school, 
– and were diagnosed in an educational counselling service – with such a weak producing compan-
ions who have never taken part in psychological therapy. We controlled this research group with such 
well-performing learners who are similar in the most important parameters (age, sex, sociooconomist 
status, number of the brothers/sisters). 
 Altogether 65 people took part in the research. We used the Child Behaviour Checklist variations 
for parents and for teachers to research the personal characteristic. 
 On the evidence of the statistical results: our main supposition was proved, that is the anxiety of 
the students with weak school achievement more often appear indeed in somatic symptoms, most fre-
quently in headache and stomachache, but these things depend on more risk factors. 
 Those students who have basic anxiety, wuthdrawal basicpersonality, whose social relations are 
limited, whose family is less recipient and supportive, especially endangered for forming somatic 
symptoms. 
 The proportion of the participants with different gender was equal, but that general experience 
was not proved: the girls to be more prone to forming phyisical symptoms, and the sociooconomy 
status was not force to influence. 
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A SZÉPSÉGIPARBAN DOLGOZÓK  
EVÉSI ÉS TESTI ATTITŰDJEI. 

VALÓBAN RIZIKÓ CSOPORT?1 

Összefoglalás: Az evészavarok gyakoriak, és gyakoriságuk növekszik. Multifaktoriális jelenségek, ame-
lyek kialakulásában nagy szerepet játszanak a testképzavarok és a testtel való elégedetlenség. Bizonyos 
foglalkozásokat (modellek, balett-táncosok, színészek, zsokék, sportolók) veszélyeztetett populációnak te-
kintenek az evés- és testképzavarok szempontjából. Ilyen rizikó populáció lehetnek a szépségiparban dol-
gozók (fodrászok, kozmetikusok, manikűrösök/pedikűrösök, szoláriumban dolgozók, fitness oktatók) is, 
akik szakmájuk által a szépség és a divatosság megtestesítői. 
Kutatás célja és módszerei: A szerzők összesen 252 személyt (237 nő, 15 férfi) vizsgáltak, közülük 151 a 
szépségiparban dolgozik, 101 fő a kontroll csoportot alkotta. A kérdőíves felmérés a táplálkozási attitű-
dökre és evészavarokra, testi attitűdökre, valamint egészségi állapotra vonatkozott. 
Módszerek: Az evészavarok vizsgálatára az Evési Attitűdök Tesztje (EAT; Garner és Garfinkel, 1979) és 
az Evészavar Súlyossági Skála (Eating Behaviour Severity Scale, EBSS; Yager et al., 1987), a testkép 
vizsgálatára az Emberalakrajzok Tesztje (Human Figure Drawings Test; Fallon és Rozin, 1987) és az 
Evészavar Kérdőív (Eating Disorders Inventory, Garner et al., 1983) Testtel való elégedetlenség alskálája 
szolgált, valamint a Testi Attitűdök Tesztje (BAT, Probst et al., 1995) és a Testtel Kapcsolatos Befekteté-
sek Skálája (Body Investment Scale, BIS, Orbach és Mikulincer, 1998). 
Eredmények: A testsúlycsökkentő viselkedésekben szignifikáns különbségeket találtunk a testedzés, fo-
gyasztó tabletták használata, valamint a diétázás tekintetében, a szépségiparban dolgozóknál gyakoribb  
e viselkedésmódok előfordulása. 
 Az Evési Attitűdök Tesztjében (EAT) a két csoport nem különbözött, az evészavarok diagnosztikai 
kritériumai is hasonló gyakorisággal fordultak elő. 
 Az Evészavar Kérdőív (EDI) Testtel való elégedetlenség alskálájában nincs különbség a két csoport 
között. A Testi Attitűdök Tesztje (BAT) Testtel való elégedetlenség alskálájában a kontroll csoportban 
adódott szignifikánsan magasabb érték. 
 A saját testméret megítélésében mind a szépségiparban dolgozók, mint a kontroll csoport tagjai kövé-
rebbnek ítélték meg testalkatukat, mint ahogy azt ideálisnak tartják. 
 A szépségiparban dolgozó nők több pénzt és időt fordítanak testápolásra. 
Következtetések Az eredmények csak részben igazolták a szerzők feltevését. További vizsgálatok szüksé-
gesek az összefüggések feltárására. 
Kulcsszavak: evészavarok, evési attitűdök, testi attitűdök, szépségiparban dolgozók 

                                              
1 A közlemény az OTKA (T-025859) és az OKTK (A/0138/2003) támogatásával készült. 
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BEVEZETÉS 

Az evészavarokat kezdetben a fejlett nyugati államokban írták le, és a „3W” 
(White, Western, Women) jelzőkkel érzékeltették, hol és milyen csoportokban for-
dulnak elő ezek a betegségek (Túry-Szabó, 2000). Azonban más társadalmi és kul-
turális csoportokban is gyakorinak bizonyultak ezek a zavarok. Egyéb tényezők 
mellett jelentős a kultúra szerepe, ezen zavarok megjelenését befolyásolhatják kul-
turális változások, a média által közvetített normák, értékek, a piacgazdaság és az 
urbanizáció (Nasser, 2006). 

Epidemiológiai vizsgálatok szerint a fiatal nők körében az anorexia nervosa preva-
lenciája 0,5%–1%, a bulimia nervosáé 1–3% körül van, követéses vizsgálatok ered-
ményei arra utalnak, hogy növekvő tendencia észlelhető a gyakoriságban (Rastam, 
2004; Szumska et al., 2008). Hazai vizsgálatok eredményei szerint a bulimia nervosa 
prevalenciája egyetemi hallgató nők között 1,0–1,3%, dolgozó nők körében 0,7%, 
míg anorexia nervosa nem volt (Túry et al., 1990; Rathner et al., 1995; Szabó-Túry, 
1995). Ugyanezen vizsgálatokban a szubklinikai anorexia nervosa prevalenciája egye-
temista nőknél 0,3%, dolgozó nőknél 0,7%, a szubklinikai bulimia nervosa preva-
lenciája egyetemista nőknél 3,8%, dolgozó nőknél 5,3% volt (Rathner et al., 1995; 
Szabó és Túry, 1995). Az összes evészavar-szindróma (klinikai és szubklinikai ano-
rexia nervosa és bulimia nervosa) prevalenciája egyetemista nőknél 5,1%, dolgozó 
nőknél 6,7% volt (Rathner et al., 1995; Szabó és Túry, 1995). Fiatal (15–24 éves) nők 
hazai reprezentatív mintájában (n=3 615) az anorexia nervosa prevalenciája 0,03%, 
a bulimia nervosáé 0,41% volt, míg a szubklinikai anorexia nervosáé 1,09%, a szub-
klinikai bulimia nervosáé pedig 1,48%, az összes evészavar-szindrómáé pedig 3,0% 
(a diákcsoportban 3,9%, a nem diák csoportban 1,9%) (Szumska et al., 2001). 

A társadalmi és kulturális tényezők mellett fontos szerepet tulajdonítanak bizo-
nyos foglalkozásoknak. Az evészavarok kialakulása szempontjából Nasser (2006) a 
rizikó foglalkozások közé sorolja a színészeket, balett-táncosokat, táncosokat, zso-
kékat, bizonyos sportágak művelőit. 

Abraham (1996) táncosoknál végzett kutatásában magas evészavar-prevalenciát 
(1,7% anorexia nervosa, 12% bulimia nervosa) talált. Más szerzők eredményei sze-
rint a nem hivatásos balett-táncosok között gyakoribb az evészavar, mint középis-
kolai diákok csoportjában (Ravaldi et al., 2003). 

Azoknál a sportoknál, ahol fokozott fontosságot kap a külső megjelenés (például 
a torna, balett, műkorcsolya, szurkolócsoportok), gyakoribb a karcsúságra való tö-
rekvés, mint más sportágakban (Reel és Gill, 1996; Hauseblas és Carron, 1999; 
Dukay-Szabó, 2007). Szintén veszélyeztetettek az evészavarok kialakulása szem-
pontjából azon sportágak versenyzői, ahol a kellő testsúly megtartásának döntő 
szerepe van (pl. súlyemelés, ökölvívás, birkózás, cselgáncs, evezés) (Stoutjesdyk és 
Jevne, 1993; Dukay-Szabó, 2008). 

A testkép lényeges szerepet játszik az evészavarok kialakulásában. Testképen az 
egyén saját testével kapcsolatos pszichológiai élményeit és attitűdjeit értjük, vala-
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mint azt a módot, ahogyan ezek az élmények szerveződnek (Túry és Szabó, 2000). 
A testkép jelentős mértékben meghatározza az önértékelést és az énképet, amely a 
személyiség központi része, meghatározza viselkedésünket és mindennapi közérze-
tünket (Túry és Szabó, 2000). 

A média által közvetített, kizárólagosan a karcsúságot és fiatalságot hirdető tv-
műsorok, reklámok, magazinok is befolyásolják az alakról alkotott elvárásokat. 
Míg a nők esetében az egyre karcsúbb test vált divatossá, addig a férfiaknál nem 
változott a testideál olyan látványosan (Petrie et al., 1996). Manapság a férfiaknál 
kétféle hatás észlelhető: egyesek feminin, vékonyabb alakra törekszenek, szőrtele-
nítenek, mások minél izmosabb testalkatra vágynak. 

Napjainkban a társadalmi sikeresség elengedhetetlen feltétele a vonzó, karcsú, ápolt 
test. A nyugati kultúrákban a karcsúság akaraterőt, sikerességet, szexuális vonzerőt, 
a kövérség akarathiányt, lustaságot szimbolizál (Túry és Szabó, 2000). Jelenleg a kar-
csú és karbantartott test az ideális, az ennek való megfelelés pedig sok munkával és 
áldozattal jár. A túlzott megfelelési igény gyakran szorongással, depresszióval, ala-
csony önértékeléssel és testtel való elégedetlenséggel jár (Stice et al., 1994). 

A jóléti államokban negatív korrelációt találtak a testsúly és a szocio-ökonómiai 
helyzet között (Cogan et al., 1996). 

A magyarországi nők meglehetősen elégedetlenek testrészeikkel, és jelentős kü-
lönbséget tapasztalnak aktuális és ideálisnak ítélt testalkatuk között (Szabó és Túry, 
1992; Szabó és Túry, 1995). 

Kovács és Jánosi (2007) erdélyi színész és humán, valamint műszaki szakon ta-
nuló egyetemista lányok testi attitűdjeit vizsgálta, és azt találta, hogy a színész lá-
nyok szignifikánsabban elégedetlenebbek a testükkel, mint társaik. 

A fentiek alapján logikusnak tűnik az a feltevés, hogy a szépséggel hivatásszerűen 
foglalkozók körében is fontosabb lehet a külső megjelenés, és ezáltal az evészavar 
is gyakoribb lehet. Wong (2003) tajwani kutatása az egyetlen – tudomásunk szerint –, 
ami a szépségiparban dolgozók testükkel való elégedettségét, valamint súlycsök-
kentő viselkedésformáit vizsgálta. A kapott adatok magas testtel való elégedetlen-
séget, valamint soványságra való törekvést mutattak a szépségiparban dolgozóknál. 
A soványságra való törekvés magasabb volt (50%) a szépségiparban dolgozóknál, mint 
a kontrollcsoportban (23,7%). Az önhánytatás, mint a testsúlycsökkentő viselkedé-
sek jól ismert módjának gyakorisága 10,7% a szépségipari dolgozóknál, 5% a nem 
szépségipari dolgozóknál. A szépségipari dolgozóknál súlycsökkentő gyógyszerek 
szedésének a gyakorisága szinte négyszer nagyobb (50%), mint a nem szépség-
iparban dolgozók esetében (13,3%). 

Eredményei alapján Wong (2003) felveti annak a lehetőségét, hogy a szépség-
iparban dolgozók kockázati csoportot képeznek az evészavar szempontjából, de az 
evészavarokat nem vizsgálta, csak az evészavarok egyes tüneteit. Célunk így fel-
mérni a szépségiparban dolgozók evési attitűdjeit, evészavarait, testi attitűdjét és 
ezeket összehasonlítani egy kontrollcsoport eredményeivel. 
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MÓDSZEREK 

A felmérést kérdőíves vizsgálat formájában végeztük szépségiparban dolgozók, va-
lamint kontrollcsoport körében 2006 nyarán. Szépségipari dolgozók alatt értjük a 
fodrászokat, kozmetikusokat, manikűrösöket/pedikűrösöket, fitness oktatókat és 
szoláriumban dolgozókat. 

A kérdőívet összesen 252 személy töltötte ki, közülük 151 (142 nő, 9 férfi) a szép-
ségiparban dolgozik, 101 (95 nő, 6 férfi) a kontrollcsoportot alkotta. 

A kérdőív kitöltése önkéntes és névtelen volt. 
A felhasznált kérdőív nemzetközileg gyakran használt, evészavarokra, testképre, 

testtel való elégedettségre vonatkozó tesztekből épült fel. 

1. táblázat. Az alkalmazott kérdőív szerkezete 

Demográfiai és antropometriai adatokra vonatkozó kérdések  
(életkor, magasság, testsúly, menstruáció, végzettség, foglalkozás stb.) 

29 

Szépségápolással kapcsolatos kérdések (fodrász, kozmetikus, manikűrös,  
szolárium, szauna használatának gyakoriságára, valamint az erre költött pénz 
mennyiségére vonatkozó kérdések) 

 6 

Evészavartünetek Súlyossági Skálája (Eating Behaviour Severity Scale,  
Yager et al., 1987; Túry és Szabó, 2000) 

 
14 

Emberi Alakrajzok Tesztje (Fallon és Rozin, 1985; Túry és Szabó, 2000)  5 
Testi Attitűdök Tesztje (Body Attitudes Test, Probst et al., 1995;  
Túry és Szabó, 2000) 

20 

Evési Attitűdök Tesztje (Eating Attitudes Test, Garner és Garfinkel, 1979;  
Túry et al., 1990) 

 
26 

Evészavar kérdőív (Eating Disorders Inventory) Testtel való elégedetlenség 
alskálája (Garner et al., 1983; Túry et al., 1997) 

 
10 

Body Investment Scale (Orbach és Mikulincer, 1998) 24 

Az első 29 tétel általános és demográfiai kérdéseket (életkor, nem, iskolázottság, 
foglalkozás, testmagasság, testsúly, kívánt testsúly, testsúly változására vonatkozó 
kérdések, menstruáció rendszerességével kapcsolatos kérdések, sportolás gyakori-
ságával kapcsolatos tételek, sportolás típusa, milyen céllal sportol, cigarettázás, ká-
vé-alkoholfogyasztás gyakorisága, valamint a szubjektív egészség megítélésére vo-
natkozó kérdést) tartalmazott. 

A testsúlyból és testmagasságból kiszámítottuk a testtömeg-indexet („body mass 
index”: BMI), amely a testsúlynak és a testmagasság négyzetének hányadosát je-
lenti kg/m2 kifejezve. 

A szépségápolással kapcsolatos kérdések a szépségápolás gyakoriságára (milyen 
gyakran jár fodrászhoz, kozmetikushoz, szoláriumba, szaunába) és az erre fordított 
idő és pénz mennyiségére vonatkoztak. 
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Az Evészavartünetek Súlyossági Skálája (Eating Behaviour Severity Scale, Yager 
et al., 1987; Túry és Szabó, 2000) az AN és BN tüneteinek értékelésére szolgáló, 
önpontozó kérdőív, és a falásrohamok, valamint a súlycsökkentő viselkedések gya-
koriságát méri. Nyolc tünet (falásrohamok, hashajtó, vizelethajtó használat, test-
edzés, diétázás) gyakoriságát méri az elmúlt hat hónapra és négy hétre vonatkozóan. 
A skála megbízhatóságát mérő Cronbach-alpha értéke 0,70. 

Az Evési Attitűdök Tesztje (Eating Attitudes Test, Garner és Garfinkel, 1979; 
Túry et al., 1990) azon evési attitűdök kimutatására alkalmas, amelyek az anorexia 
nervosa, és a bulimia nervosa veszélyét hordozzák magukban. A kérdőív rövidített, 
26 tételes változatát használtuk. A skála megbízhatóságát mérő Cronbach-alpha ér-
téke 0,77. 

A Testi Attitűdök Tesztje (Body Attitudes Test, Probst et al., 1995; Túry és 
Szabó, 2000) egy Likert típusú skálán a testre vonatkozó értékeléseket tartalmazza. 
Czeglédi (2008) egyetemi hallgatónők (n=510) vizsgálata alapján megállapította, 
hogy a kérdőív magyar változatának „belső megbízhatóságának mutatói kiválóak”, 
és „konstruktum validitása is megerősítést nyert”. A jelen vizsgálatban a mérőesz-
köz megbízhatóságát mérő Cronbach-alpha értéke 0,88. 

Az Evészavar Kérdőív (Eating Disorders Inventory, Garner et al., 1983; Túry et 
al., 1997) Testtel való elégedetlenség alskálája a testtel való elégedetlenség fokát, 
valamint azokat a meggyőződéseket tükrözi, hogy valamelyik testrésznek változnia 
kell. A skála megbízhatóságát mérő Cronbach-alpha értéke 0,83. 

Az Emberalakrajzok Tesztje (Fallon és Rozin, 1985; Túry és Szabó, 2000) a test 
alakjára vonatkozó kérdéseket tartalmaz. 

A Testtel Kapcsolatos Befektetések Skálája (Body Investment Scale, Orbach-
Mikulincer, 1998) a testképet és a testtel kapcsolatos attitűdöket, a test védelmét  
és ápolását vizsgálja. A testtel kapcsolatos negatív attitűdök és gondolatok gyako-
ribbak voltak öngyilkosságot megkísérlő személyeknél (Orbach és Mikulincer, 
1998). Ezt a kérdőívet a szerzők fordították le, a fordítást egy, az angolt és a ma-
gyart anyanyelvként beszélő személy ellenőrizte. A kérdőív Cronbach-alpha érté- 
ke 0,73. 

A kérdőívek alapján a DSM–IV rendszerét figyelembe véve az AN és BN szimulált 
diagnózisait a következő kritériumok alapján határoztuk meg: 

Anorexia nervosa: 
• BMI < 17,5 kg/m² 
• Minimum három hónapig tartó amenorrhoea 
• EAT összpontszám > 19 
Bulimia nervosa: 
• Minimum heti két falásroham az EBSS alapján 
• Minimum heti két súlycsökkentő viselkedés 
• EAT összpontszám > 19 
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A szubklinikai AN és BN szimulált diagnózisának kritériumai: 
Szubklinikai anorexia nervosa: 
• BMI < 19 kg / m² 
• Rendszertelen menstruáció 
• EAT összpontszám > 19 
Szubklinikai bulimia nervosa: 
• Falásroham legalább hetente egyszer az EBSS alapján 
• Minimum heti két súlycsökkentő viselkedés 
• EAT összpontszám > 19 

Az adatok statisztikai elemzése az SPSS számítógépes statisztikai programcsomag 
felhasználásával készült. 

EREDMÉNYEK 

A vizsgálati csoportok bemutatása 
A vizsgálat 11 magyarországi településen történt (Budapest, Debrecen, Hajdúsám-
son, Kaba, Miskolc, Nyíregyháza, Prügy, Püspökladány, Salgótarján, Székesfehér-
vár, Téglás). A szépségiparban dolgozókat a munkahelyükön kerestük meg és kér-
tük fel a kérdőív kitöltésére. 

A vizsgálatban összesen 252 személy vett részt, 151 szépségiparban dolgozó 
személy (142 nő és 9 férfi), a kontrollcsoportot 101 fő (95 nő és 6 férfi) alkotta.  
A kérdőív kitöltése önkéntes és névtelen volt. A nő-férfi arány megfelel a vizsgált 
foglalkozási csoportok nem szerinti megoszlásának. A férfiminta viszonylag ala-
csony elemszáma miatt csak a nők adatait közöljük. 

A vizsgálatban részt vevő személyek életkora 16–46 év, az átlag életkor 34,1 év 
a szépségiparban dolgozók csoportjában, a kontroll csoportban 36,8 év (a különb-
ség nem szignifikáns). 

A szépségiparban dolgozók és a kontroll csoport iskolai végzettsége lényegesen 
nem különbözött. A szépségiparban dolgozók többségét fodrászok és kozmetikusok 
adják, emellett manikűrösök/pedikűrösök, fitness oktatók és szoláriumban dolgo-
zók alkotják ezt a csoportot. A kontroll csoportban ügyintéző, ügykezelő, fogászati 
aszisztens, titkárnő, eladó, hentes, varrónő, ápoló, konyhai alkalmazott, pedagógus 
és tanuló volt. 

A 2. táblázatban szereplő értékek nem különböznek szignifikánsan a két cso-
portban. Figyelemre méltó, hogy míg a jelenlegi testsúly átlagértékei megegyeznek 
a két csoportban, a kívánt testsúly tekintetében a szépségiparban dolgozók alacso-
nyabb átlagértékeket (58,2 kg) jelöltek meg a kontroll-csoporthoz képest (59,1 kg), 
ez a különbség azonban nem szignifikáns. 
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2. táblázat. A vizsgált populációk fontosabb demográfiai és antropometriai adatai 

 
Szépségipar 
Átlag ±SD 

(n=142) 

Kontroll 
Átlag ±SD 

(n=95) 
T-érték Szabadságfok 

Életkor (év)   34,1 (±11,2)   36,8 (±10,2) –1,43 220,66 
Testmagasság (cm)  165,2 (±6,0)  164,3 (±6,1)   0,980 199,39 
Jelenlegi testsúly (kg)   64,2 (±12,0)   64,2 (±12,5)  –0,056 187,97 
Kívánt testsúly (kg)   58,2 (±6,9)   59,1 (±7,4)  –0,442 179,53 
Jelenlegi testtömeg-index 
(kg/m²) 

  23,5 (±4,3)   23,9 (± 4,6)   0,487 183,59 

Kívánt testtömeg-index 
(kg/m²) 

  21,5 (±2,4)   21,9 (±2,4)  –1,006 183,43 

A testápolást tekintve szignifikáns különbség van a két minta között, a szépség-
iparban dolgozók gyakrabban járnak kozmetikushoz, fodrászhoz, manikűröshöz, 
pedikűröshöz, szoláriumba, szaunába, mint a kontroll csoporthoz tartozó társaik. 
Annak ellenére, hogy a szakmabeliek ismerik egymást, és általában nem szoktak 
pénz ellenében dolgozni egymásnak, a szépségiparban dolgozók mégis szignifikán-
san (p<0,0001, t=0,817, df=0,945) több pénzt költenek havonta szépségápolásra, 
mint a kontroll-csoport tagjai. 

A vizsgálatban résztvevők egy ötfokú skálán értékelték egészségi állapotukat 
(1=kiváló, 2=nagyon jó, 3=jó, 4=tűrhető, 5=rossz). Az egészségi állapot szubjektív 
megítélése tekintetében nem különbözött a két csoport egymástól, a válaszolók 
többnyire nagyon jónak vagy jónak minősítették egészségi állapotukat. 

A heti mozgásos aktivitás szempontjából, illetve a sportolás céljával kapcsolato-
san sem találtunk különbséget a két csoport között. 

A különböző skálákkal mért eredmények átlagait, valamint a normális tarto-
mány felső határánál (cut-off score) magasabb pontszámot elért szépségiparban 
dolgozó személyek számát és százalékos megoszlását a 3. táblázat mutatja. 

Az elválasztási ponthatár fölött elért pontszám még nem jelent patológiás állapotot. 
 
3. táblázat. A két minta Evési Attitűdök Tesztjében (EAT) elért pontszámainak átlaga és a kritikus 
tartományba tartozók aránya 

Szépségipar 
(n=142) 

Kontroll 
(n=95) 

 

Átlag ±SD % (n) Átlag ±SD % (n) 
T-érték Szabadságfok 

EAT 
összpontszám 

8,3 (±7,8)  7,0% (10) 6,8 (±5,6) 6,5% (6) 1,403  234,31 

EAT – diétázás 5,7 (±5,9) 4,2% (6) 5,1 (±5,0) 2,1% (2) 0,576  219,32 
EAT – orális 
kontroll 

2,2 (±2,6) 3,1% (4) 1,8 (±2,1) 2,1% (2) 1,091  226,37 

EAT – bulimia 0,5 (±1,4) 1,4% (2) 0,2 (±0,9) – 1,924   246,840 



68 LUKÁCS-MÁRTON RÉKA – VÁSÁRHELYI ÉVA – SZABÓ PÁL 

Az EAT összpontszám átlagértékeiben nincs szignifikáns különbség a vizsgált 
minták között, ahogyan az EAT diétázás és orális kontroll alskáláiban sem.  
A bulimia alskálában azonban a szépségipari mintában közel szignifikánsan maga-
sabb az átlagérték (p=0,055, T=1,924, df=246,840). 

4. táblázat. A falásrohamok és a súlycsökkentő viselkedések gyakorisága a vizsgálati mintákban 

 Szépségipar  
(n=142) 

Kontroll  
(n=95) 

Falásroham 
Havonta 13,4% (19) 13,8% (12) 
Minimum heti egyszer 4,3% (6) 1,1% (1) 
Hetente többször 2,2% (3) 1,1% (1) 

Súlycsökkentő viselkedés legalább havonta egyszer 
Önhánytatás 3,5% (5) 5,9% (5)* 
Hashajtó 5,6% (8) 9,1% (8) 
Étvágycsökkentők 7,7% (11)* 3,6% (3) 
Diétázás 22,5% (32)* 16,1% (14) 
Testedzés 53,5% (78)* 49,3% (43) 

* szignifikáns különbség a csoportok között (p<0,05) 

Az önhánytatás esetében szignifikáns különbség található, a kontroll csoportban 
gyakoribb ez a súlycsökkentő viselkedésmód. Az étvágycsökkentők használata, a 
testedzés (alak vagy testsúly miatt), valamint a diétázás lényegesen gyakrabban 
fordul elő a szépségiparban dolgozók csoportjában (p<0,05). 

5. táblázat. A klinikai és szubklinikai AN és BN, diagnosztikai kritériumainak gyakorisága a vizsgált 
csoportokban 

 Szépségipar  
(n=142) 

Kontroll  
(n=95) 

EAT > 19 7,0% (10) 6,5% (6) 
Rendszertelen menstruáció 22,4% (33) 17,0% (18) 
BMI <17, 5 kg / m2 1,6% (2) 2,4% (2) 
BMI <19 kg / m2 6,5% (8) 9,6% (8) 
Szubklinikai anorexia nervosa 0,7% (1) – 
Szubklinikai bulimia nervosa 0,7% (1) 1,0% (1) 
Anorexia nervosa – – 
Bulimia nervosa – – 
Evészavar összesen 1,4% (2) 1,0% (1) 
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A szépségiparban dolgozók közül egyetlen személy sem teljesíti az AN és BN szi-
mulált diagnózisának kritériumait. A kontroll csoport esetében sem találtunk klini-
kai súlyosságú evészavart. 

A szubklinikai zavarok közül az anorexia nervosa gyakorisága a szépségiparban 
dolgozóknál 0,7%, a szubklinikai bulimia nervosa diagnosztikai kritériumai egy-
egy személynél (1,0%, illetve 0,7%) teljesülnek a kontroll személyek és a szépség-
iparban dolgozók csoportjában. A klinikai és szubklinikai súlyosságú evészavarok 
tekintetében nincs szignifikáns különbség a vizsgált mintákban. 

A testkép tekintetében a Testi Attitűdök Tesztje (BAT) alapján a következő 
eredményeket találtuk a két vizsgálati csoportban 

6. táblázat. A két minta Testi Attitűdök Tesztjében (BAT) elért pontszámok átlagai és a kritikus tar-
tományba tartozók aránya 

Szépségipar  
(n=142) 

Kontroll  
(n=95) 

 
Átlag 
±SD 

%  
(n) 

Átlag 
±SD 

%  
(n) 

T-érték Szabadságfok 

BAT összpontszám  29,5 
(±16,2) 

23,9% 
(34) 

30,1 
(±16,2) 

27,7% 
(26) –0,372 195,530 

BAT Saját  
testméret negatív meg-
ítélése  

 9,1  
(±7,8) 

13,4% 
(19) 

 8,4  
(±7,4) 

11,6% 
(11) 0,421 203,496 

BAT Idegenség érzet 
a testtel kapcsolatban 

 6,9  
(±5,3) 

 4,2% 
 (6) 

 7,5  
(±5,6) 

 4,2% 
 (4) –0,028 205,425 

BAT Általános testtel 
való elégedetlenség 

 6,8  
(±4,1) 

11,3% 
(16) 

 7,6  
(±4,7) 

21,3%  
(20)* –1,554 172,890 

* szignifikáns különbség a csoportok között (p<0,05) 

A BAT eredményei nagyjából hasonló átlagértékeket mutatnak. A BAT Általános test-
tel való elégedetlenség alskála esetében szignifikáns különbség van a minták kö-
zött, a kontroll-csoport esetében gyakoribb a küszöbértéket meghaladó esetek száma. 

Az Evészavar Kérdőív Testtel való elégedetlenség alskálájában hasonló ered-
ményeket kaptunk a két csoportban (7. táblázat). 

7. táblázat. A két minta Evészavar Kérdőív (EDI) Testtel való elégedetlenség alskáláján elért pont-
számának átlaga és a kritikus tartományba tartozók száma 

 
Szépségipar

(n=142) 
Átlag ±SD 

Kontroll 
(n=95) 

Átlag ±SD 
T-érték Szabadságfok 

EDI – Testtel való elégedetlenség 8,1 (±6,8) 8,3 (±6,7) 0,957 184,714 
Küszöbértéket meghaladó esetek száma 4,2% (11) 4,3% (8) – – 
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Az Emberalakrajzok Tesztjében (Fallon és Rozin, 1985) mind a szépségiparban 
dolgozók, mind a kontroll személyek átlagosan kövérebbnek ítélték meg testalka-
tukat, mint ahogy azt ideálisnak gondolták. Nem volt szignifikáns különbség a két 
minta között az aktuális és az ideálisnak tartott testalakok között. 

Az elvégzett lineáris regressziós elemzések következtében elmondhatjuk: hogy 
sem a foglalkozás (R2=0,008, szign.: 0,162) sem az életkor (R2=0,0003, szign.: 
0,762), sem az iskolai végzettség (R2=0,024, szign.: 0,014), valamint a szépségápo-
lási cikkekre elköltött pénzmennyiség (R2=0,008, szign.: 0,163) sem jósolja be az 
evészavarra való fogékonyságot (amit az EAT összpontszáma jelez). 

MEGBESZÉLÉS 

Vizsgálatunk tárgya egy jellegzetes foglalkozási csoport volt, a szépségiparban 
dolgozók csoportja (fodrászok, kozmetikusok, manikűrösök/pedikűrösök, fitness 
oktatók és szoláriumban dolgozók). Mivel munkájuk által a szépség az ápoltság 
megtestesítőjeként jelennek meg, logikusnak tűnik az a feltevés, hogy számukra a 
külső megjelenés fokozott jelentőséget kap, és ez evés-, illetve testképzavarok ki-
alakulására hajlamosíthat. Hasonló mintában eddig – tudomásunk szerint – egyet-
len vizsgálat történt (Wong, 2003). 

Wong (2003) tajwani szépségiparban dolgozók körében a tápláltsági állapottal 
való elégedettségét és a testsúlycsökkentő viselkedések előfordulását vizsgálta. 
Úgy találta, hogy a szépségiparban dolgozók gyakrabban gondolják magukat túlsú-
lyosnak a kontroll-csoporthoz képest, bár a valóságban soványabbak. Ennek meg-
felelően körükben gyakoribb a soványságra való törekvés, a szándékos súlycsök-
kentés (50,1%), mint a kontroll-csoportban (23,7). Mind a diétázás (76,2%), mind 
az önhánytatás (10,7%), mind pedig a fogyasztó szerek használata (50%) gyako-
ribb volt, mint a kontroll-csoportban (51,3%, 5%, illetve 13,3%) (Wong, 2003). 
Különösen nagy a különbség, mintegy négyszeres, a testsúlycsökkentő gyógysze-
rek szempontjából. 

Jelen vizsgálatunk eredményei csak részben erősítik meg Wong (2003) eredmé-
nyeit. Az általunk vizsgált csoportok nem különböztek tápláltsági állapotuk és 
testméreteik szerint. Az ideális alak és testsúly szempontjából sem volt statisztikai-
lag bizonyítható különbség. A diétázás, testedzés és az étvágycsökkentők használa-
ta gyakoribb volt a szépségiparban dolgozók között, míg az önhánytatás a kontroll-
csoportban mutatott nagyobb gyakoriságot (szignifikáns különbségek). 

Az általános egészségi állapot szubjektív megítélésében és a testedzés gyakori-
ságában nem különbözik egymástól a két csoport. 

Az Evési Attitűdök Tesztjében nem mutatkozott különbség. Az evészavarok di-
agnosztikai kritériumainak előfordulása sem különbözött a két mintában. A vizsgá-
lati személyek viszonylag alacsony száma miatt a kapott prevalencia-értékek csak 
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tájékoztató jelleggel bírnak, úgy tűnik azonban, hogy ebből a szempontból sincs 
lényeges különbség az általunk vizsgált csoportok között. 

A Testi Attitűdök Tesztjének (BAT) összpontszáma nem különbözött a két cso-
portban. A három alskála közül az Általános testtel való elégedetlenség alskálában 
adódott szignifikáns különbség: eszerint a kontroll-csoportban nagyobb mértékű a 
saját testtel való elégedetlenség. Az Evészavar Kérdőív (EDI) hasonló alskálájában 
azonban nem különböztek a csoportok. 

Osztrák, keletnémet és magyar egyetemi hallgatók összehasonlításakor a ma-
gyar diákok szignifikánsan magasabb pontszámot értek el az Evészavar Kérdőív 
(EDI) Testtel való elégedetlenség alskálájában, mint osztrák és keletnémet társaik 
(Rathner et al., 1995). 

Az Emberalakrajzok Tesztjében kapott eredmények azt mutatják, hogy mind a 
szépségiparban dolgozók, mind a kontroll-csoportban levő személyek átlagosan 
kövérebbnek ítélték meg testalkatukat, mint amilyent ideálisnak véltek. Azonban 
nem volt szignifikáns különbség a két minta között az aktuális és az ideálisnak tar-
tott testalakok tekintetében. 

A testápolást tekintve szignifikáns különbség van a két minta között, a szépség-
iparban dolgozók gyakrabban járnak kozmetikushoz, fodrászhoz, manikűröshöz, 
pedikűröshöz, szoláriumba, valamint szaunába, és szignifikánsabban több pénzt 
költenek szépségápolásra, mint a kontroll csoport. 

Összességében eredményeink alapján csak részben igazolódott az a feltevés, 
hogy a szépségiparban való munka hajlamosít evészavarokra. Ezt azzal magyaráz-
zuk, hogy az evészavar kialakulásában, kiváltásában és fennmaradásában számos 
biológiai, pszichológiai és szociokulturális tényező játszik szerepet protektív vagy 
rizikó tényezőként, gyakran igen összetett kölcsönhatásban (Túry és Szabó, 2000). 

Ugyanakkor nem lehet egyértelműen arra következtetni, hogy a szépségiparban 
végzett munka, az iskolázottság, az életkor, valamint a szépségápolásra költött 
pénz mennyisége egyértelműen befolyásolná az evészavarokra való hajlamot. 

Jelen eredményeink így előzetesnek tekinthetők, amelyek alapján további vizs-
gálatokra van szükség. 
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BODY IMAGE AND EATING ATTITUDES IN A BEAUTICIAN SAMPLE. 
IS IT REALLY A RISK POPULATION? 

(SUMMARY) 

Introduction: Eating disorders are frequent diseases, and their prevalence is on the increase. They are 
multifactorial phenomena, body image disorder and body dissatisfaction play an important role in the 
development of eating disorders. Some professional groups (models, actors, ballet dancers and ath-
letes) are considered as risk populations for eating and body image disorders. Beauticians (hair styl-
ists, cosmeticians, pedicurists/manicurists, solarium workers, fitness coaches) may be a possible risk 
group as their work is closely related to beauty and fashion. 
Methods: The authors analysed the data of 252 subjects (15 males, 237 females), 151 subjects work-
ing as beauticians, 101 subjects served as control group. The objective of the survey was the study of 
eating attitudes, eating disorders, body attitudes and health state. 
Measures: Eating Attitudes Test (EAT; Garner and Garfinkel, 1979), Eating Behaviour Severity Scale 
(EBSS; Yager et al., 1987), Human Figure Drawings Test (Fallon and Rozin, 1987), Eating Disorders 
Inventory (EDI; Garner et al., 1983), Body dissatisfaction subscale, the Body Attitudes Test (BAT, 
Probst et al.1995), and the Body Investment Scale (BIS, Orbach and Mikulincer, 1998). 
Results: Such weight reducing methods as dieting, exercise and the use of appetite suppressants were 
significantly more prevalent in the beautician group. 
 The total score and the scores of the subscales did not differ on the Eating Attitudes Test (EAT) in 
the beautician and the control group. The prevalence of the diagnostic criteria of eating disorders was 
similar in both groups. 
 There was no difference on the Body Dissatisfaction Scale of the Eating Disorder Inventory (EDI) 
in the groups under the scope of the study. The total scores of the Body Attitude Test (BAT) were 
similar in both groups, however, the control group scored significantly higher on the General Body 
Dissatisfaction Scale of the BAT. 
 Subjects in both the beautician and the control group perceived their current body shape signifi-
cantly larger than their ideal body shape. 
Conclusions: The data revealed by the study provide only partial evidence in support of the authors’ 
hypothesis. Further research is needed. 
Key words: eating disorders, eating attitudes, body attitudes, beauticians 
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VÁLLALKOZÓK ÉS BŰNELKÖVETŐK 
KOCKÁZATVÁLLALÁSI STRATÉGIÁI1 

A vállalkozók, főiskolások és bűnözők kockázatvállalását egy kérdőíves, hipotetikus fogadási helyzetben 
vizsgáltuk. A felkínált helyzetekben a bizonytalanságot és a tét nagyságát variáltuk nyerési, illetve vesztési 
helyzetekben. Eredményeink azt mutatják, hogy a nagyobb biztos nyereség esetén csökken a kockázatvál-
lalás. A vállalkozók a tét nagyságára fókuszálnak, a nagy nyereség motiválja őket a kockázatvállalásra, míg  
a főiskolások a siker nagyobb esélye esetén döntenek a kockázatos alternatíva mellett. A vállalkozókra 
leginkább a lehetőségek megragadásának stratégiája jellemző: azaz az alternatívák lehetséges nyereségeit 
és veszteségeit összemérve választanak. A bűnözők kockázatvállalási hajlandósága magasabb, mint a má-
sik két csoporté. Nem tesznek igazán különbséget a különböző kockázatvállalási helyzetek között, és – le-
egyszerűsítő stratégiával élve – leginkább a kockázatos alternatíva lehetséges nyeresége alapján döntenek. 
Kulcsszavak: kockázatvállalás, bizonytalanság, keretezési hatás, tét, érzelmi heurisztika 

Különböző csoportokról alkotott képünkhöz jellegzetesen hozzátapad azok kocká-
zatvállalási hajlandósága. Fokozott kockázatvállalást várunk egyes életkorokban 
(serdülők), felfedezzük személyek kedvelt időtöltésében (pl. sárkányrepülés), élet-
vezetésében (alkohol vagy drog használata), foglalkozásában (vállalkozók, autó-
versenyzők) vagy a társadalom normáival való szembeszegülésben (elítéltek). A 
kockázatvállalásnak egyaránt van pozitív és negatív konnotációja: a vállalkozók 
kockázatvállalását adaptívnak tekintik, pozitív jelentése van, míg a bűnözés 
maladaptív viselkedés, negatívan értékelt kockázatvállalás. Vizsgálatunkban nem 
csak a kockázatvállalás mennyiségét, hanem annak adaptív és nem adaptív straté-
giáit is fel kívánjuk tárni, ezért két csoport, egy vállalkozói és egy bűnözői csoport 
kockázatvállalásának vizsgálatát tűztük ki célunknak, és azt összehasonlítottuk egy 
főiskolás diákokból álló kontrollcsoporttal.2 

                                              
1 A kutatás az OTKA TO 37607 pályázat keretében történt.   

A tanulmány rövidített változata angol nyelven megjelenés alatt áll a Journal of Socio Economics 
2008-as számában. 

2 Egy korábbi közleményünkben (Faragó, K., Kiss, O., 2005) a vállalkozók kockázatvállalását 
összehasonlítottuk a főiskolásokéval. Most a bűnözőket is bevonjuk az összehasonlításba. 



76 FARAGÓ KLÁRA – KISS ORHIDEA – BOROS JÁNOS 

A kockázatvállalást a legkiterjedtebb formában döntéselméleti, normatív mo-
dellben írták le és vizsgálták, mely szerint a döntéshozónak azt az alternatívát kell 
választania, amelyik számára a legnagyobb elvárt hasznot hozza. Megállapították, 
hogy általánosan jellemző a biztos alternatíva választása még akkor is, ha az kisebb 
nyereséggel kecsegtet, mint a kockázatos alternatíva. Ezen vizsgálatok jól doku-
mentálták azt is, hogy az egyének nem konzisztensen járnak el kockázatos válasz-
tásaikban. Ha ugyanazt a helyzetet másképpen fogalmazzák meg, az emberek mást 
választanak: kockázatkerülők a nyereség, kockázatvállalók a veszteség esetében 
(Tversky és Kahneman, 1981, Tversky, et al., 1990). Akkor is hajlamosak a biztos 
alternatívákat választására, amikor annak várható hasznossága kisebb, mint a koc-
kázatosé. Az ilyen választás egyértelműen kockázatkerülő. Jelenti-e ez utóbbi azt, 
hogy az emberek elutasítják a kockázatot? Ha a lottózás példájára gondolunk, ak-
kor egyértelmű, hogy nem éri meg lottózni, hiszen a befektetett pénz megtérülésé-
nek valószínűsége elhanyagolhatóan kicsi, de a nagy nyeremény reménye és a be-
fektetés kicsiny volta mégis elhomályosítja a racionalitást. A lottózó emberek 
azonban mégsem kockázatkeresők, sokan közülük az élet más területein nagyfokú 
biztonságra törekszenek. A lottózás példája azt bizonyítja, hogy a hétköznapi élet 
döntéshozói nem a normatívák szerint gondolkodnak. Hol a várható nyereség 
nagysága csábítja el őket, és figyelmen kívül hagyják a valószínűségeket, hol a bi-
zonyosság kívánása a döntő motívum, és nem ugranak bele nagy lehetőségeket tar-
talmazó helyzetekbe. 

A döntéshozó a várható érték maximalizálása helyett más kritériumot is alkal-
mazhat választásakor, olyan kritériumot, amely összhangban áll személyes törek-
véseivel. A játékelméletben több ilyen stratégiát állapítottak meg: pl. a maximax 
stratégiát követő személy optimista módon azt az alternatívát választja, ahol a leg-
nagyobb a nyeremény, függetlenül a veszteségektől és a valószínűségektől; a 
maximin kritérium a pesszimista választás, ahol azt vizsgálja a személy, hogy a 
rossz kimenetelek között hol lehet mégis a legnagyobb nyereséget elérni; a 
minimax pedig abból a megbánásból indul ki, hogy ha mást választott volna, mek-
kora nyereményről csúszott volna le az adott választással. Akár a valószínűségeket 
is figyelembevevő, akár a kimenetelekre koncentráló stratégiát választja az egyén, 
a normatív modellek következetességet feltételeznek részéről 

A vállalkozók jellemzésekor a kockázatvállalás mindig előtérben áll. Ez nem 
meglepő, hiszen a fogyasztók és a versenytársak viselkedésének kiszámíthatatlan-
sága miatt döntéseikben – pl. egy új piac meghódítása, egy új termék gyártása – 
mindenképpen szembesülnek a kockázattal. Különböző szerzők ugyan a vállalkozó 
jellemzésekor a szükséges viselkedés más-más oldalát ragadják meg – pl. Schum-
peter (1934) az innovációra való készséget, Kirzner (1973) a lehetőségek felisme-
rését, Knight (1921) a magabiztos és önálló ítéletalkotás képességét a bizonytalan 
helyzetekben – mindegyik megfogalmazásban benne rejlik az a nézet, hogy a vál-
lalkozók nem riadnak vissza a kockázatos megoldásoktól akkor, ha attól nagy 
hasznot vagy sikert remélnek. 
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Palich és Bagby (1995) vállalkozókkal végzett vizsgálatai abból indulnak ki, 
hogy a vállalkozók nagyon sokféleképpen viselkedhetnek: egyesek megragadják a 
lehetőségeket, mások megrettennek a kockázattól, egyesek virágzó üzleteket visz-
nek, mások tönkremennek. A szerzők a szerintük eredménytelen személyiségvoná-
sok vizsgálata helyett a kognitív megközelítést javasolják. Vizsgálataikban külön-
böző üzleti szcenáriókról kellet véleményt formálnia vállalkozóknak és nem 
vállalkozóknak. A különbséget a helyzet kategorizálásában találták meg a szerzők: 
a vállalkozók pozitívabbnak látták, inkább az erősségeket, mint a gyengeségeket, 
inkább a lehetőségeket, mint a fenyegetéseket, inkább az előrelépés, mint a bukás 
színterét fedezték fel ezekben a helyzetekben. A kockázatvállalási hajlandóság kü-
lönbségeit azonban nem tapasztalták 

Forlani és Mullins (2000) arról panaszkodnak, hogy a kockázatvállalás fontos-
sága ellenére viszonylag kevés kutatás foglalkozott azzal, hogy a kockázatos visel-
kedés különböző összetevői, azaz a kockázatpercepció (mekkorának látja egy sze-
mély az adott veszélyt), a várt eredmény (a nyereség, illetve a veszteség nagysága), 
a valószínűség (az esemény bekövetkezésének esélyei) és a kockázatvállalási hajlan-
dóság hogyan befolyásolják a viselkedést. Vizsgálatukban a vállalkozók hipotetikus 
üzletet értékeltek. Azt találták, hogy a megkérdezettek hajlandóak voltak a na-
gyobb kockázat vállalására, ha a helyzet elég nagy nyereménnyel kecsegtetett (ösz-
szesen négyféle invesztálás között lehetett választani: egy nagyobb és egy kisebb 
pénzösszeget kockáztató üzlet, melyekhez a siker nagyobb vagy kisebb valószínű-
sége társult). A nagy kockázatvállalás azonban csak a pénzösszegre vonatkozott, a vá-
laszadók kerülték a nagy bizonytalanságú helyzeteket. Nemcsak a kockázat maga, 
de annak eltérő percepciója és az egyének kockázatvállalási hajlandósága is befo-
lyásolta viselkedésüket. A kockázatvállalási hajlam a percepcióra nem, a választásra 
azonban hatást gyakorolt. Shapira (1995) eredményei szerint a vállalatvezetők főleg 
a nyereség nagyságára koncentrálnak, miközben elhanyagolják a valószínűségeket. 

Jónéhány kutatás és az arra épülő elmélet a kockázatvállalást a bűnözői viselke-
dés egyik fontos alkotóelemeként azonosította. Gottfredson és Hirschi (1990) elmé-
letében a bűnözői viselkedés és a gyenge önkontroll kapcsolatát bizonyította, az ön-
kontroll összetevői között fontos helyet foglalt el a kockázatvállalás. Grasmick et al. 
(1993), Romero et al. (2003) az önkontrollt többdimenziós konstrukciónak tekintet-
ték, amelynek vezető faktora az impulzív kockázatkeresés volt. Farrington (1995) 
40 évet átölelő longitudinális vizsgálatára épülő elméletének egyik kulcsmomentuma 
a bűntettet megelőző döntéshozatal, amely a közgazdaságtanból jól ismert költség-
haszon elemzés alapján történik, vagyis, ha a várható haszon nagyobb, mint a költ-
ség (lebukás), akkor a bűncselekmény nagy valószínűséggel létrejön. Természete-
sen mind a haszon, mind a költség megítélése szubjektív, nagymértékben függ az 
elkövető személyiségétől, értékeitől, attitűdjétől, előző tapasztalataitól és az adott 
helyzettől. Így a pozitív döntésben mindig nagy kockázatot vállal a bűnelkövető. 
Az erőszakos bűnözők kétféle szempontból is kockázatvállalók: egyrészt a bűncse-
lekmény maga kockázattal jár (a megtámadott személy vagy az odaérkezett hatóság 
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támadása), másrészt lebukás esetén szabadságvesztést kockáztat az elkövető. Lyng 
(1993) fenomenológiai megközelítésében felveti, hogy a kockázatvállalás és a bű-
nözői viselkedés között fontos hasonlóságok vannak az átélt élmény tekintetében. 
Véleménye szerint mindkét esetben a kontroll kiterjesztésének és a határok ostrom-
lásának az élménye jelent fontos többletet a cselekvő számára, a kockázatvállalás 
tehát állandó énképerősítő funkcióval bír. Az élmény és a motiváció hasonló, a kü-
lönbség azonban az, hogy a szocializált személy inkább szociálisan elfogadott terü-
letekre tereli kockázatvállaló viselkedését, míg a rosszul szocializált nem elfogadott 
területeken éli ki ilyen irányú igényét. Krueger és munkatársai (2002) a személyi-
ség és bűnözés összefüggéseinek vizsgálatakor több mint 800 fiatal személyiség-
tesztjeinek (MPQ) alapján megállapították, hogy a kockázatvállalás dimenzióján 
különböznek a nem bűnözőktől. Lane és Cherek (2002) kockázatvállalási feladat-
ban kockázatos és nem kockázatos alternatívák közötti választásra kérte fel a ser-
dülőkorú kísérleti személyeit. A feladatok kis valószínűséggel bekövetkező nagy 
nyereményt, vagy nagy valószínűséggel bekövetkező kis veszteség közötti válasz-
tást kértek. Eredményeik szerint a potenciálisan bűnelkövető fiatalok gyakrabban 
választották a kockázatos megoldásokat, kevesebb nyereséghez jutottak a kísérlet 
végén, és ha a kockázatvállalás egy esetben sikeresnek bizonyult, amellett sokáig 
kitartottak. Stewart és Hemsley (1984) a nyerés elvárását vizsgálták bűnelkövetők-
nél, és azt tapasztalták, hogy ez a csoport nagyobb nyereséget vár hipotetikus bű-
nözési helyzetekben, mivel a kockázatokat alacsonyabbra értékelik. 

Szociológiai indíttatású vizsgálatot végeztek Magyarországon a kockázattal 
szembeni attitűd társadalmi-demográfiai meghatározóinak feltárására, amelyben a 
tipikus kockázattal szembeni attitűdöt, a tét nagyságának és a jövedelemnek a befo-
lyásoló hatását vizsgálták fogadási helyzetben (Szántó és Tóth, 2003). (A választás 
maga csak hipotetikus volt, valódi pénzt a személyek nem kaptak). Megállapítot-
ták, hogy a kockázatkerülő attitűd a tipikus válasz a fogadási helyzetben, ugyanak-
kor megjelenik a kockázatvállaló magatartásminta is. Az egyének jövedelmi hely-
zete nem lineárisan, hanem J alakú görbét követve befolyásolta a kockázatvállalást. 
Az életkor és a nemi hovatartozás hatása elég markánsnak bizonyult (a fiatalabbak 
és a férfiak több kockázatot vállalnak). A szerzők hipotetikus döntéshozót model-
lezve arra a következtetésre jutnak, hogy a nagyobb jövedelműek a kicsi és köze-
pes tét esetén többet, míg a legmagasabb tét esetén kevesebbet kockáztatnak. 

Feltételezhetjük, hogy a vállalkozók és a bűnözők kockázatvállalási szintje ma-
gasabb, mint az átlagos személyekből álló csoportokéi. Feltételezhetjük azt is, hogy 
a vállalkozók tapasztalt „professzionális” kockázatvállalók, hiszen ez a tevékeny-
ség igen fontos szerepet játszik munkájukban. Ezért azt várhatjuk, hogy racionáli-
sabb, de legalábbis konzisztensebb stratégia alapján járnak el a kockázatvállalási 
helyzetekben, mint a bűnözők. Mivel a vállalkozóknak létkérdés, hogy a túl nagy 
kockázatokat el tudják kerülni, a bűnözők azonban leértékelik kockázatot, és im-
pulzívan reagálnak, arra számítunk, hogy a kísérleti helyzetekben felkínált fogadási 
szituációban is ez utóbbiak nagyobb kockázatot vállalnak, mint a vállalkozók. 
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HIPOTÉZISEK 

H1. Első hipotéziseink a kockázatvállalás mértékére vonatkoznak: 

H1a) A vállalkozókat inkább a lehetőségek felismerése (a pozitív esélyek megra-
gadása) motiválja, (Krizner, 1973, Lopez, 1993) a nem vállalkozókat pedig inkább 
a biztonságkeresés. Ezért magasabb lesz a vállalkozók kockázatvállalási szintje, 
mint a kontrollcsoporté (főiskolások). 

H1b) Az elítéltek kockázatvállalása magasabb, mint a másik két csoporté (Gott-
fredson és Hirschi, 1990). 

H2. Azt várjuk, hogy a veszteség helyzetben nagyobb kockázatot vállalnak az embe-
rek, mint a nyereség helyzetben (Tversky és Kahneman, 1981, Tversky et al., 1990). 

H3. Az elítéltek nyereséges helyzetben sem a biztonságra törekednek, ezért náluk 
mindkét helyzetben nagyobb lesz a kockázatvállalás 

H4. A tét nagysága jobban befolyásolja a kockázatvállalást, mint a valószínűség 
különbségei (Shapira, 1995). 

H5. Arra számítunk, hogy a három csoportnál eltérő stratégiákat tudunk majd azo-
nosítani. 

MÓDSZEREK 

Vizsgálati minta 
95 vállalkozó, 86 főiskolás és 49 elítélt töltötte ki a kérdőívet 2002–2003 során (a 
vizsgálatban sok más kérdőív is szerepelt). A kockázatvállalás szempontjából hiá-
nyosan kitöltött kérdőíveket kihagytuk (103 és 101 volt eredetileg a megkérdezet-
tek száma). Az elítélteknél pótoltattuk a válaszadás hiányosságait. A minta a kö-
vetkezőképpen oszlott meg: 

Vállalkozók 

Nem: 68 férfi, 27 nő 
Életkor: 25–35 29 
 36–45 29 
 46–55 30 
 55 felett 6 
Iskolai végzettség: középfokú 42 
 felsőfokú 48 
 nincs adat 5 
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Havi nettó jövedelem: 70 000 alatt 17 
 71 000–250 000 között 46 
 251 000 felett 20 
 nincs adat 12 
Lakóhely: Budapest 36 
 50 000-nél nagyobb lélekszámú város 20 
 50 000-nél kisebb lélekszámú város 24 
 nincs adat 15 
Alkalmazottak száma: 0 20 
 1 17 
 2–3 19 
 4–10 21 
 11–50 9 
 50–100 4 

A vállalkozók mintájának eloszlásából láthatjuk, hogy a válaszolók kisvállalkozók. 
Ez az eloszlás nem a kiválasztás szándékát tükrözik, ezek a személyek voltak elér-
hetőek a vizsgálat számára. A kérdőívek többségét egyetemi hallgatók vették fel 
ún. hólabda módszerrel. A kiválasztás kritériumát a nehéz elérhetőség miatt abban 
szabtuk meg, hogy csak azokat kérdeztük meg, akik saját vagyonukat kockáztatták 
a vállalkozásukban. 

Főiskolások 

A kérdőíveket a BGF Külkereskedelmi Karának 1. és 2. éves hallgatói töltötték ki. 
Nem: 15 férfi, 71 nő 
Életkor: 18–19 5 fő 
 20–25 81 fő 

Börtönbüntetésüket töltő elítéltek 

A kérdőíveket börtönszituációban vette fel két pszichológus. 
Nem: mindannyian férfiak 
Bűnelkövetés módja: betöréses lopás 24 fő (előző bűncselekményeik között 3-nál  
  rablás) 
 fegyveres rablás 25 fő (előző bűncselekményeik között  
  21-nél betöréses lopás 
Életkor: 21–25 9 
 25–35 29 
 36–45 10 
 46–55 1 
Iskolai végzettség: 8 általános 41 fő 
 érettségi 8 fő 
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KÍSÉRLETI ESZKÖZ 

A kérdőíves felmérésben 10 kérdésre kellett válaszolniuk a megkérdezetteknek, 5 kér-
dés nyerési, 5 pedig vesztési helyzetre vonatkozott3. Minden kérdés esetében fel-
ajánlottunk egy biztos és egy kockázatos alternatívát. A biztos és bizonytalan alter-
natíva várható értéke azonos volt kérdésenként. A kérdésekben a biztos alternatíva 
értékét (a biztos veszteség vagy nyereség nagyságát) és a bizonytalan alternatívá-
ban szereplő tét nagyságát, illetve a bekövetkezés valószínűségét variáltuk. 

A bevezetőben bemutatott két példa kérdőívünkben is szerepelt. Most még egy-
szer felidézzük az első példát (a kérdőív 2. kérdése), segítséget adva a változók ér-
telmezéséhez: 

A. 300 000 Ft.-ot biztosan kap (A biztos nyeremény értéke 300 000) 
B. 20% az esélye annak, hogy kap 1 500 000 Ft-t és 80% az esélye annak, hogy 

nem kap semmit (tét: 1 500 000, a kiinduló helyzet javításának valószínűsége 
20%) 

Az alábbi táblázatban jellemezzük a helyzeteket: 

1. táblázat. A helyzetek jellemzése 

Kérdések 
sorszáma 

Biztos nyeremény  
értéke Tét nagysága A kiinduló helyzet javításának 

valószínűsége 
 1. Nagy Kicsi Nagy 
 2. Nagy Nagy Kicsi 
 3. Kicsi Kicsi Nagy 
 4. Kicsi Nagy Kicsi 
 5. Közepes Közepes Közepes 

 Biztos veszteség értéke  A kiinduló helyzet rontásának  
valószínűsége 

 6. Nagy Kicsi Nagy 
 7. Nagy Nagy Kicsi 
 8. Kicsi Kicsi Nagy 
 9. Kicsi Nagy Kicsi 
10. Közepes Közepes Közepes 

A biztos nyeremény és veszteség esetén nagynak neveztük a 320 és 300 ezer forintot, 
közepesnek a 250 ezret és kicsinek a 160 és 180 ezret. A tét jellemzésénél azt vettük 
figyelembe, hogy a biztos és a kockázatos alternatíva között mekkora a különbség. 
Így a 320 ezer helyett felkínált 400 ezer és a 180 ezer helyett 200 ezer kis tétet jelen-
tenek (1., 3., illetve 6. és 9. helyzetek). A tét nagysága és a valószínűség nem függet-
len dimenziók, másképp az egyenlő elvárt hasznosság feltétele nem teljesülhetne. 
                                              

3 A kérdőívet ld. a mellékletben. 
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EREDMÉNYEK 

Elsőként nemek szerinti összehasonlítást végeztünk. Kérdésfeltevésünk ugyan nem 
erre irányult, de a mintánkban a bűnöző csoportban csak férfiak voltak, a főiskolás 
csoportban pedig a nők voltak többségben (71 nő, 15 férfi), a vállalkozóknál pedig 
fordítva (68 férfi és 27 nő). Globálisan tekintve a kockázatvállalást, a különbség  
– a szakirodalmi eredményekkel összhangban – szignifikáns a nemek között (férfi 
4,78; nő 3,88; p<0,001), de a részletes elemzés azt mutatta, hogy a nyerési szituá-
ciókban a szignifikáns különbség eltűnik, és a vesztési helyzetekben csak a 10. kér-
désben megmutatkozó különbségek okozzák az eltérést. 

A kor tekintetében kérdésfeltevésünk szempontjából nem volt érdemes összeha-
sonlítást végezni. A hallgatói csoport ugyan jóval fiatalabb volt, mint a másik ket-
tő, de a szakirodalmi eredmények szerint a fiatalabbak jellemzően kockázatválla-
lóbbak. Hipotézisünk a másik két csoportot feltételezi kockázatvállalóbbnak. Ha 
elvárásunk teljesül, azt csak megerősíti az életkorbeli különbség. 

A kérdéseket dichotóm módon kódoltuk, kockázatos választás esetén 1, biztos 
válasz esetén 0 pontot adtunk. Először a válaszok átlagait mutatjuk be a három 
csoportban kérdésenként: a nyereséges helyzetek összátlagát, a veszteséges helyze-
tek összátlagát és a kockázatvállalás összevont átlagát (1. hipotézis). 

2. táblázat. A kockázatvállalás átlagértékei 

Vállalkozó Főiskolás Elítélt  
Átlag szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Nyer1 ,21 ,41 ,18 ,39 ,31 ,46 
Nyer2 ,43 ,50 ,21 ,41 ,31 ,46 
Nyer3 ,34 ,48 ,50 ,50 ,41 ,50 
Nyer4 ,44 ,50 ,21 ,41 ,40 ,50 
Nyer5 ,42 ,50 ,40 ,49 ,47 ,50 
Nyerösszes 1,83 1,44 1,49 1,15 1,88 1,7 
Veszt6 ,82 ,39 ,72 ,45 ,73 ,45 
Veszt7 ,39 ,49 ,42 ,50 ,54 ,50 
Veszt8 ,71 ,45 ,54 ,50 ,65 ,48 
Veszt9 ,41 ,50 ,48 ,50 ,63 ,49 
Veszt10 ,60 ,49 ,45 ,50 ,65 ,48 
Vesztösszes 2,49 1,29 2,61 1,38 3,18 1,25 
Kocvállösszes 4,69 2,09 4,20 1,77 5,06 2,16 

A táblázatból láthatjuk, hogy mind a nyeremények, mind a veszteségek, mind pe-
dig a globális kockázatvállalási mutató tekintetében a legmagasabb értéket az el-
ítéltek érik el, és a vállalkozók magasabb értéket érnek el, azaz kockázatvállalób-
bak, mint a főiskolások. 
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A globális mutató különbségei szignifikánsak a három csoportban (ANOVA pró-
ba alapján, F=7,706, p<0.001), valamint a veszteséges helyzetek összmutatójában 
is szignifikáns a különbség (F=3,135, p<0.05). 

A nyereséges helyzetekben a kockázatvállalás nem különbözik szignifikánsan a 
csoportok között, csupán tendenciaszerű különbség van a főiskolások és vállalko-
zók (t=–1,806, p=0.072) között. A veszteséges helyzetekben azonban a főiskolások 
és az elítéltek szignifikánsan eltérnek egymástól (t=–2,38, p<0.01). 

A nyerési és vesztési keret hatásának vizsgálata céljából (2. hipotézis) megvizs-
gáltuk azt, hogy a nyerési, illetve a vesztési helyzetekben tanúsított kockázatválla-
lás szignifikánsan különbözik-e a teljes mintán, majd külön a vállalkozóknál, a fő-
iskolásoknál és az elítélteknél. 

 
1. ábra. Kockázatvállalás a nyereséges és veszteséges helyzetekben 

Az eltérés minden összehasonlításban szignifikáns (teljes mintában t=–9,698, p<0.001; 
vállalkozói mintában t=–6,745, p<0.001, főiskolás mintában t=–5,151, p<0.001, el-
ítélt mintában t=–4,803, p<0.001), azaz a veszteség helyzeteiben mindenki jóval 
nagyobb kockázatot vállal. 

Először vizsgáljuk meg azt, hogy mely kérdések esetében voltak kockázatválla-
lóak a személyek. Emlékeztetünk arra, hogy 1-es értéket kapott a kockázatvállaló 
válasz és 0 értéket a biztos alternatíva. Ha 0,5 felett van az egyes kérdésekre adott 
csoportátlag, akkor többen választották a kockázatos, mint a kockázatkerülő alter-
natívát, azaz az ilyen kérdéseknél a többség kockázatvállaló volt. 

A kockázatvállalás mértékét az alábbi 2., 3., és 4. ábrák szemléltetik: 



84 FARAGÓ KLÁRA – KISS ORHIDEA – BOROS JÁNOS 

 
2. ábra. Vállalkozók kockázatvállalása nyereséges és veszteséges helyzetben 

 
3. ábra. Főiskolások kockázatvállalása nyereséges és veszteséges helyzetben 
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4. ábra. Elítéltek kockázatvállalása nyereséges és veszteséges helyzetben 

A 6. és 8. helyzetekben minden csoport kockázatvállalónak mutatkozott. Ezek  
a helyzetek veszteségesek, jellemző rájuk hogy a kockázat tétje nem nagy. A biztos 
alternatíva értéke egyik esetben nagy, a másikban kicsi. Ez a változó tehát nem be-
folyásolja a választást. Ebben a két helyzetben a helyzet további rontásának esélye 
nagy, ami arra utal, hogy a valószínűség nem rettent el a kockázatvállalástól. 
Azokban a helyzetekben tehát, amikor a tét nem nagy, az emberek szívesen koc-
káztatnak annak érdekében, hogy a veszteséget elkerüljék. 

A csoport átlaga 0,5 vagy annál magasabb volt (azaz inkább kockázatvállalóak 
voltak, mint nem) a vállalkozók esetében a 6., 8. és 10., a főiskolások esetében a 3., 
6. és a 8., a bűnözőknél a 6., 7., 8., 9., 10. helyzetben. Az elítéltekre az a jellemző 
tehát, hogy az összes veszteséges helyzetben kockázatvállalóak. 

A főiskolások a 3. nyereséges helyzetben kockázatvállalónak bizonyultak 
(szemben a másik két csoporttal), számukra tehát vonzó a nyereség kockáztatása 
akkor, ha kicsi a kezdeti érték, és nagy eséllyel kicsit több pénzhez juthatnak hozzá 
(azaz a kockázat alacsony). 

Most vizsgáljuk meg a nagy bizonytalansággal (50-50%) járó helyzeteket, ame-
lyekben közepes nagyságú a tét. A főiskolások nem vállalták a kockázatot a 10. hely-
zetben, a vállalkozók és az elítéltek viszont a veszteség elkerülésének érdekében 
igen, tehát még olyankor is kockáztatnak, amikor nagy a bizonytalanság (dupla 
vagy semmi típusú fogadásoknál). Az elítéltek – a többi csoporttal szemben –  
a nagy bizonytalanságot a nyerés helyzetben (5. helyzet) is inkább vállalják. A to-
vábbi különbségeket t-próbával vizsgáltuk. 
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Vállalkozók és főiskolások összehasonlítása: 
Az összmutatókban csak tendenciaszerű különbségeket tapasztaltunk: az összevont 
kockázat mutatójában (t=–1,688, p=0.093) és a nyereséges helyzetek összmutató-
jában (t=–1,806, p=0.072) a vállalkozók javára. 

Az egyes kérdésekre adott válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy a vállalko-
zók a főiskolásokkal szemben nagyobbat kockáztatnak: 

a 2. helyzetben (nagy biztos nyereség, nagy tét, nagy valószínűséggel romlik  
a helyzet, azaz nagy kockázat, t=–3,283, p<0.001); 
a 4. helyzetben (kis biztos nyereség, nagy tét, nagy valószínűséggel romlik a he-
lyzet elég nagy kockázat, t=–3,434, p<0.001); 
a 8. helyzetben (kis biztos veszteség, kis tét, nagy a helyzet rontásának valószí-
nűsége, t=–2,401, p<0.01); 
a 10. helyzetben (közepes biztos veszteség, közepes tét, közepes lehetőség – nagy 
bizonytalanság, t=2,000, p<0.05). 

A vállalkozóknál szembeötlő a tét jelentősége. Nyereség esetén a nagy, veszteség 
esetén a kis téteknél kockáztatnak nagyobbat. A valószínűség úgy látszik, nem be-
folyásolja a választásukat. 

A főiskolások nagyobbat kockáztatnak a vállalkozókkal szemben: 
a 3. helyzetben (kis biztos nyereség, kis tét, nagy javítási valószínűség – kis koc-
kázat t=2,337, p<0.05). 

A főiskolások tehát azokban a helyzetekben kockáztatnak többet, mint a vállalko-
zók, amelyekben mind a kiinduló érték, mind a tét, mind a bizonytalanság kicsi, te-
hát óvatosak. 

Elítéltek és főiskolások összehasonlítása: 
Az összes kérdésben az elítéltek kockáztatnak nagyobbat a főiskolásoknál. Ez meg-
nyilvánul: 

a kockázat összmutatójában (t=–3,560, p<0.001); 
a veszteség összevont mutatójában (t=–2,387, p<0.01); 
a 4. helyzetben ((kis biztos nyereség, nagy tét, nagy valószínűséggel romlik a hely-
zet, elég nagy kockázat, t=–2,338, p<0.05); 
a 10. helyzetben (közepes biztos veszteség, közepes tét, nagy bizonytalanság, 
t=–2,328, p<0.05). 

Az elítéltek és a főiskolások között a kockázatvállalásban nagy a különbség, s ez 
főként a veszteséges és a nagy bizonytalanságú helyzetekre igaz. 

A vállalkozók és az elítéltek összehasonlítása: 
Az összmutatókban nincs különbség a két csoport között. 
Az elítéltek nagyobb kockázatot vállalnak: 

a 9. helyzetben (kis biztos veszteség, nagy tét, kicsi a helyzet rontásának való-
színűsége t=–2,509, p<0.01). 
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Ez egy olyan veszteséges kérdés, ahol a tét nagy és kicsi a jó kimenetel esélye. 
A következő elemzésben megkíséreltük különválasztani a kiinduló hatásokat, azaz 
a kiinduló érték, tét, valamint a valószínűség hatásait. 

Kiinduló hatások az egyes csoportoknál 

3. táblázat. Kiinduló helyzetek az egyes csoportoknál 

 vállalkozó főiskolás elítélt 
1,2 vs. 3,4 (nagy vs. kis kiinduló érték) < ** < ** <  * 
1,3 vs. 2,4 (kis  vs. nagy tét) < ** > ** > 
1,2,3,4, vs. 5 (kis  vs. nagy bizonytalanság) < * < * < * 
6,7 vs. 8,9 (nagy vs. kis kiinduló érték) > > < 
6,8 vs. 7,9 (kis vs. nagy tét) > ** > ** > 
6,7,8,9 vs. 10 (kis vs. nagy bizonytalanság) < > < 

* p≤0.1 
** p≤0.05 

Mindhárom csoport a nyereség helyzeteiben kisebb kockázatot vállal akkor, ha  
a biztos alternatíva értéke magas, mintha alacsony. Biztos nyereséget tehát nem ad-
nak fel bizonytalanért. Ha a biztos nyereség kicsi, akkor kockáztatnak. 

A veszteség esetében kis tét esetén kockáztat nagyobbat mind a három csoport. 
Az elítéltek nem követik ezt a tendenciát, ők nem differenciálnak a veszteséges szi-
tuációk között. A másik két csoport a nagy biztos veszteség elkerülése érdekében 
vállalja a kockázatot. A tét csak a vállalkozóknál mutatja a következetes preferen-
cia megfordulást: ők a nyereség esetében a nagy tét esetén kockáztatnak szívesen, a 
veszteség esetében pedig a kis tét esetében. A vállalkozók számára a 7. és a 9. 
helyzet (kis eséllyel nagy veszteség) annyira taszító, hogy nemcsak elvetik a nyere-
ségnél alkalmazott kockázatvállalás stratégiáját, hanem a keretezési hatás megfor-
dul: egyenesen kisebb mértékű kockázatot vállalnak ezekben a veszteséges helyze-
tekben, mint a hasonló nyereséges helyzetekben (2. helyzet: átlag = 0,43; 7. helyzet: 
átlag = 0,39, 4. helyzet: átlag = 0,44, 9. helyzet: átlag = 0,41). A többi csoportnál 
megmarad a veszteséges helyzetben jellemző kockázatpreferencia. A főiskolások 
és az elítéltek csoportja mindig a kis tét esetén választja inkább a kockázatos meg-
oldást. 

Ha az egyes csoportok megkülönböztető vonásait akarjuk kiemelni, akkor el-
mondhatjuk, hogy: 

− a vállalkozók nyereségnél nagy tét esetén, míg a főiskolások a nagy valószí-
nűségek esetén vállalnak nagyobb kockázatot 

− az elítéltek nem félnek a nagy veszteségektől, amikor kockázatot vállalnak 
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A kockázatos helyzetekre adott válaszok variabilitásának bemutatása érdekében 
összehasonlítottuk az átlagok SD értékeit külön a nyerési és a vesztési helyzetek-
ben az egyes csoportoknál. 

4. táblázat. A válaszok SD értékei a nyerési és vesztési helyzetekben a három csoportnál 

Vállalkozó  
nyerés 

Vállalkozó  
vesztés 

Főiskolás 
nyerés 

Főiskolás 
vesztés 

Bűnöző  
nyerés 

Bűnöző  
vesztés 

0.095 0.186 0.141 0.119 0.069 0.065 

Szignifikáns különbséget kaptunk mind a nyerési, mind a vesztési helyzetben a vál-
lalkozóknál (p<0.001) és a diákoknál (p<0.001), de a bűnözőknél nem. Azt a kö-
vetkeztetést vonhatjuk le, hogy az előző két csoport kockázatvállalásra vonatkozó 
döntéseinél megkülönbözteti a különböző helyzeteket, míg a bűnözők hasonló stra-
tégiát használnak minden helyzetben. 

INTUITÍV STRATÉGIÁK 

Tanulmányunk bevezető részében kifejtettük, hogy az emberek nem követik  
a normatív értelemben vett racionális stratégiákat döntéseiknél, és nem is konzek-
vensen kockázatvállalók vagy kockázatkerülők (ld. a lottózás példája). Feltételez-
zük azonban, hogy valamilyen intuitív stratégia vezeti őket akkor, amikor döntése-
ket hoznak, s ha ezeket az intuitíve vonzónak tartott stratégiákat nem is követik 
teljesen konzekvensen, mégis felismerhető valamilyen fő irányelv választásaikban. 
Az intuitív stratégiák kialakításánál a valószínűségeket nem vettük figyelembe, 
mert a szakirodalom szerint is az emberek a nyereségek-veszteségek mértékének 
sokkal nagyobb súlyt adnak, míg a valószínűségeket elhanyagolják. Az egyes cso-
portok intuitív stratégiájának azonosítása céljából kétféle elvi stratégiát alakítottunk 
ki abból a célból, hogy megállapítsuk, milyen mértékben követik ezeket a vizsgált 
csoportok. Az elvi stratégiák kialakításakor rangsoroltuk tehát a helyzeteket asze-
rint, hogy a stratégia preferálója a kockázatvállalást mennyire tarthatja kifizetődő-
nek, majd megvizsgáltuk az adott csoportok távolságát az „optimális” stratégiától. 

1. stratégia: a kockázatos alternatíva lehetséges értéke. A preferencia a kockáza-
tos döntés értéke a biztos választás és a valószínűségek figyelembevétele nélkül. Ez 
a szempont a vesztési helyzetekben maximin stratégiát eredményez (a rossz kime-
netelek közötti legjobb eredmény keresése), a nyerési helyzetekben pedig maximax 
stratégiát (a legnagyobb nyerési esély keresése). Mivel a veszteséges és a nyeresé-
ges stratégiák e szempont alapján élesen különválnak az elvi rangsorban, a rangso-
rolásnál a maximin stratégiát előhívó veszteséges helyzeteket tettük előre a rang-
hely-különbségek megállapításakor, mivel – ahogy azt az előzőekben bemutattuk – 
a vizsgálati személyek szignifikánsabban kockázatvállalóbbaknak mutatkoztak 
ezekben a helyzetekben. (5. táblázat.) 
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Az 5. tábla helye (fekvő). 
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Azt a stratégiát (maximin és maximax), ahol a preferencia a kockázatos döntés ér-
téke (a biztos választás és a valószínűségek figyelembevétele nélkül), a legszoro-
sabban a bűnözők követik, tőlük elszakadva a másik két csoport (legtávolabb a fő-
iskolások). 

2. stratégia: a lehetőségek figyelembevétele. A lottójáték kedvelésének gyakori-
ságára gondoljunk, ahol az óriási nyeremény lehetősége a befektetett összeg cse-
kély mértékének fényében teszi olyan vonzóvá a játékot. Mivel sokan a lehetőségek 
megragadását tartották a vállalkozók legjellemzőbb megkülönböztető vonásának, 
egy olyan stratégiát próbáltunk megragadni, ami a lehetséges nyereségeket és vesz-
teségeket összehasonlítja, és a „befektetéshez” képest (itt biztos alternatíva kockáz-
tatása) kisebb nyereséglehetőségeket (nem vonzó kilátás) negatívan, míg a „befek-
tetésnél” nagyobb nyereséget (vonzó kilátás) pozitívan értékeli. Demonstráljuk a 
helyzetek értékelését a feltételezett intuitív logika alapján az első, a második és a 
hatodik kísérleti szituáción. 

1. a.) 80% az esélye annak, hogy kap 400.000 Ft-ot, és 20% az esélye, hogy 
nem kap semmit, vagy 

 b.) 320.000 Ft-ot biztosan kap. 

Ha kockáztatok, veszíthetek 320 ezer forintot, ugyanakkor esélyt kapok 80 ezer fo-
rint plusz nyereményre, így a kockáztatás következménye –320.000+80.000, azaz  
– 240.000. A kockáztatott összeghez képest kicsi a várható nyeremény, ezért a ne-
gatív következménnyel számolok. 

2.  a.) 300.000 Ft-ot biztosan kap, vagy 
 b.) 20% az esélye annak, hogy kap 1.500.000 Ft-ot, és 80% az esélye, hogy 

nem kap semmit. 

Ha kockáztatok, veszíthetek 300 ezer forintot, ugyanakkor esélyt kapok 1.500.000 
forint plusz nyereményre, így a kockáztatás következménye –300.000+1.500.000, 
azaz 1.200.000. A kockáztatott összeghez képest nagy a várható nyeremény, ezért 
pozitív következménnyel számolok. 

Példa a veszteséges helyzetek logikájára: 
6. a.) 80% az esélye annak, hogy ki kell fizetnie 400.000 Ft-ot, és 20% az esé-

lye, hogy nem kell fizetnie semmit, vagy . 
 b.) 320.000 Ft-ot biztosan ki kell fizetnie. 

Ha kockáztatok, megszabadulhatok 320 ezer forint kifizetésétől, de lehet, hogy 
még további 80 ezret ki kell fizetni. A kockáztatás értéke tehát +320.000–80.000, 
azaz +240.000. 
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Ezt a logikát követve a helyzetek értéke: 
 1. – 240.000 
 2. 1.200.000 
 3. – 160.000 
 4. 1.440.000 
 5. 0 
 6. 240.000 
 7. –1.200.000 
 8. 160.000 
 9. –1.440.000 
10. 0 

Az „optimális” rangsor a fenti értékek alapján áll fel (itt nem választottuk külön  
a nyereséges és veszteséges helyzeteket, mert az értékek más rangsort diktáltak). 
(6. táblázat.) 

A lehetőségek megragadásának stratégiájához a vállalkozók állnak a legköze-
lebb, a másik két csoport egymáshoz közel, de a vállalkozóktól távol helyezkedik 
el (a legtávolabb a főiskolások. 

MEGVITATÁS 

A többféle módszerrel elemzett eredmények egy irányba mutatnak. Megjelennek 
egyrészt olyan határozott tendenciák, amelyek általánosak, a kísérletesen vizsgált 
fogadási helyzetekben megnyilvánuló tipikus reakciókat mutatják, függetlenül at-
tól, hogy a megkérdezett a vállalkozók, az elítéltek vagy a főiskolások csoportjába 
tartozik. 

Az egyik robosztus összefüggés a keretezési hatás. Azokban a helyzetekben, 
ahol a között kell választani, hogy egy biztos nyereséget megtartson-e az ember, 
vagy a teljes nyereség elvesztésének kockázatát vállalja egy esetlegesen még na-
gyobb nyereség reményében, az emberek többnyire a biztos nyereséget választják, 
azaz, nem szeretnek kockáztatni. Ez különösen akkor igaz, ha a biztos nyereség 
elég nagy, és ha a további, kockázattal megszerezhető nyeremény nem túl jelentős. 
Ha a keret a veszteség, – azaz a választás egy biztos veszteség elszenvedése, vagy 
egy olyan kockázatos lehetőség választása, amelyben a teljes veszteségtől meg le-
het szabadulni, de ha nincs szerencséje a játékosnak, akkor még nagyobb vesztesé-
get kell elviselnie, – lényegesen gyakrabban vállalják a kockázatot, mint a nyereség 
esetében. 

Ez az általános tendencia arról árulkodik, hogy a nyereségnek tekintett helyze-
tekben a nyereség megtartása fontos motívum, a veszteség helyzeteiben pedig a 
veszteség elkerülése érdekében hajlandóak a nagyobb rossz lehetőségét is megkoc-
káztatni. 
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Mint rámutattunk, a kockázatos és a biztos alternatívák várható értéke helyze-
tenként ugyanaz. Így elvben azt várhatnánk, hogy az emberek – ha a pozitívan és 
negatívan bemutatott helyzeteket meg is különböztetik, azokon belül következete-
sen vagy a biztonságra törekvő, vagy a kockázatvállaló stratégiát választják. Ha ez 
nem így van, az annak a következménye, hogy a tét nagysága, a valószínűség vagy 
a kiinduló nyeremény valamelyike nagyobb hangsúlyt kap a kockázatvállalás mér-
legelésekor. 

Biztos nagy jövedelmet (nyereséges helyzet) kis tét esetén nem kockáztattak 
egyik csoport tagjai sem. A kockázatvállalás azokban a veszteséges helyzetekben 
bizonyult a legpregnánsabbnak, amikor a további veszteség valószínűsége ugyan 
elég nagy, de a mértéke (a tét) kicsi. Azokban a veszteséges helyzetekben azonban, 
ahol a további veszteség mértéke fenyegetően nagy, sokkal kevésbé hajlandóak 
kockáztatni, hiába nagy annak az esélye, hogy a teljes veszteséget felszámolhatják. 
Azt a következtetést vonhatjuk tehát le, hogy a kockázat vállalását a tét nagysága 
befolyásolja: nagy tétnél lényegesen kevésbé kockáztatnak, mint kis tétnél. A koc-
kázat szempontjából szintén fontos valószínűségeknek (azaz annak, hogy mekkora 
esélye van a jó vagy rossz esemény bekövetkezésének) nem jut figyelem, nem be-
folyásolják a kockázat vállalását. A veszteséges helyzetekben az elítéltek külön-
böznek a másik két csoporttól: a kockázatvállalással járó esetleges veszteség ke-
vésbé tántorítja el őket a kockázatvállalástól, és úgy tűnik, a kockázatos 
helyzeteket kevésbé mérlegelik; kisebb különbségeket tapasztalunk náluk a kocká-
zatvállalás különböző helyzeteire adott reakciókban, szemben a többi csoport erős 
preferenciáival. A kiinduló helyzetek szerinti összehasonlításban csak tendencia-
szerű különbségeket találhatunk náluk, azt is csak két nyereséges helyzet összeha-
sonlításakor. A veszteséges helyzeteket még ennyire sem differenciálják a tét, vagy 
a biztos alternatíva nagysága szerint. 

Az általános tendenciák mellett fordítsuk most figyelmünket a csoportok kocká-
zatvállalásban mutatott különbségeire, és próbáljuk megragadni a vállalkozói és az 
elítélt csoport jellegzetességeit. 

Említettük már, hogy a biztos nagy jövedelmet kis tét esetén senki sem kockáz-
tatja, de a biztos nagy jövedelmet a vállalkozók hajlandóak kockára tenni akkor, ha 
nagy a tét, (annak ellenére, hogy a kedvező kimenetel valószínűsége kicsi). Ezzel 
szemben a főiskolások akkor döntenek a bizonytalan, de nagyobb nyereséget ígérő 
alternatíva mellett, ha kevés a biztos jövedelem értéke, kicsi a tét és nagy a valószí-
nűség. A nyereséges helyzetekben a vállalkozókat tehát az motiválja, hogy megra-
gadják a kínálkozó lehetőséget még akkor is, ha az nem biztonságos. A kis tét 
azonban őket nem, csak a főiskolásokat motiválta kockázatvállalásra vizsgálatunk-
ban. Az elítéltek preferenciájában a bizonytalan helyzet kerül az első helyre. 

A veszteséges helyzetben viszont megkérdezett vállalkozóink határozottan el 
akarták kerülni a nagy bukást (még akkor is, ha ennek kicsi az esélye): a helyzetek 
rangsorában az ilyen szituációk az óvatosabb megoldások közé kerültek. A főisko-
lások és az elítéltek ilyenkor relatíve (a többi helyzettel összemérve) merészebbek. 
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A stratégiák vizsgálatából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a vállalkozók a 
lehetőségek megragadása mentén döntenek, összehasonlítják az alternatívák értéke-
it, s mindkét alternatíva nyereségének/veszteségének, a választás költségének és 
hasznának figyelembevétele alapján döntenek. A bűnözők differenciálatlanabb, 
egyszerűbb stratégiát választanak, a kockázatos alternatíva értékét vizsgálják. 

Milyen következtetéseket vonhatunk le mindebből a vállalkozók kockázatválla-
lására vonatkozóan? A tét nagyságának e kiemelt szerepe, a valószínűségek határo-
zott háttérbeszorítása némileg paradox helyzetet teremt. Ha abból a szempontból 
vizsgáljuk meg a helyzetet, hogy milyen mértékben törekedtek a személyek arra, 
hogy helyzetükön javítsanak, azaz a nyereség-veszteség dimenziója helyett a kiin-
duló helyzet javításának, illetve rontásának a dimenziójában gondolkodunk, akkor 
azt tapasztaljuk, hogy a pozitívan keretezett helyzetekben, kis valószínűség mellett, 
igen erősen törekednek a helyzet javítására, negatív keret esetében pedig hiába 
nagy a javítás valószínűsége, nem szívesen vállalják a tét miatt valószínűleg nagy-
nak észlelt kockázatot. A kis tét (kicsinek észlelt kockázat) esetében viszont fordí-
tott a helyzet, a nyereség keret esetében nem motiváltak a javításra, a veszteséges 
helyzetben viszont igen. Kamalanabhan és szerzőtársai (2006) vizsgálata megerősí-
tette a tét szerepének a fontosságát, valamint a veszteség elkerülésére való törek-
evést a vállalkozóknál. Két kockázatvállalási skálát töltöttek ki vállalkozók diákok, 
akik vállalkozónak készültek és olyan személyek, akik nem akartak vállalkozók 
lenni. A vállalkozók a „Veszteség nagysága” kérdőíven különböztek a többi cso-
porttól, a „Választási Dilemma” kérdőíven azonban nem. A szerzők eredményeik-
ből arra a következtetésre jutottak, hogy a vállalkozás esetében nem a siker kis va-
lószínűsége, hanem a tét nagysága az, ami befolyásolja a kockázatvállalást. Az 
üzleti életben tehát a nyereséges vállalkozó kockázatot vállal, hogy növelje a pro-
fitját, a veszteséges viszont óvatosabb, elkerülendő a túl nagy veszteséget. Érdekes 
az is, hogy eredményeink hogyan árnyalják azt a döntési mechanizmust, amit 
Thaler (1980) „elsüllyedt költségek” (endowment effect) néven tett ismertté. E sze-
rint a múltbeli döntések igazolásának vágya arra készteti a vállalkozókat, hogy egy 
rossz befektetés veszteségeit ne fogadják el. Emiatt egyre több pénzt fektetnek a 
vállalkozásba, próbálják menteni, ami valójában nem menthető. A mi kísérleti 
helyzetünkben ez a hatás csak akkor jelentkezett, ha a kilátásba helyezett további 
veszteség mértékét nem érezték fenyegetőnek a válaszadók. Ha fenyegetően nagy 
volt a tét, akkor inkább elfogadták a veszteséget. Ha a valószínűségekkel is szá-
molnának, akkor talán éppen fordított lenne reakciójuk, a kis további veszteség so-
rozatos elszenvedése helyett meglovagolnának egy jó esélyt. Ennek azonban ellene 
dolgozik az, hogy a sikertelenség esetén nem tudnák igazolni nagy veszteséget ho-
zó döntéseiket. 

Forlani és Mullins (2000) vállalkozókkal végzett vizsgálatának azon eredmé-
nyeit mi is igazoltuk, hogy a vállalkozók csoportjának tagjai hajlandóak nagyobb 
kockázat vállalására, ha a helyzet elég nagy nyereménnyel kecsegtet. Az ő eredmé-
nyeikkel ellentétben viszont a nagy bizonytalanságú helyzetekben a mi megkérde-
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zettjeink nem kerülték a kockázatvállalást, és a nagy bizonytalanságú veszteséges 
helyzetekben, melyet az előbbi szerzők nem vizsgáltak, egyenesen kockázatválla-
lóknak, és nem kockázatkerülőknek bizonyultak. A vállalkozók tehát jól el tudták 
viselni a nagyfokú bizonytalanságot az általunk vizsgált fogadási helyzetben. 

Az elítéltek kockázatvállalásának jellemzésére azt emelhetjük ki az eredmé-
nyekből, hogy kockázatvállalásuk általános szintje magasabb, mint a többi csopor-
toké, és a bizonytalan helyzetekben nagyobb kockázatot vállalnak, mint a másik 
két csoport. Az összes veszteséges helyzetben nagyobb kockázatot vállalnak, mint 
a nyereséges helyzetekben. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ebben a 
csoportban a helyzetek közötti különbségtétel igen hangsúlyos: a két kategória 
(nyerés esetén biztonságosabb, vesztés esetén kockázatvállalóbb megoldások) men-
tén halad. A másik két csoporttal ellentétben nem félnek a kis valószínűséggel be-
következő, ugyanakkor igen a nagy veszteségtől. Intuitív stratégiájuk valószínűleg 
a kockázatos alternatíva nyereségének figyelembevételére terjed ki. Tehát ez a ku-
tatás is igazolta az elítéltek magasabb kockázatvállalási hajlandóságát, úgy tűnik ez 
az életstratégiájuk fontos része, ami nem meglepő, mivel életük nagy részét olyan 
veszélyes helyeken töltik el, mint a külvárosok, szegénynegyedek lakó és szórako-
zóhelyei, börtönök, a bűncselekmények végrehajtásának helyszínei. Ebben az élet-
térben nem lehet nem „veszélyesen” élni, naponta és óránként kockázatot kell vál-
lalniuk a fennmaradás érdekében. Úgy tűnik ebben a világban más a szocializáció, 
amely a kockázatvállalási stratégiát kialakítja. A kisebb, de biztosabb nyereség el-
érése motiválja őket, nem várnak mindenáron a nagy „fogásra”, ugyanakkor ebben 
az életmódban benne van a bukás lehetősége, amely sokszor be is következik, 
alulmaradás egy verekedésben, vagy tetten érik egy betörésben. Ezt a veszteséget 
nem akarják mindenáron, nagy kockázatvállalással elkerülni, elfogadják, ha vesz-
tettek, a börtönbüntetés számukra nem jelent tragikus helyzetet, hozzátartozik a 
mindennapi életükhöz, a környezetük, hozzátartozóik is elfogadják azt. 

Ha Slovic és munkatársai (2002) vizsgálataival vetjük össze eredményeinket, 
akkor arra kellett számítanunk, hogy – mivel csak hipotetikus helyzeteket kínál-
tunk, így tulajdonképpen preferenciára vonatkozó ítéleteket kértünk, és nem kellett 
pénzbeli fogadásokat kötni – a nyereséges helyzetekben azt az alternatívát kellett 
volna választaniuk a megkérdezetteknek, ahol nagy valószínűséggel kis összeget 
lehetett nyerni. Az affektív heurisztika ugyanis – mint rámutattunk – ezekben a 
helyzetekben a valószínűségeknek ad nagyobb súlyt az ítéletek kialakításakor. Ez 
valóban jellemző volt a főiskolásokra és az elítéltekre, de nem a vállalkozókra. Ha 
azt feltételezzük Lopez (1993) nyomán, hogy a vállalkozókat a lehetőségek felis-
merése és a siker motívuma hajtja, akkor az affektív heurisztika működése azt 
eredményezi, hogy a nagy tét emocionális értéke számukra olyan jelentős, hogy fi-
gyelmük efelé fordul, vonzerejét nem csökkenti a valószínűség kis értéke sem. A 
tét jelentősége a veszteséges helyzetekben is megfigyelhető: a kudarc negatív emo-
cionális értékkel bír, a nagy veszteség lehetősége megint csak háttérbe szorítja a 
valószínűségek szerepét. Az affektív reakciók egyéni különbségeinek kockázatvál-
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lalásra gyakorolt hatását demonstrálta Peters és Slovic (2001) egy kísérletben. 
Olyan személyeket hasonlítottak össze, akik magukat úgy jellemezték, hogy inkább 
negatív eseményekre vagy inkább pozitív eseményekre reagálnak érzékenyen. Az 
első csoportba tartozók nem választottak a nagy veszteség lehetőségét tartalmazó 
kártyapakliból, a második csoport tagjai viszont a nagy nyereményt ígérő paklit vá-
lasztották. Az affektív reakció egyéni különbségei tehát befolyásolják a kockázat-
vállalás tanult mintázatait és annak viselkedéses megjelenését. Ilyen különbségeket 
hasonló egyének csoportjai között is feltételezhetünk. Ez a magyarázati lehetőség 
alátámasztja a csoportok között tapasztalt különbségek érzelmeken alapuló értel-
mezését. 

Bírálni lehet vizsgálatunkat azzal, hogy nem illesztett mintával végeztük az ösz-
szehasonlítást, de ennek feltételeit sajnos nem tudtuk megteremteni. Ezért kapóra 
jött számunkra az, hogy a fiatalabb minta ellenére is a vállalkozók javára tért el a 
kockázatvállalási szint, hiszen az életkorbeli különbségek iránya fordított össze-
függést jósol, így ez a körülmény csak erősíti eredményeinket. A mintában a nők és 
férfiak nők javára történő eltolódása azonban némiképpen rontja a talált különbsé-
gek meggyőző erejét, bár, mint rámutattunk, a nemi különbségek nem játszottak je-
lentős szerepet a válaszadásban. 

Meg kell végezetül említeni, hogy következtetéseink mesterséges, hipotetikus, 
laboratóriumi döntések vizsgálatára épülnek, és fogadási helyzetekre vonatkoznak. 
Másfajta kockázatokra rákérdezve, valós szituációkban végzett vizsgálatokban va-
lószínűleg számos egyéb, itt nem vizsgált tényező befolyásával és más reakciókkal 
találkozhatunk. 
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RISK-TAKING STRATEGIES OF ENTREPRENEURS AND CRIMINALS 

(SUMMARY) 

Entrepreneurs’, college students’ and criminals’ risk-taking were compared in hypothetical bet situa-
tions. The level of uncertainty and the amount staked were varied in gain and loss situations. Accord-
ing to our findings, the possibility of larger and sure gain reduces risk taking. Entrepreneurs mainly 
focusses on higher stakes, while college students’take risks in situations with greater probability. En-
trepreneurs are characterized with a strategy of examining the potential of the situation: they compare 
the possible gain and loss of the situation and chose accordingly. Risk-taking tendency of criminals is 
higher than that of the other two groups. Criminals don’t differentiate throughly between the various 
risk taking situations and choose according to the potential gain of the risky alternative. 
Keywords: Risk-taking, Amount staked, Gain and loss, Entrepreneurs, Convicts 

MELLÉKLET 

Most egy képzeletbeli nyereményjátékra hívom. Kérem, képzelje bele magát min-
den egyes döntési helyzetbe, mintha ténylegesen megkapna, vagy ki kellene fizet-
nie az alábbi pénzösszegeket. Ön mindig két lehetőség közül választhat, kérem, ka-
rikázza be, melyiket választja: 

 
1.  a.) 80% az esélye annak, hogy kap 400.000,– Ft-ot, és 20% az esélye, hogy nem 

kap semmit, vagy 
 b.) 320.000,– Ft-ot biztosan kap. 
 
2.  a.) 300.000,– Ft-ot biztosan kap, vagy 
 b.) 20% az esélye annak, hogy kap 1.500.000,– Ft-ot, és 80% az esélye, hogy 

nem kap semmit. 
 
3. a.) 90% az esélye annak, hogy kap 200.000,– Ft-ot, és 10% az esélye, hogy nem 

kap semmit, vagy 
 b.) 180.000,– Ft-ot biztosan kap. 
 
4.  a.) 160.000,– Ft-ot biztosan kap, vagy 
 b.) 10% az esélye annak, hogy kap 1.600.000,– Ft-ot, és 90% az esélye, hogy 

nem kap semmit. 
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 5.  a.) 50% az esélye annak, hogy kap 500.000,– Ft-ot, és 50% az esélye, hogy 
nem kap semmit, vagy 

 b.) 250.000,– Ft-ot biztosan kap. 
 
 6.  a.) 80% az esélye annak, hogy ki kell fizetnie 400.000,– Ft-ot, és 20% az esé-

lye, hogy nem kell fizetnie semmit, vagy . 
 b.) 320.000,– Ft-ot biztosan ki kell fizetnie. 
 
 7. a.) 300.000,– Ft-ot biztosan ki kell fizetnie, vagy 
 b.) 20% az esélye annak, hogy ki kell fizetnie 1.500.000,– Ft-ot, és 80% az 

esélye, hogy nem kell fizetnie semmit. 
 
 8. a.) 90% az esélye annak, hogy ki kell fizetnie 200.000,– Ft-ot, és 10% az esé-

lye, hogy nem kell ki fizetnie semmit, vagy 
 b.) 180.000,– Ft-ot biztosan ki kell fizetnie. 
 
 9. a.) 160.000,– Ft-ot biztosan ki kell fizetnie, vagy 
 b.) 10% az esélye annak, hogy ki kell fizetnie 1.600.000,– Ft-ot, és 90% az 

esélye, hogy nem kell ki fizetnie semmit. 
 
10. a.) 50% az esélye annak, hogy ki kell fizetnie 500.000,– Ft-ot, és 50% az esé-

lye, hogy nem kell ki fizetnie semmit, vagy 
 b.) 250.000,– Ft-ot biztosan ki kell fizetnie. 
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KONFLIKTUSTRÉNING ÉS SZERZŐDÉS (2. RÉSZ) 

LEHET TÁRGYILAGOSAN MEGBESZÉLNI  
A MUNKAHELYI KONFLIKTUSOKAT? 

Az itt következő dolgozat egy hosszabb tanulmány második fele. E munkákban egy gyakorló pszichológus 
avatja be az olvasót pedagógus csoportokkal végzett tréneri munkájának folyamatába, az eredményekkel 
és buktatókkal együtt. A tanulmány arra irányul, hogy tranzakcióanalitikus (TA) fogalmi keretben vizsgál-
ja meg a munkahelyi konfliktusok rendezése céljával szervezett tréningek eredményességének feltételeit, s 
elsődlegesen felhívja a figyelmet a megrendelő és a szakértő, valamint a szakértő és az egy munkahelyen 
dolgozókból szervezett tréningcsoport között létrejövő szerződések fontosságára. A két dolgozatban tár-
gyalt tréningprogramok egy-egy óvodai testületben zajlottak. A jelen munka azt mutatja be egy másik tré-
ning eseményeinek elemzésével, hogyan sikerült megfelelő tájékozódással és a konkrét helyzetekhez al-
kalmazkodó szerződések egész sorával hasznosítani a korábbi hibafeltárás tanulságait és sikerre vinni a 
konfliktusrendező tréninget. A szerző álláspontja szerint a konfliktusok rendezése akkor lehet eredményes, 
ha a tréning valós problémákkal foglalkozik, ha azokat korrekten együtt diagnosztizálják, s a csoportnak 
módja van saját tempójában lépésről lépésre felkészülni a konfliktusokkal való nyílt szembenézésre, ha 
létrejön a munkatársak között az ehhez szükséges személyesség, bizalom és összetartozás érzés, ha kéte-
lyeikre választ kapnak. A Közösségek tükörben csoportfejlesztő program egy olyan beavatkozási lehető-
ség, amely módot ad a konfliktusok indulatoktól mentes tárgyilagos megvitatására. 

KONFLIKTUSRENDEZÉS, MINT TEAM-ÉPÍTÉS –  
NÉHÁNY FONTOS DILEMMA 

Tanulmányom itt következő részében szeretném összefoglalni, amit a szerződések-
ről fontosnak gondolok a konfliktusok kezelése szempontjából az első részben 
elemzett eset, valamint több más – ennek az esetnek a tanulságait már hasznosító – 
tréning alapján. A konfliktuskezelésnek azt a speciális verzióját tárgyaljuk itt, ame-
lyet tulajdonképpen team-építés, a légkör javítása céljából maga a munkahely szer-
vez a munkatársaknak, akik valamennyien több-kevesebb felelősséggel hol főnök-
ként, hol beosztottként részesei, elszenvedői – kiváltói, provokálói, áldozatai – a 
szóban forgó feszültségeknek. Az ilyen tréningek szervezésének indítékai között is 
legtöbbször kimondva kimondatlanul fontos mozzanat a munkatársi kapcsolatokat 
zavaró ütközések kiküszöbölése. A konfliktusrendezés ötlete is rendszerint akkor 
vetődik fel, amikor a vezetés ráébred, hogy az emberi kapcsolatok feszültségei 
olyan komplex világa az általuk irányított szervezetnek, amelynek folyamataira 
nem képesek a kívánt irányba hatást gyakorolni a számukra ismert technikákkal, 
vagy külső szakértői vizsgálatokkal és tanácsokkal. A megoldás felelősségének egy 
részét ilyenkor átadják a kívánt változásokban érintettek közösségének. A szerve-
zetfejlesztés, mint tudomány a szervezeti beavatkozások terén ennek a szemlélet-
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váltásnak komoly szerepet tulajdonít. French és Bell (1998) szerint a szigorú érte-
lemben vett szervezetfejlesztési beavatkozásokat a hagyományosabb változási be-
avatkozásoktól megkülönböztető jegyek között emelik ki, hogy azok: 

1. Hangsúlyozzák a csapat vagy más csoportalakzatok, mint kulcsfontosságú 
egységek jelentőségét, amelyek lehetőséget rejtenek magukban a legfonto-
sabb kérdések megtárgyalására, s azon felül alkalmasak a hatékonyabb szer-
vezeti magatartásmódok megtanulására. 

2. Elsődleges fontosságot tulajdonítanak az emberi tényezőknek és a társas kap-
csolatoknak. 

3. A csoportban zajló, a csoportok közötti és a szervezeti folyamatokra helyeznek 
hangsúlyt (bár nem kizárólagosan), szemben az egyéni jellegű tartalmakkal. 

4. Hangsúlyozzák a csapatkultúra együttműködő – a felülről jövő, hierarchikus 
irányítástól eltérő – menedzselését. 

5. Fontos szerepet tulajdonítanak a külső konzulensnek, facilitátornak. 
6. A változtatási törekvést úgy tekintik, mint egy mozgásban lévő folyamatot 

egy szüntelenül változó környezet összefüggéseiben. 

Az általunk végzett konfliktuskezelő tréningek valójában szintén e jellemzők szel-
lemében zajlanak. Erről kötjük a szerződést a megrendelővel és a csoportokkal. 
Láthattuk a tanulmány első részében, kik a szereplők, mi lehet a különböző szerző-
dések funkciója, mi a jó szerződések kívánatos tárgya, tartalmi és pszichológiai 
szinten, milyen állapotban lehet eredményes szerződést kötni, és milyen lelki aka-
dályok korlátozhatják azt, végül miképpen fejleszthetik a szakemberek rátermett-
ségüket, s mit képvisel e kérdésekben a tranzakcióanalízis. A továbbiakban külön 
szeretnénk hangsúlyossá tenni néhány fontos szakmai dilemmát, melyekre a konf-
liktuskezelő tréningek előtt és közben kötendő szerződéseknek óhatatlanul választ 
kell adnia. Ilyenek: 

• a trénig tárgya és az intézményben éppen uralkodó légkör viszonya, 
• a diagnóziskészítésben felhasznált szükséges és elégséges információk forrása, 
• az adott csoportban mikor mit, azaz az időzítés kérdése, 
• kívánatos, esetleg kötelező-e az érintetteket a kockázatokba előzetesen be-

avatni, 
• hol a határ a problémák feltárása és a megoldásukat szolgáló beavatkozások 

között, 
• mennyire tervezhető a menetrend, milyen lépések válhatnak előre nem látott 

módon útközben szükségessé az eredmény érdekében, mikor merül fel a tré-
ning idő előtti lezárásának igénye, 

• mi tekinthető a tréning eredményének, mit jelent egy csoportban a változás, s 
milyen tényezők hatása idézi elő a fejlődést valójában? 

Ezekben a kérdésekben próbálunk állást foglalni és véleményünket egy másik, – ha-
sonló problémákkal küzdő – óvodában végzett tréning tapasztalataival illusztráljuk. 
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Rejtőzködő valóság – a megismerés gátjai és kockázatai 
A csapatra összpontosító beavatkozások esetében a megrendelő és a szakértő alku-
jának egyik fontos kérdése, mennyire közvetlenül foglalkozzon a tréning az adott 
munkahelyen aktuálisan fennálló valós helyzettel, az ott kialakult belső hatalmi és 
érzelmi erőviszonyokkal. Követhet áttételesebb, szemérmesebb utat is: pl. gyako-
roltathat konfliktusmegoldást különböző izgalmas modell helyzetekben, melyek 
máshol, másokkal történnek meg, vagy kitalálhatók helyben problémák, melyekhez 
a többféle lehetséges megoldás keresése a kreatív készségeket mobilizálja. A po-
tenciálisan általában jó megoldások keresésének és megtalálásának algoritmusait 
kínálják gyakorlására az ilyen tréningek, abban a reményben, hogy a tanultakat a 
résztvevők később alkalmazzák a saját életükre is. A mi negatív tapasztalataink ar-
ra figyelmeztettek, hogy olyan közösségekben, ahol egy ideje romboló játszmák 
mérgezik az együttműködést, a helyi konfliktusokat szemérmesen eltakaró trénin-
gezés alól, – folyjék látszólag bármilyen vidáman és udvarias viselkedési köntös-
ben – rendszerint előbb-utóbb kibújik a lóláb, megkérdőjeleződik a hitelességük. A 
korábban, a cikk első részében bemutatott tréning is azt mutatta, hogy tagadhatat-
lan hasznossága ellenére is végig belengte a mesterkéltség légköre, s hosszú távon 
a részvevőkben rossz emlékeket és elintézetlen feszültségeket hagyott maga után. 

A javasolt másik út, hogy amennyiben az adott munkahelyen a konfliktusok ke-
zelésének szándéka a vezetés és valamennyi érintett körében valóban komoly, úgy 
érdemes félretéve a szemérmességet, a lényeges gondokat eltakaró tanulási formák 
mögé rejtőzködést, valóban szembenézni a fennálló helyzettel, valamint a jó meg-
oldást a problémák őszinte megbeszélésére bízni. Ez utóbbira számos eszköz léte-
zik, a mi praxisunkban a hierarchikus szociometriai felmérés eredményeinek együt-
tes megbeszélését magába foglaló Közösségek tükörben program honosodott meg, 
a társas kapcsolati problémákkal való nyílt szembesülésre érett csoportokban ezt 
alkalmazzuk. (Járó Katalin, 1999, 2001a, 2001b, 2007).1 

A szembenézés és kibeszélés vállalása azonban pszichológiailag meglehetősen 
kockázatos, minden résztvevő óhatatlanul ki van téve fájdalmas közléseknek és fel-
ismeréseknek, annak, hogy kiderül, milyen viselkedésüket ítélik társaik a maguk 
szemszögéből megterhelőnek, kellemetlennek, légkörrontónak, még ha a legjobb 
szándékok vezérlik is azokat. Mindenkinek nehéz szembesülésre és változásra vál-
lalkozni. Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy a helyi vezetők kockázata a legnagyobb, 
hiszen a tréning speciális körülményei között nem marad a kezükben olyan formá-
lis eszköz, amivel a hétköznapok mintájára szabályozhatnák a felmerülő témákat, 
vagy a számunkra kívánatos kimenet felé terelhetnék a történéseket. Ezt éppen any-
nyira és ugyanolyan eszközökkel tudják befolyásolni, mint a csoport többi tagja. A 

                                              
1 Közösségek tükörben – szervezetek elsődleges egységeiben, formális csoportjaiban a társas vi-

szonyok elemzésére és a problémák együttes kezelésére szolgáló csoportfejlesztő eljárás, melyet 
1975-től a Mérei-féle többszempontú szociometria továbbfejlesztése révén munkatársaival Járó Kata-
lin munkált ki. (Járó Katalin 1999, 2001a, 2001 b) 
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kockázat előzetes ismerete nyilván megnehezíti a megrendelő elköteleződését, de 
minden résztvevőt – vezetőket és beosztottakat – megilletnek a felelős önkéntes 
részvételükhöz szükséges információk. A várható nyereség ismerete, a légkör ér-
demi javulásának, a hétköznapokat megkeserítő kínos konfliktusok, hangos ütközé-
sek megszűnésének ígérete azonban legtöbbször segít felülkerekedni a kockázatok 
által keltett fenntartásokon és riadalmon. 

A szakértőnek számolnia kell azzal, hogy a megrendelő útja egy a belső viszo-
nyokat nyíltan tárgyaló fejlesztés iránti elköteleződés vállalásakor nem egyszerű, 
különösen, ha maga is érintett, mint a mi óvodai példánkban is. Jól érzékelheti egy 
vezető, hogy változásra szükség van, mert számos feszültség korlátozza az ered-
ményes munkát. E veszély tudatosítása készteti őt a tréning kezdeményezésére, 
még bizonyos alkalmi kockázatok árán is. Ugyanakkor természetes, hogy a vezetők 
általában keresik a kockázatok minimalizálásának lehetőségeit, a maguk és munka-
társaik számára a szemérmesebb, a kevésbé szókimondó, kíméletes formákat. A mi 
tréningjeinknek ugyanakkor talán legfontosabb tanulsága, hogy nem szabad enged-
ni abból, hogy az ilyen szervezetfejlesztő munka akkor létjogosult, s csak akkor le-
het eredményes, ha korrekt helyzetképen alapul. Ez utóbbiban a munkahelyi vezető 
látásmódja egy fontos, de korántsem elégséges összetevő. Nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, hogy számos objektív adatra van emellett szükség, igen alapos tájé-
kozódásra a tréner részéről. Fel kell térképeznie a légkört potenciálisan rombolni 
képes tényezőket. Ez természetesen csak a vezető egyetértő támogatása mellett ki-
vitelezhető. Egyértelmű tapasztalat, hogy a készülő diagnózis csak akkor lehet tel-
jes értékű, ha magába építi a szóban forgó szervezeti egység saját vélekedését is a 
fennálló helyzetről, a gondok forrásáról. Ez az idő és energia nem spórolható meg, 
e nélkül a konfliktusok rendezése téves vágányra kerül, és nagy valószínűséggel ki 
is siklik. A megrendelő és a tréner közötti megállapodásnak tehát feltehetően a leg-
fontosabb funkciója, hogy biztosítsa: a beavatkozás tartalma nem fogja megkerülni, 
elkenni a rossz légkört kiváltó valós kérdéseket, amilyen az ismertetett esetben a 
szakmai elismerésért a vezetők között folyó verseny volt. 

Stabilizáló biztosítékok és rugalmas munkamód 
A konfliktusok kezelését célzó fejlesztésnek nemcsak elköteleződni nehéz, hanem 
gyakorlati kivitelezése sem egyszerű, tekintve, hogy a tréning idejére olyan törvé-
nyi, tárgyi és érzelmi feltételeket kell teremteni, amelyek garantálni tudják a mun-
katársak, vezetők és beosztottak között a hétköznapitól gyökeresen eltérő kommu-
nikációt. Legalább ideiglenesen olyan biztonságot adó együttessé válnak, amely 
alkalmas a nyílt beszédre, tagjai fájdalmának, sérelmeinek több szempontú megíté-
lésére és együttérző kezelésére. Az ilyen tréning megvalósítása e követelménynek 
megfelelően, nem pusztán egyszeri akció, hanem egy többlépéses, több időt és ta-
lálkozást igénylő fejlesztési folyamat, melyben az érintett közösség a maga tempó-
jában és érettségének megfelelően felkészül a személyes kapcsolatok problémáiról 
folytatott nyílt, a hétköznapi játszmákat mellőző eszmecserére. A csoporttagok kö-
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zötti gondok, feszültségek őszinte megbeszélésére való felkészülés magát a cso-
portvitát megelőzően a csoport fejlettségétől függően számos különböző közbülső 
lépést tehet szükségessé. 

A megrendelő-tréner szerződések funkciója, hogy biztonságos hátteret biztosítson 
ehhez a vállalkozáshoz az által, hogy egyértelművé teszi a munkáltató elkötelezett-
ségét az adott munkacsoport légkörének javítása, s ennek érdekében a konfliktu-
sokkal való közvetlen szembenézés mellett. Fontos feltétele a nyugodt, biztonságos 
légkörben folyó munkának, hogy mind a tréner, mind pedig valamennyi résztvevő 
egészen biztos abban, hogy a konfliktuskezelő tréning még rejtve sem követ a ne-
vével, meghirdetett céljaival ellentétes, attól eltérő vezetői elképzeléseket. Nem vizs-
gálja a dolgozók alkalmasságát, nem készül adalékokhoz jutni egy esetleges lét-
számleépítéshez stb. A résztvevők bizonytalansága, gyanakvása gyökereiben kezdi 
ki a nyílt eszmecserét, ezért a szerződés kulcskérdése, hogy a megrendelő garantál-
ja az adott csoport és valamennyi tagjának jövőbeni egzisztenciális biztonságát. 
Van olyan vezetői elképzelés, amely a személyes konfliktusok rendezésében a 
„méregfog” kihúzását, az ún. rendbontók eltávolítását tekinti az egyszer s minden-
korra célravezető eljárásnak Ezt függeszti fel egy bizonyos időre az a vezető, aki 
csapatépítő konfliktusrendezést rendel. Eseteinkben mind a két vezető óvónő elkö-
telezetten biztos volt abban, hogy a meglévő csapatával, testületével kívánja foly-
tatni a munkát. A gondot az ismertetett esetben nem az egzisztenciális bizonytalan-
ság okozta, hanem az, hogy a szerződő felek nem fordítottak kellő figyelmet a 
tényleges problémák azonosítására, a tréner elhanyagolta a korrekt diagnózist, s a 
csoport sem volt még kellően összeszokott. A konfliktusok nyílt megbeszélésére, 
igazi tisztázására – erre a tagadhatatlanul emberpróbáló feladatra – ugyanis általá-
ban a számos együtt megélt pozitív és kínos tapasztalat, a közös értékek megőrzé-
se, s a már-már elviselhetetlen nyomás elkerülésének erős vágya készteti az önként 
vállalkozó csoport tagjait. 

A munkahelyi személyes konfliktusok rendezésével foglalkozó tréningeknek 
nyilván akkor van értelme, ha az érintettek valamennyien részt vesznek a közös 
munkában, ugyanakkor erre akaratán kívül senki sem kényszeríthető. A megrende-
lőnek a trénerrel kötött szerződése javasolhat, de nem írhat elő kötelező jelenlétet, 
témákat, módszereket kívülről a csoportnak az ő beleegyezésük nélkül, az ugyanis 
iskolai oktatássá tenné a kezdeményezést, előidézve az ott tipikus mindenféle jól 
ismert szabotázs jelenséget. A konfliktusrendező tréningcsoportok csak az önkén-
tesség biztosítása mellett működésképesek, ha a csoport a célkitűzés ismeretében 
maga dönt önállóan a tevékenységekről, a résztvevők igényeit képviselő szabályok-
ról. A közös és személyes kontroll esélye révén mernek elköteleződni az ő bőrükre 
menő vállalkozásnak, és vállalni az együttműködést. Az elemzett óvodában a rész-
vétel önkéntessége és a közös programkészítés megvalósult ugyan, de a szerződés-
kötés imént említett hiányosságai miatt a játszma megelőzéséhez még ez sem volt 
elégséges. Azt láttuk viszont többször is, hogy ott, ahol a problémákat a közösség 
maga határozta meg, általában senki nem akadt, aki ne látta volna be, hogy ezek  



106 JÁRÓ KATALIN 

– pl. a vezetőpozícióért folyó versengés – megbeszélése egy számára fontos, őt 
személyében érintő, részvételre késztető ügy. Sőt az ilyen beavatott csoportok izga-
tottan várták a lehetőséget, amikor végre történik valami a légkört mérgező ellenté-
tek megszüntetése érdekében. Olykor a résztvevők annyira motiváltak voltak, hogy 
még ráadás időt is felajánlottak, ha azt a tisztázó beszélgetés érdekében szükséges-
nek gondolták. 

A diagnózistól a rendezésig több lépésben – megküzdés a kételyekkel 
A megállapodásnak egy következő kulcskérdése a problémák kezelésére alkalmazni 
kívánt beavatkozás módjának meghatározása, amely a helyzetfeltárást, a problémák 
korrekt azonosítását követi. Példánkban az óvodavezető nem értékelte fontosnak  
a rivalizációs problémát, s ugyan konfliktuskezelést kért, de általában. Az említett 
másik óvodában, ahol a testület már jobban megelégelte a napi ütközéseket, nyílt 
versengést, s a vezető jól tudta, hogy mi a gond, ott úgy vélte a pihenést elősegítő 
relaxációs tréning, amire a munkatársaknak szüksége van. A megrendelő és a tré-
ner alkujában kell elvben eldőlnie, hogy melyik az a beavatkozás, ami illik a feltárt 
helyzethez, a probléma tartalmához, a csoport fejlettségéhez, készenlétéhez. A be-
avatkozás konkrét formája ugyanakkor nem feltétlenül határozható meg a közös 
munka legelején, hanem a műfajról, a szükséges lépésekről a probléma ismere-
tében, a korrekt diagnózis elkészítését követően, ahhoz valamint a csoport igé-
nyeihez, tempójához illeszkedve hozható döntés. Az érintett csoport beleegyezése 
tehát e téren sem nélkülözhető (Hay, J., 1996 in: Szatmáriné Balogh Mária, 2005, 
485–487).2 

Előfordult, például éppen ebben a másik óvodában, hogy a tréningen a szocio-
metriai3 tükör megbeszélésének gondolata ugyan felmerült már az első találkozás-
kor, közvetlenül a problémák felmérését követően, azok megnevezése, és a bennük 
részt vevő szereplők név szerinti azonosítása után, de realizálására mégis csak né-
hány fordulóval később került sor. Ez a feltárás és a beavatkozás közé ékelődő ráké-
szülés feltehetően a team-építés szolgálatában álló konfliktusrendező tréningeknek 
egyik megkülönböztető sajátossága. Az imént említett óvodai testületben azt köve-
tően, hogy lezajlott a kritikus konfliktusok közös felmérése (l. később az Interjú 
helyett c. felmérő lapot), korrekt megnevezése addig, amíg végre sor került az ösz-
szes érdekeltek szempontjának figyelembevételével a nyílt beszélgetésre, a közösség 
kérésére, illetve a tréner kezdeményezésére az alábbi lépéseket iktattuk be: 

                                              
2 Julie Hay, neves TA-s szervezetfejlesztő felvázolta a változásmenedzselés lépéseit annak függ-

vényében, hol tart az adott közösség ezek elfogadásában, s mi szolgálja a továbblendülést az éppen 
szóban forgó szakaszban. (Hay, J., 1996 in: Szatmáriné Balogh Mária, 2005, 485–487.) 

3 Szociometria – csoportok kapcsolati hálójának feltárására kialakított kikérdező módszer, magal-
kotója a román származású, amerikai szociálpszichológus, Moreno. Hazánkban Mérei Ferenc foglal-
kozott a módszer továbbfejlesztésével és alkalmazásának elterjesztésével, az ő nevéhez fűződik az ún. 
több-szempontú szociometria kimunkálása, amely a társas kapcsolatok mellett a tagok jelentőségére 
és csoportbeli funkciójára is rákérdez. (Mérei Ferenc /1971/ Közösségek rejtett hálózata). 
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1. Felmérés arról, hogy, a csoport hisz az őszinte beszéd jótékony változást ho-
zó erejében. Ha nem történt volna meg ennek majdnem teljesen egybehangzó 
kinyilvánítása, ha feladták volna a csoport tagjai a reményt, hogy a helyzet 
orvosolható, érdemes nyíltan beszélni róla, akkor teljesen felesleges lett vol-
na erőltetni a további lépéseket. 

2. A csoportban felmerült, hogy szükség lenne az érzelmi megértés elmélyítésé-
re ahhoz, hogy kellően meg tudjanak nyílni egymás előtt. Ekkor került be a 
programba a. karrierépítési törekvéseket tárgyaló pályamérleg foglalkozás. A 
pályaválasztás indítékainak, a sikereknek és megtorpanásoknak a megbeszé-
lése, a közeli és távolabbi tervek bemutatása, a munkabeli és kapcsolati 
eredményességet támogató és korlátozó tulajdonságok elemzése, az önisme-
reti felfedezések megosztása valóban fokozta a különböző generációhoz tar-
tozó nevelők érzelmi közeledését, egymás jobb megismerését. Átélhetően 
megerősödött a testületben az összetartozás érzése, a személyesség, mint a 
konfliktusokról, személyes ellentétekről tervezett beszélgetéshez kívánatos 
meghittség és bizalom bázisa. 

3. Ezen a ponton azonban először a tréner, majd a vezetővel az élen a csoport is 
megtorpant: érdemes-e a további lépésekkel az elért eredményeket kockára 
tenni? Felmerült, hogy a tréninget itt, ekkor kellene lezárni. 

4. Végül a tükörbenéző beavatkozásról, amely a testületen belüli érzelmi, tekin-
télyi és szerepviszonyokkal szembesítette a csoporttagokat annak megfelelően, 
ahogy tapasztalataik fényében egymásról gondolkodnak, a kockázatok alapos 
számbavétele után született meg a közel egyhangú döntés. Idő és többletin-
formáció kellett ahhoz, hogy megérjen minden résztvevőben a vállalkozás ál-
tal megkívánt bizalom mellé a szembenézés és kibeszélés bátorsága is. 

E történések megerősítik, hogy a szerződés közel sem csak egy nyitó aktus, hanem 
olyan folyamatkövető, a változásokra – a növekedésre és elakadásokra, bármelyik 
fél kételyeire – reflektáló döntési sorozat, amely a felektől állandó valóságelemző 
érzékenységet és rugalmasságot igényel. Ez a munkaforma megkívánja, hogy kellő 
idő álljon rendelkezésre, hogy a változásnak való valódi elkötelezettség vigye előre 
a közös munkát úgy, hogy éppen a megfelelő időben kerüljön sor az ott akkor kí-
vánatos beavatkozásra. 

A változás nemcsak a végeredmény, hanem az út 
A korszerű szervezetfejlesztésnek egyik fontos felismerése, hogy a helyzetfeltárás 
és a beavatkozás elkülönítése olykor mesterséges, amit ezért a trénig gyakorlatában 
minimalizálni törekszenek. A problémák korrekt közös elemzéssel történő feltárása 
önmagában is egy fontos, aktív lépése a beavatkozásnak. A beavatkozások szerves 
egységben vannak a tényekkel, s a feltárásukra irányuló aktivitással. A valóságos 
problémák esetén – szemben azokkal a tréningekkel, ahol a hipotetikus modell-
helyzetek megoldásával foglalkoznak – nincs külön funkciója a tanult ismeretek 
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utólagos alkalmazásának, transzferálásának a valóságra. „A diagnózis, a cselekvés 
és a célkitűzés szétválaszthatatlanul kapcsolódnak össze egy szervezetfejlesztési 
programban” írják French és Bell (1998). 

A szociometria ebben a vonatkozásban meglehetősen sajátos eljárás, mivel a 
társas kapcsolatokat és hierarchiákat leíró eredményei egyfelől feltárt tények, a di-
agnózisban jól hasznosuló korrekt mérési adatok. Ugyanakkor keletkezésük szerint 
ezek alapja a csoporttagok részéről egy felelős cselekvés, aktív választási aktus, 
melyben ők különböző funkciókra jelölik egymást, véleményt alkotnak egymás 
szakmai és emberi alkalmasságáról, és ezt egy kérdőíven rögzítik annak tudatában, 
hogy az összesítés nyilvános lesz. Már a kérdőív kitöltése önmagában a problémák 
rendezése, a változások érdekében tett aktív beavatkozás részének tekinthető. Nem 
közömbös, mennyire érett egy adott csoport az ilyen vállalásra, azaz fontos gyakor-
lati döntés e technika, mint a folyó komplex szervezetfejlesztési program egyik lé-
pésének célravezető időzítése. 

A szervezeti változásokat szolgáló diagnózis, a feltáró munka eredményei igen 
gyakran egy jelentés formájában kötnek ki a különböző szintű döntéshozó vezetők 
íróasztalán. A szociometria esetében erősen vitatható ennek a megoldásnak mind  
a funkciója, mind pedig etikai vonatkozásai. Az általunk végzett konfliktuskezelő 
tréningek keretei között a tükör megismerése, a szakértői visszajelentés, azaz a szem-
besülés, valamint a tények együttes megbeszélése tekinthető a szó szűkebb értelmében 
is a konfliktusok rendezésére hivatott beavatkozásnak. A tükör tartalma rendszerint 
egybeesik a más úton azonosított problémákkal, mégis különleges hitelessége kivé-
teles erővel tud hozzájárulni a beszélgetés tárgyilagosságához. E mögött az áll, hogy 
a statisztikailag összesített mérés az egyéni véleményeket a közvélemény rangjára 
emeli. Nem mellékes tényező, hogy mindezt, azaz a munkatársi közösséget, mint 
egy dinamikusan fejlődő társas rendszert, amely éppen a tréning vállalásával saját 
kezébe vette problémáinak kezelését, a tréner a kívülálló, objektív – de őszintén kí-
váncsi – szakértő pozíciójából tudja bemutatni. Ebből az alapállásból menedzseli  
a csoportnak a hagyományoktól eltérő problémamegoldó beszélgetését is. 

TÁRGYILAGOSAN A MUNKAHELYI KONFLIKTUSOKRÓL – 
ESETBEMUTATÁS 

A fentiek illusztrálására, hogy elképzelhető legyen, miként folyik le a konfliktusok 
rendezése a „Közösségek tükörben” program alkalmazásával, vázolva az előzmé-
nyeket, bemutatjuk a másik óvodában a kapcsolatok feltárására alkalmazott kérdőív 
sémáját, az ott a mérést követően elhangzott tükör állításait, valamint a nyomában 
kibontakozott beszélgetést. 

Ez az óvoda 25 éve egy telephelyen működik, testülete 12 főből áll. Valameny-
nyien felsőfokú képzettséggel rendelkeznek, és többen végeztek különböző mód-
szertani tanfolyamokat (drámapedagógia, fejlesztő pedagógia stb.), vettek részt 
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egyetemi posztgraduális képzéseken (mentálhigiénia, pedagógiai vezető képzés). A 
vezető, egy helyettes, valamint egy minőségellenőrzéssel megbízott kollega látták 
el a szakmai irányítás funkcióit. Az utóbbiak egyúttal csoportnevelőként is tevé-
kenykedtek, amivel a vezető egy jó ideje már nem foglalkozott. Három nemzedék 
alkotta a közösséget: az 5 évnél kisebb, de fél évnél hosszabb gyakorlattal rendel-
kező 20-as éveikben lévő fiatalok (2 fő), a derékhadat a 30–40-esek alkották (6 fő), 
idősebbnek a több mint 20 éves szakmai tapasztalattal bíró 45 felettiek számítottak 
(4 fő). A korábban bemutatott esethez sok szempontból hasonló helyzetről volt szó, 
a probléma középpontjában ugyancsak a vezetők közötti rivalizálás állt. A vezetői 
felkérés a tréningre így szólt: „Alapjaiban jól mennek a dolgok, de olykor feszült, 
ideges a légkör, nincs egyetértés, vitatkoznak a helyettesek, s neki rövidesen lejár a 
vezetői kinevezése és új pályázatot írnak ki. Nagyszerű rendezvények vannak – pl. 
a 25. évforduló nívós, jó hangulatú megünneplése – egyfelől, ugyanakkor a kollé-
gák hajszoltak, fáradtak, rengeteg adminisztratív feladat adódik, talán relaxácós 
tréningre lenne mindenekelőtt szükség. Végül a tréning 3 egész napos foglalkozás 
és egy rövid (40 perc), tájékoztató találkozás keretei között fél év alatt valósult 
meg, nem egy előzetesen megtervezett, hanem a megrendelő vezető és a csoport, 
valamint a tréner és a csoport alkujában lépésről lépésre kialakuló ritmusban. 

Egy óvodai testület tükörben – az előzmények 
A megbízó és szakértő között létrejött szerződés arra vonatkozott, hogy a helyzet, a 
testületi légkör megismerése, és ennek fényében a további teendők meghatározása 
a munkatársakkal együtt, egy kifejezetten erre irányuló foglalkozáson történik. A 
munkatársak első lépésben különböző gyakorlatok keretében bemutatták az óvodát. 
Ennek során egyértelművé vált, hogy a testület számára létezik egy alaposan ki-
munkált, hosszú távú szakmai program, amely nemcsak ismert minden munkatárs 
előtt, hanem teljes körű egyetértést is élvez, épít kinek-kinek a személyes hozzájá-
rulására, a képzettségében testet öltő többlettudásra. Ezt követte a problémák, fe-
szültségek azonosítása. A felmérésből (lásd az Interjú helyett c. kérdőívet, 1. mel-
léklet) teljesen markánsan kiderült, hogy a többség szerint „egyesek pozíciós 
versengése érdekellentéteket szül”, valamint „személyes ellentétek lehetetlenítik el 
az együttműködést”. A felmérést követő beszélgetés során egyértelmű megfogal-
mazást kapott, hogy a csoport véleménye szerint a gondok forrása a versengés a 
vezető pozícióért, „az erős emberek hatalmi harca”, ami mindenkit nyomasztó, 
mindennapos személyes ütközések formáját ölti. A helyettes vezető fontosnak talál-
ta, hogy néven nevezze a viták főszereplőit, – önmagát, a minőség ellenőrzését 
végző kolléganőt, valamint a főnökasszonyt, – ha netán számomra homályos ma-
radt volna addig, kikről is van szó valójában. Ezzel a gesztussal valóban feltette az 
i-re a pontot, nemcsak a problémák kaptak nevet, a felelősök is, akik vitáikkal, ér-
dekharcaikkal megnehezítik az egész testület életét, folytonos állásfoglalásra, ér-
zelmi elköteleződésre kényszerítve a beosztottakat. 
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A második találkozást szenteltük – ahogy korábban már említettem – a pálya-
mérleg elkészítésének, hogy általa a munkatársak jobban megismerjék egymást, és 
érzelmileg közelebb kerüljenek egymáshoz. Az indító álmok és a kezdetek sok ér-
zelmet felszínre hozó megidézését követően, a jelen pályatervek között teljesen 
tárgyszerűen lehetett rákérdezni, ki készül részt venni a következő vezetői pályáza-
ton. A vezetőasszony elmondta, hogy bizonytalan, nem döntött még, nehéz a hely-
zete, mivel a nyugdíjazás odébb van, s ő több mint 20 éve vezető, ki szeretné találni a 
jövőjét. A helyettes közölte a testülettel, hogy ő mindenképpen szeretne pályázni, 
mert az óvodában feltétlenül komoly változásokra van szükség. Természetesen 
nem a közösen kimunkált szakmai programot akarja megváltoztatni, hanem az irá-
nyítási stílust, amit vezetőtársai képviselnek. Az irányítók harmadik tagja, a minő-
ségfelelős ahhoz tartotta magát, hogy nem fog pályázni, ugyanis teljesen elégedett 
az óvodai státuszával, fontos neki, hogy a kollégák közül kerül ki a legszűkebb ba-
ráti köre, akikkel összejár, van a fiatalok között olyan munkatárs, akit tanítványá-
nak, utódjának érez, és nem utolsó sorban az intézet minden lényeges döntésében 
érvényesíteni tudja a szakmai elképzeléseit. 

A tükör vállalása előtt a feleknél – mindenek előtt a trénernél és a vezetőnél – 
bekövetkezett elbizonytalanodást végül a módszerben rejlő kockázatoknak és nye-
reségeknek – a csoporttal közös – mérlegelése oldotta fel. A kockázatokat elsősor-
ban a hétköznapi élet hagyományaitól eltérő nyilvánosság rejti magába: a csoport-
tagok a kérdőív kitöltésekor egymás szakmai hozzáértéséről, emberi helytállásáról, 
egymás iránti rokonszenvéről és ellenérzéseiről név szerint nyilatkoznak. Megte-
kinthető az eredményeket megelevenítő hierarchikus szociogram, más néven 
hierogram, azaz a szerkezeti ábra, melyen látható minden tag helye a tekintélyi hie-
rarchiában és az érzelmi kapcsolati hálóban. Innen ered, hogy a helyzetfeltáró és 
problémakezelő eljárás neve tükör. Az általa feltárt kép és helyzet érvényessége 
azon múlik, hogy végül a csoportban zajló vita a tükör állításait megerősíti vagy 
megkérdőjelezi. Mindarról, amit a tükör feltár a csoport tagjainak egymás közötti 
kapcsolatairól, a nézeteik azonosságáról és különbségeiről, valójában szinte min-
dent tudnak a felmérés előtt is, hiszen nap mint nap megtapasztalják, ha nyíltan 
nem is beszélnek róla. Az újdonságot a kép indulatoktól mentes statisztikailag 
megalapozott tárgyszerűsége fogja jelenteni számukra. Én azzal biztattam a cso-
portot, hogy ez a lépés szerves folytatása a korábbi önismereti és problémafeltáró 
eseményeknek, amikor többszörösen bebizonyították, hogy tudnak egymásra vi-
gyázni, felelősen véleményt nyilvánítani. Ők egy olyan együttes, amelyik minden 
tagjának tud érzelmi biztonságot nyújtani, tehát ezúttal – egy ilyen kényes technika 
kipróbálásakor is – megbízhatnak egymásban. Az elért eredmények féltéséből ere-
dő ideiglenes kételyeimet a csoport több ízben megtapasztalt érettsége oszlatta el. 
A kíváncsiság és a bátorság végül felülkerekedett a fenntartásokon. 

A felmérés technikai lebonyolítása a pozitív döntést követően számítógépen tör-
tént. A csoport tagjai levélben kapták meg az instrukciót, a saját kódszámukat, 
amivel hozzáférhettek a KT program központi szerverén tárolt, időközben ennek a 
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csoportnak általam speciálisan kimunkált kérdőívhez. (A kérdőív tételeit a csoport-
funkciók szerinti tematikus kategóriák szerint rendezve mutatja a 2. melléklet.) 

 Pár nap elteltével valamennyi kérdőív kitöltve beérkezett a központi szerverre. 
A következő találkozásig nekem kellett felkészülnöm a felmérés adatai és ábrái 
alapján a viszonyokat korrekten tárgyaló visszajelentésre. Tekintettel arra, hogy a 
szociometrikus információ nyilvános megbeszélése mind szakmailag, mind embe-
ri-etikai szempontból meglehetősen összetett és kényes, mielőtt belevágtunk ismét 
egy speciális munkaszerződést kötöttem a csoporttal a szóban forgó intellektuálisan 
és érzelmileg egyaránt megterhelő feladat zavartalan elvégzése érdekében. Ez az 
adatok megértésének szükségességét hangsúlyozta, valamint a feszültségek, konf-
liktusok néven nevezését, a saját érzések kimondását kívánta meg a trénertől és a 
csoport valamennyi tagjától, és tisztázta hogyan érdemes viszonyulni a kiről-kiről 
kialakult kép jelentőségéhez, ötleteket kínált a lelepleződő személyes nézeteltéré-
sek és kapcsolati feszültségek rendezéséhez az érintettek között, ott melegében. 

A tükör nyolc állítása 
A visszajelentés a szakmaiság, a vezetés, a társas hozzáállás, s végül az egyéni je-
lentőség témái mentén elemezte a testületről, mint munkahelyi közösségről, kizáró-
lag a felmérés adatai alapján, kialakult képet. A felsorolt témák szerint rendezett – min-
deniki által megkapott – táblázatok tették szemléletessé a szereprendszert, s ezen 
belül kinek-kinek a konkrét személyes részvételét, elismertségét, népszerűségének 
szintjét. A kapcsolatrendszert, az érzelmi elköteleződéseket a hierarchikus szociogram 
elevenítette meg, az önismereti elmélyedést a személyre címzett borítékban szintén 
kézbe kapott ún. szociometrikus profil segítette, amely összegezte az adott csoport-
tagra vonatkozó információkat. Megállapítást nyert, hogy: 

• Szakmailag felkészült, igényes, magát állandóan képző együttesről van szó, 
amelyben központi érték a magas szintű teljesítmény, munkanorma az olykor 
erőn felüli hajtás, ugyanakkor van néhány kolléga, aki nem feltétlenül azono-
sul ezzel az elvárással, normával, amit a többiek rossz néven vesznek, a kö-
zös ügyek iránti igazi elkötelezettség hiányának tekintenek. 

• A vezetés terén alapjaiban rendezettek a felelősségi viszonyok, s ez által biz-
tosított az intézet zökkenőktől mentes, nyugodt működése. Az irányításban 
résztvevőket – a vezetőt, a helyettesét és a minőségi megbízottat – a csoport 
egybehangzóan elismeri: van rálátásuk, koncepciójuk, eredményesen képvi-
selik a felettes szervek felé az óvoda érdekeit, mértékadó a véleményük, jól 
tárgyalnak, valamint beletartoznak abba körbe, akikkel jól lehet beszélgetni 
személyes dolgokról. Ugyanakkor el is marasztalják őket néhány stílusjegyért, 
mellyel együtt megnehezítik a munkatársak és egymás hétköznapjait: nemcsak 
keményen, hanem olykor bántóan követelnek, a kritikát rosszul fogadják, és 
hibáikat nem ismerik el, gyenge pontjuk a konfliktusok kezelése és a munka-
társak munkára serkentése. A közélet meglehetősen demokratikus, a munkatár-
saknak van lehetősége fejlődni, részt vesznek az intézményt érintő döntések 
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meghozatalában, a közös álláspontok kimunkálásában, a csoport tagjainak közel 
a feléről gondolják társai, hogy alkalmasak lennének irányító munkára. 

• A vezetői pozícióért aktuálisan vetélkedés, harc folyik, lennének alkalmas je-
löltek többen is, de eddig nem dőlt el, a csoport szerint ki lenne a kívánatos 
személy. A jelenlegi vezetés két említett tagja a változások élharcosa. Az ő ket-
tejük stílusában a csoport a vidámságot, eredetiséget emeli ki, mint olyan je-
gyet, amely a jelenlegi vezetőtől megkülönbözteti őket. E mellett elismerik 
mind a kettőt, mint rátermett nevelőt a gyerekcsoportokban, valamint olyan 
„mestereket”, akik alkalmasak új kollégák bevezetésére, betanítására, s oda 
figyelnek a többiek gondjaira. Eközben felróják nekik, hogy olykor mind  
a ketten túlzottan erőszakosak az érdekeik érvényre juttatásában. A vezető asz-
szony mind a két kollégával a kölcsönös megbecsülés talaján áll. A légkört 
megkeserítő öldöklő játszma, a napi ütközések végső soron elsődlegesen e két 
második ember érintkezésének a jellemzője. A vezető a minőségi megbízottal 
abban osztozik, hogy ők testesítik meg a csoport szemében az érvényes mun-
kamorált, az elkötelezettség normáját, s így a helyettesre hárul, hogy megvé-
delmezze a kollektíva tagjait az ő esetleges túlkapásaiktól. A helyettesével  
a vezető abban rokon, hogy váratlan, kiszámíthatatlan akcióikkal olykor nagy 
bizonytalanságot gerjesztenek. A csoport legelismertebb tagja a minőségel-
lenőr, ő számít igazi szaktekintélynek. A legkiterjedtebb, bár meglehetősen 
felszínes kapcsolati hálója a helyettesnek van, a csoport igazán népszerű em-
berei ugyanakkor nem a vezetők között lelhetők fel. A helyettest a csoport egy 
része biztatja, hogy pályázzon a vezetői státuszra, de közben a stílusát sokan 
alkalmatlannak ítélik a konfliktusok kezelésére. Senki más, beleértve a jelen-
legi vezetőt, nem kap ilyen biztatást. 

• A hierogramon jól látható, hogy a két második ember jóval tekintélyesebb 
pozíciót tölt be, mint az aktuálisan saját bizonytalanságával elfoglalt hivata-
los vezető (lásd 1. sz. ábra). 

 
1. ábra. A mi óvodánk 2006. Kölcsönös kapcsolatok és társas elismertség 
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• Társkapcsolati szempontból igen jelentős a csoportban az összetartás, a sze-
mélyesség és az otthonosság igénye, kivételes mértékű a megajánlás, hogy az 
arra rászorulók itt támaszt kapnak. Mégis a fennálló helyzetben a testület 
visszafogottabb, rejtőzködőbb, amikor tagjai az egymás iránti érzelmeikről 
adnak számot, mint amikor egymást szakmailag kellett minősíteniük. A mé-
rés viszonylag kiterjedt kapcsolati hálót tárt fel, melyben a társtalanság tel-
jesen idegen, hiszen 5 munkatársával minimum mindenkinek van kölcsönös 
érzelmi kapcsolata, sőt a társaság felénél ez a szám eléri a 10 főt, azaz ha fel-
színesen is, de széles körben állnak fenn kapcsolatok. Ugyanakkor kevés az 
igazán gazdag, mély barátság: összesen kettő, a verseny két főszereplőjének 
van egy-egy „igazi” szövetségese. 

• Az érzelmi erőtér jellegét mutatja, hogy a társas kapcsolatok strukturálásá-
ban, a baráti körök létrejöttében is az a meghatározó, a versengő felek közül 
kihez áll valaki közelebb. A helyettes és a minőség ellenőr viszonylagos körei 
5, ill. 3 főből állnak, a vezető, egy hű baráttal kettejük között, a nem igazán 
erős összekötő híd szerepét tölti be. Kiegészíti ezt, hogy a vezetői feladatokra 
történő választási stratégiák, a vezető funkciókra történő szavazatoknak a je-
löltek közötti elosztása azt mutatta, hogy a munkatársak dominánsan 4 alap-
állás egyikét követték: 1. Maradjanak a dolgok, ahogy vannak (3 fő), 2. le-
gyen változás bárkinek a javára (2 fő), 3. egyértelműen a helyettes hívei 
(2 fő), 4. egyértelműen a minőség ellenőr hívei (3 fő). 

• A viták, az egyet nem értés kifejezésének fontosságára, illetve hangerejére 
abból következtethettünk, hogy 9 fő, azaz a csoport tagjainak ¾-e kap olyan 
minősítést, feltehetően a másik alcsoporttól, hogy a gondolkodása eltérő. De 
idegen, távol álló felfogásúnak a csoportközvélemény leginkább mégis azo-
kat minősítette, akiknek a munkamorálja tért el a többiekétől, s akik ennél 
fogva érzelmileg is kevésbé elfogadottak bizonyos kollégáik körében. 

• A két igazán népszerű csoporttag a két baráti alcsoportnak egy-egy tagja, a 
személyükben megtestesülő, az aktuális konfliktusokon túlmutató, szimpátia 
az emberi összetartás, a potenciális egység kibontakozásának reményteli zá-
loga. 

A tükör fogadása és megbeszélése 
A tükör megállapításait a csoport tagjai feszült figyelemmel követték, s rácsodál-
kozó egyetértéssel fogadták. Az előző beszélgetésen feltártakhoz képest, a tükör 
nem tartalmazott érdemben új felismeréseket, különös hatása abból eredt, hogy 
számszerűen összegezte az egyéni véleményeket, s azokból ez által közös vélemény 
lett, amit a hierogram vizuálisan is megjelenített. Lehetőséget kínált a tükör arra, 
hogy a munkatársak a testületet relatív önállósággal bíró szociális rendszerként lás-
sák, s magukat is ezen a háttéren, a többiekkel több vonatkozásban tételesen össze-
hasonlítva vegyék szemügyre, mint különböző rangsorokban, – társas jelentőség, 
népszerűség – illetve, szerkezeti egységekben, baráti körökben egy bizonyos konk-
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rét pozíciót elfoglaló résztvevőt. Mindig is jelenlévő megérzések váltak egyszeri-
ben felmért adatokká, tényekké. 

Talán nem meglepő, hogy ezt a visszajelentést nagyon komoly, érdemi beszél-
getés követte. Az óvoda jövőjével kapcsolatos, személyükre jellemzőnek talált ál-
lásfoglalási irányt és érzelmi elköteleződést a beosztott munkatársak nem vonták 
kétségbe. Ez azért fontos, mert alátámasztotta, hogy az ábrán az érzelmi választá-
sokról megjelenő statikus szerkezeti kép valamelyest rokon a hatalmi választások 
stratégiájában megjelenő dinamikus erőtérrel. A részleges egyezés arra utal, hogy 
egy a tagok által nehezen megélt átmeneti, még nem teljesen megmerevedett álla-
pot áll fenn, amelyet az egymással versengő társaságok és nézetek megközelítőleg 
kiegyenlített erőviszonya jellemez. Ebből eredt az a feszítő érzés, hogy a közös 
rendezvények aktuálisan mozgósító és egyúttal felemelő alkalmain túl nincs előre-
lépés, csak állandó harc, amelyben a vezető az évek múlásával gyakorlatilag tehe-
tetlenné vált, s eddig nem volt képes érdemi fordulatot kezdeményezni. Ugyanak-
kor érzelmileg maradt nyitottság a rendszerben, hiszen a kapcsolatokból kiderül  
a kollégáknak a konfliktuson és „pártokon” túlmutató érdeklődése is egymás iránt. 
Végső soron az adott tréningre hárult, hogy e tartalékok mozgósításával megvaló-
sítsa a kilépést a toporgásból. 

Mindenki megszólalt. A más munkanormákat követők magyarázatot kínáltak 
hátrányosabb helyzetükre, egyikük úgy, hogy igazi elköteleződése máshová, elsőd-
legesen a családjához köti őt, az óvodára valóban végesek az energiái, csak a leg-
szükségesebb fér bele, de a belharcok semmiképpen. A másik esetben arra derült 
fény, hogy a kolléga igen nehéz, sokáig kényesen titkolt életszakaszon jutott éppen 
túl, és szeretne a többiek segítségével változtatni a helyzetén. A népszerűnek bizo-
nyult kolléganők őszintén meglepődtek, váratlanul érte őket ez az új információ a 
pozíciójukat illetően. Helyzetük korábban nem tudatosult, a napi csatározásokban 
fedésbe került, mennyire lényeges erő a személyes vonzás és figyelem. Megérintet-
te őket, hogy a fennálló viszonyok között, milyen sajátos felelősséget jelent az álta-
luk betöltött hely. A fiatalok élvezték, hogy munkájuk és törekvéseik mennyi fi-
gyelmet kap, hogy „mestereik” tanítványként említették őket, akikre szép sikerek 
várnak ebben a közösségben. Hallhattuk, milyen nehéz egy-egy azonos gyerekcso-
portban dolgozó párnak összeszokni és megküzdeni az eredményes összedolgozá-
sért. Volt, aki erősen elgondolkodott azon, vajon miért nem viszonozta egyes kol-
léganőinek megkereséseit. Az egyik fiatal kolléganő elmondta, hogy azokon a 
napokon, amikor értekezlet van, gyomorgörccsel érkezik, mert nagyon szereti idő-
sebb munkatársait, és nem akar senkivel sem szembekerülni. Megkérte az érintett 
vitatkozókat, békésebb formában intézzék el a nézeteltéréseiket a jövőben. 

Megismerhettük végre az áldatlan helyzet kialakulásának hiteles történetét: a 
minőségfelelős képesítés nélküli nevelőként kezdte a pályáját, a vezetőasszonynak 
köszönhet mindent, rengeteget tanult tőle magától, és sok lehetőséget kapott, hogy 
munka mellett szakmailag képezze magát. A közös értékek képviseletét tartja fel-
adatának, a jövőben is szeretne vele dolgozni, örül a munkatársaktól kapott kivéte-



 Konfliktustréning és szerződés (2. rész)  115 

les elismerésnek, de nyomatékosan megismételte, hogy semmiképpen sem készül 
pályázatot beadni. A vezető helyettes akkor került az óvodába, amikor az előbbi 
kolléganő meglehetősen hosszú szülési szabadságon volt. Bedolgozta magát a fel-
adatokba, és személyes stílusánál fogva, ha kifogásolni valót talált a vezető mun-
kamódszerében feltétlenül szóvá tette. Ez gyakran találkozott a többiek egyetérté-
sével, mert a főnök néha könyörtelen volt roppant igyekezetében, hogy 
maradéktalanul eleget tegyen a kötelező határidőknek, és egyéb hatósági követel-
ményeknek (előfordult például, hogy nem engedett el valakit meglátogatni a kór-
házban fekvő édesanyját). 

A beszélgetésnek ezen a pontján többen elérkezettnek látták az időt, hogy végre 
kimondják évekre visszamenően a főnökasszony túlkapásaiból eredő eddig rejtege-
tett sérelmeiket. A helyettes egy emberségesebb és rugalmasabb vezetési stílus 
képviseletében lépett fel, többek között azért is, mert neki magának is olykor szük-
sége volt bizonyos engedményekre, hogy párhuzamosan beindított saját vállalkozá-
sát sikerre tudja vinni. Közben a vezető iránt feltétlenül lojális kolléganő visszaér-
kezett a szülési szabadságról és ádáz „testvérharc” kezdődött furkálással, 
féltékenységgel, egyebek közözött, a fiatalok meghódításáért, lekötelezésért, a kö-
zépnemzedék érdekeinek kifejezéséért. „Mi ketten képtelenek vagyunk szót érteni, 
zsigeri szinten különbözünk egymástól” – állítják magukról. A főnök asszony laví-
rozott és idővel rájött, nyugalom csak akkor van, ha mindkettejükre fontos felada-
tokat tud bízni. Ők lettek többek között a trénig elején bemutatott sikeres nevelési 
program elkészítésének motorjai mind a végiggondolás, mind pedig belső szakmai 
viták lebonyolítása terén. Ezért érzi ma mindenki az így kimunkált koncepciót a sa-
játjának. Kitűnő példája ez annak az igazságnak, hogy a versengésbe fektetetett 
energia közel sem szükségszerűen destruktív hatású. A vezető erénye, hogy alkal-
milag talált olyan munkaszervezési formát, amelyben az együttműködésbe fordulva 
közösségépítő erővé vált (Fülöp Márta, 2006). 

A főnöknő indította el a pályán mind a két kollégát, de idővel némileg túlnőttek 
rajta. Ezért volt mindenki számára letaglózó látvány az ábrán a hierarchiabeli pozí-
ciójuk különbsége a tanítványok javára. (Lásd 1. ábra.) Az őszinte meglepetésnek 
a minőségellenőr adott hangot, igazságtalan túlzásnak ítélve, a mértéket, amivel a 
hivatalos vezető lejjebb került, mint ők, akik pusztán társai az irányításban. Sorolni 
kezdte az óvodavezető számos vívmányát. A vezetőasszony maga úgy kommentál-
ta, hogy egy ideje már érezte, a munka megosztása, a feladatok delegálása a saját 
tekintélye rovására megy. Az elkövetett keménységek miatt elnézést ugyan nem 
kért, de őszintén megrendült a többiek fájdalmait hallgatva. Válaszképpen olyan 
történetekre emlékeztetett, amikor szinte egyedül ő állt ki bajbajutott kollégákért, 
amikor mások, – többek között éppen a helyettese – eltávolítást látott volna helyes-
nek. Ő szereti a törvényességet, többek viszont önállóbb hozzáállást tartanának cél-
szerűnek: felesleges a nem igazán életszerű a szabályokat nagy erőbedobással be-
tartani, már csak azért is, hogy felébredjenek azok is, akik az értelmetlenségeket 
elrendelték, bevezették. 
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Az volt az általános vélemény, hogy a 25 év hosszú idő, és a vezetőasszony – 
bár sokat tanult az évek során – mégsem tudta vezetési módszereit a kívánatos mó-
don hozzáigazítani sem az új idők szelleméhez, sem pedig az időközben a „kezei 
között felnőtt” munkatársaiban felhalmozott rátermettséghez, kompetenciákhoz. A 
helyettes a végén azt mondta semmiképpen sem célja pályázatával egzisztenciáli-
san lehetetlen helyzetbe hozni nyugdíjazás előtt a vezetőt, viszont abból nem en-
ged, hogy a jövőben – akárki lesz a vezető – komoly változásokra van szükség. Az 
maradt nyitva, hogy a vezetőasszony is képes legyen meghozni a maga eddig halo-
gatott döntését, amelyben felvállalja a saját érdekét és végiggondolja, mit újíthatna 
másokért, az óvodáért. 

A jól végzett munka öröme 
A tréning lezárásakor az volt az általános vélemény, hogy becsülettel elvégeztük, 
amire az első találkozáson vállalkoztunk. Nem maradt senkiben olyan feszült érzés, 
hogy fojtogatja valami, amit ki kellett volna mondania, de nem tette. Sőt kifejezték, 
hogy a tükör objektivitása, a problémák tárgyilagos kezelése sok olyasmit is ki-
mondhatóvá tett, amiről nem gondolták, hogy valaha szemtől szembe is elhangoz-
hat, anélkül, hogy komolyan megbántanák egymást. Úgy érezték „felszállt a köd, 
kitisztult az ég,” azaz a gondok nyílt végigbeszélése létrehozta a feszült toporgás-
ból való továbblépés érzelmi, személyi feltételeit. A verseny az indulatok mérgező 
fogságából hivatalos legális szintre került, s annak feltételei szerint formalizált ke-
retek között pályázással folytatható. 

Magam is osztottam a csoport véleményét, s ezúttal nem maradt bennem olyan 
emlék, ami azonnali szupervíziót tett volna szükségessé, mert hiba csúszott a tevé-
kenységembe. Eredményes munkának könyveltem el, úgy láttam a csoport identi-
tásában megerősödve, önállóan képes elvarrni az esetleg elvarratlan szálakat, és 
érett felnőtt módon tárgyilagosan továbbgondolni, miképpen éljenek és dogozza-
nak ezután együtt, hogyan hasznosítsák a közösségükben felhalmozódott nagyszerű 
szakmai tapasztalatokat. Mindazt, amit e munka során sikerült átélnem, sok gya-
korlati és elméleti kérdés további elemzésére késztető gazdagító élménynek érzem. 
A vezetőasszonyt, akinek hivatalos pozíciójánál és ebből eredő aktuális személyes 
gondjainál fogva a szembesülés a kollégák véleményével a többiekénél nagyobb 
érzelmi terhet jelentett, arra biztattam, adja be a pályázatát, s alaposan vegye figye-
lembe, milyen változásokat kértek tőle a munkatársai. 

Jó lenne tudni, miképpen folytatódott a történet a tréning után, mennyiben lett 
nyugodtabb a légkör, miben változott a vezetés stílusa, hogyan tudták a testület tag-
jai alkalmazni a hétköznapi kommunikáció során a közösen gyakorolt eljárásokat. 
Valójában egy nyomon követő értékelés avatta volna ezt a beavatkozást egy teljes 
értékű szervezetfejlesztési tevékenységgé. 
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JÁTSZMAMENTES KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA –  
A SZERVEZETFEJLESZTŐ TRÉNER MUNKÁJA 

A csapatépítéssel foglalkozó szervezetfejlesztési konzulens munkájáról French és 
Bell (1998) azt állapították meg sajátosságként, hogy – eltérően a szervezeti válto-
zásokat menedzselő hagyományos gyakorlattól – nem tesz javaslatokat. Munkájá-
nak végső eredménye nem az igazgatóság elé tett beszámolójelentés, mely a legna-
gyobb nehézségek megoldására irányuló javaslatokat tartalmazza, hanem azzal 
segíti a kliens szervezetet, hogy az saját maga oldja meg problémáit. Alapjában 
véve a legtöbb szervezetfejlesztési intervenció során a klienscsoport abban kap tá-
maszt, hogy számba veszi a fennálló problémákat és saját tartalék erőforrásait, s 
ezek alapján önerőből tanulhat. Ezen túl az ilyen tréningek tanulási lehetőséget kí-
nálnak azzal is, hogy kivételes feltételei egy, a hagyományostól eltérő kommuniká-
ciós kultúrát modelleznek. 

A mi szervezetfejlesztési tréningjeink során az újfajta kommunikációs kultúrát a 
tranzakcióanalitikus emberszemlélet és szerződéses gyakorlat képviseli (Mezei Jú-
lia, 1999, 335–336). A szerződések célja a közös munka, együttes tanulás tárgyi, 
anyagi feltételeinek megteremtésén túl, – mint láthattuk – az volt, hogy valamennyi 
résztvevő – értsd a vezetőket, a beosztottakat, de magát a trénert is – számára biz-
tosítsa a lélektani feltételeket, azaz hogy kellően nyitott, önmagáért és másokért fe-
lelősséget vállaló, belső zavarok, korai szennyező hatások által nem korlátozott au-
tonóm Felnőttként, felszabadult kreativitással kapcsolódhasson a közös munkába. 
Szerződni a feleknek ebben az értelemben annyit jelent, mint a lehetséges szinten 
eltakarítani, az együttes munkát az adott fázisban megzavarni képes, külső és belső 
akadályokat, és ezzel felszabadítani a problémák tisztánlátásához és megoldásához 
szükséges, de még lappangó erőforrásokat. Nem véletlen, hogy a TA ugyanazt a 
modellt alkalmazza mind a játszmák megelőzésére és aktuális leszerelésére alkal-
mas csoportszerződés, mind pedig a személyes autonómia feltételeinek ábrázolásá-
ra (l. 2. ábra). 

 

2. ábra. A játszmák megelőzése szerződéssel: Az autonómia háromszög 

Az ábra a személyes hatékonyságnak azokat a feltételeit modellezi, amelyek egy 
érett, problémáihoz Felnőtt módon viszonyuló személyiségnél biztosítják, hogy ne 
kezdeményezzen játszmákat és ne lépjen bele a mások által indított játszmákba se 
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(TA-fogalmi szótár, 2005). A modell segít azonos szemléleti keretben értelmezni a 
követelményeket és teendőket, melyeket az autonómia előhívása és fenntartása je-
lent valamennyi szerződő fél számára, s ennyiben vezérfonalként hasznosítható a 
tréner munkájában is (Járó, Juhász, 1999). 

Hatóerő: Képesség a belső békére önmagunkkal, bizalom önmagunkban, meg-
lévő képességeinkben és rátermettségünkben, készség és bátorság az önismerethez. 
A felelősség vállalása önmagunkért, belső rendezettség, hitelesség, amely jelenlé-
vővé, elérhetővé és érthetővé tesz a másik ember számára, érzéseink igényeink, 
kérdéseink, véleményünk, fenntartásunk őszinte kifejezésére. A Gyermekiből táp-
lálkozó Hatóerő átélése az Áldozat szerep ellenpólusa, és a szakértői működés nél-
külözhetetlen eleme, amely a vele szerződők biztonságérzetének, a bennük felsza-
baduló öröm és kreativitás záloga. A Hatóerő növekedésének egyik fontos 
megnyilvánulása a tényleg sikeres tréningek végén mindig újra felszínre törő fel-
szabadult örömérzés, aminek hiánya, a pusztán fegyelmezett jelenlét nem elégséges 
az igazán jóízű együttműködéshez, s az eredményes tanuláshoz sem. (Klein és 
Klein, 2006) 

Védelem: Képesség a tér és az idő megfelelő strukturálása által a magam és a 
másik számára olyan biztonságot, védelmet nyújtó kereteket, szabályokat teremte-
ni, melyek kizárják, hogy önmaga vállalása, az őszinte szó bárkinek kárt okozhas-
son, illetve esetleg hosszabb távon hátrányos helyzetbe hozza őt. A Védelem, a po-
zitív Irányító Szülői én teljesítménye, és arra irányul, hogy megfékezze a bárkit 
létében, biztonságában fenyegető, személyében megkérdőjelező Üldözői alapállást 
és megnyilvánulásokat. Erre irányulnak egyrészt a befogadó szervezettel kialkudott 
feltételek, a stabilizáló biztosítékok megszerzése, valamint a csoportban a fenyege-
tő körülményeket elhárító kommunikációs szabályok, a véleménynyilvánítás for-
mája: a saját élményeket, benyomásokat kifejező énüzenetek, konkrétság, a minősí-
tés, személyeskedés és a durvaság mellőzése, diszkréció, stb. Ezek betartásán, – 
illetve megsértése esetén – a korrekción a szakértő árgus szemmel, minden érzé-
kenységét és intuícióját és empátiáját latba vetve őrködik. 

Engedély: Belső képesség a nyitásra, a lehetőség megadására a magunk és a 
másik számára, énünk – szükségleteink, vágyaink, érzéseink, gondolataink, véle-
ményünk – vállalására, hogy képviseljük nyíltan saját igényeinket, érdekeinket és 
elképzeléseinket. Minden változásnak kulcsai a másoktól kapott és magunknak 
adott engedélyek: egyebek között arra, hogy a megszokott problémamegoldási mó-
dokat, érintkezési stílust elengedjük, s újakat próbáljunk ki. A tréning ehhez ösz-
tönzést és keretet ad. A szervezetek egésze vagy egy kisebb egység, illetve egy tré-
ningcsoport kultúrája nagymértékben függ attól, milyen engedélyek honosak a 
főnökök és beosztottak, a tréner és a résztvevők érintkezésében (Magyar Judit, 
1999, 526). Az Engedély mindig a pozitív Gondoskodó Szülői bizalmának kifeje-
zése, s azt hivatott garantálni, hogy a résztvevők megmutathassák a bennük rejlő 
kompetenciákat, erőket, ne mások intézzék, amire maguk is képesek. Ezért fontos, 
hogy minden lehetséges tájékoztatást megkapjanak, s a rendelkezésükre álló infor-
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mációknak megfelelően tervezhessék meg a rájuk váró eseményeket. Az érdemi 
beleszólás lehetőségének birtokában módjuk legyen a saját nézeteiket, gondjaikat 
kifejteni, szükségleteik, tempójuk szerint haladni, megbirkózni az útközben felme-
rülő akadályokkal, kételyekkel. A csoporton belül is fontos, hogy egymással a ta-
gok ne viselkedjenek a másik erejét leértékelő, problémáit átvállaló Megmentő-
ként. Ez elsődlegesen vonatkozik magára a trénerre, akinek ismernie mindenekelőtt 
saját társas szükségleteit kell, hogy a felelősséggel vállalni tudja, a tréningen meg-
teremti a játszmák száműzésének lehetőségét. 

A tréner mesterségbeli tudásának hatékonyságának lényege, hogy folyamatosan 
fenntartja az eredményes tanulás és problémakezelés pszichológiai feltételét a 
résztvevők és a saját autonómiáját, a nyitott, spontán, kreatív jelenlétet. Ennek esz-
köze, hogy mindvégig érzékenyen figyeli az autonómia hiányára utaló jelzéseket, a 
saját és mások rossz érzéseit, a felbukkanó ellenállásokat, ilyen olyan szabotáláso-
kat, nyomába ered ezek jelentésének, annak, amit az aktuális lázadók viselkedése 
kifejez az egész csoport rejtettebb igényeiről, és megteszi az oda illő korrekciós lé-
péseket. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy módja legyen kérni és kérje az idő, a munka 
és a pihenés szabályozásában, a munkaforma kiválasztásában a csoport elgondolá-
sait, és rugalmasan kövesse azt, azaz a szerződést ne egyszeri aktusnak fogja fel, 
hanem folyamatként kezelje. 

Remélem sikerült munkámban érzékeltetni, hogy a tranzakcióanalízis olyan 
pszichológiai elmélete az emberi kapcsolatoknak, amely egy jól alkalmazható 
szemléleti közelítést és nyelvet kínál a korszerű szervezetfejlesztési gyakorlathoz. 
Ebbe beleértjük azt a munkát is, amit a szakembereknek a saját autonómiájuk kar-
bantartása érdekében kell elvégezniük, különös tekintettel az általuk elkövetett hi-
báknak, a szakmai vakságnak a szupervíziós elemzésére. Talán fontos tanulság le-
het a tréningeket megrendelők számára, hogy nem árt a kellő óvatosság, ha 
konzulenst, trénert keresnek az ilyen típusú szervezetfejlesztő beavatkozáshoz. Ne 
bízzanak meg se a túl magabiztos „varázslókban”, se a túlzottan aggályos, dogma-
tikus „tudósokban”, a józan és érzékeny valóságérzékelés lehet az eredményes köz-
reműködés záloga. 

A tanulságok összegezéseképpen Albert Camu Lázadó ember c. munkájából kí-
vánkozik ide néhány sor:„Annak érdekében, hogy éljünk, és élni hagyjunk, hogy az 
embert megillető tiszteletet, jóakaratot, a belévetett hitet kinyilváníthassuk, az em-
bernek emberrel beszélnie szükséges. Mert a szolgalelkűség, a hamisság és a terror 
elnémítja az embereket, és megakadályozza, hogy közösen munkálkodjanak sorsuk 
alakításán. Szükség van tiszta beszédre és egyszerű szavakra…hogy kiderüljön 
egyértelműbben, mint ahogy nyílt vita nélkül kiderülne, mi is a helyzet”. Mun-
kánkban a Közösségek tükörben technika alkalmas eszköze tudott lenni a tárgyila-
gos nyílt beszéd ösztönzésének. 
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VERSENYTÁNCOSOK PARTNERKAPCSOLATÁNAK 
ELEMZÉSE KÖZÖS RORSCHACH VIZSGÁLATTAL 

Százhúsz versenytáncos (60 pár) partnerkapcsolati dinamikájának elemzése a Közös Rorschach Vizsgálat-
tal azzal az eredménnyel zárult, hogy ez a fajta kapcsolat sok tekintetben hasonló a házassághoz (főleg az 
együtt járó táncosok esetében). Jól kirajzolódik ugyanakkor a versenytáncosok partnerkapcsolatának spor-
tos vonatkozása is a kezdeményezés és a teljesítményigény mentén. A KRV jól differenciál az együttmű-
ködésre képes, sikeres és tartós partnerkapcsolatok, valamint a konfliktusos és később szakítással végződő 
táncpartneri kapcsolatok között. 
Kulcsszavak: versenytánc, partnerkapcsolat, Közös Rorschach Vizsgálat 

BEVEZETÉS 

A versenytáncban a nézők által látott csodálatos mozgás nagyon sok munka és erő-
feszítés eredménye, amit művészien palástolnak a könnyed mozdulatok (Wilson, 
2007). Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a versenytáncban nem elég a magas szintű 
technikai tudás és állóképesség, hanem szükség van még művészi előadásmódra, 
dekoratív megjelenésre, és nem utolsósorban a táncpartnerrel való nagyfokú együtt-
működésre (Peters, 1992). A tánccal viszonylag kevés kutatás foglalkozott ezidáig, 
és még kevesebb a férfi-nő kapcsolattal, a táncpartnerek közötti viszonnyal. 

Az egyik kutatás (Majoross et al., 2008) szerint az eredményes versenyzésben a 
partnerkapcsolat fontosságát mutatja, hogy a táncosok által felállított rangsorban 
(melyet a sikert meghatározó tényezőkről alkottak) a táncpartner tudása és szemé-
lyisége az előkelő második helyet kapta a kitartás és szorgalom után (megelőzve 
többek között az edzések mennyiségének és a pénznek a szerepét). A siker okaként 
a versenyzők 23%-a jelöli meg a jó táncpartnert, ami az ötödik legtöbbet említett 
tényező a válaszul kapott 15 ok közül. A táncosok 18%-a említi a megfelelő tánc-
partner hiányát a siker elérését megnehezítő tényezők között, ami így a harmadik 
leggyakrabban említett probléma az összesen felsorolt 14 nehezítő körülmény kö-
zül. Továbbá a versenyzők 14%-a saját táncpartnerét nevezi meg legfontosabb tá-
maszának, karrierje támogatójának (ami magasabb arány, mint ahányan barátjukat, 
klubtársukat vagy szponzorukat adták meg válaszként). A versenytáncban tehát 
döntő fontosságú a táncpartnerek közötti kapcsolat, és e kapcsolat minősége, ami 
jóval több puszta munkakapcsolatnál: férfi és nő nagyfokú együttműködését, együtt 
gondolkodását, hatékony konfliktusmegoldását, és egyfajta testi-lelki összhangját 
kívánja meg, ami nemcsak az éveken át tartó napi edzéseken, hanem a táncparket-
ten is meg kell, hogy jelenjen, elbűvölve a nézőket és elismerésre késztetve a pon-
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tozóbírókat. Mindez nagyon szépen alátámasztja, hogy a tánc egy páros sportág, és 
mint ilyen, lehetetlen hatékonyan művelni magas szintű kooperáció és összeszo-
kottság nélkül. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy hogyan definiálhatjuk a kap-
csolatot, ami a férfi és a női táncos között kialakul a sok közös edzés és versenyzés 
eredményeképpen? A táncosok közül a legtöbben (49%) jó barátjuknak tartják 
partnerüket, de igen gyakori (22%), hogy ennél szorosabb közöttük az érzelmi kap-
csolat, vagyis az életben is párok, együtt járnak (továbbá a táncosok 48%-a járt va-
laha valamelyik táncpartnerével), ugyanakkor viszonylag kevesen (15%) tartják ezt 
a kapcsolatot munkakapcsolatnak, vagyis egyfajta szükséges együttműködésnek a 
siker érdekében. Az együtt táncolás tehát bizalmi viszonyt alakít ki férfi és nő kö-
zött (Hájas, 2004, Bodorik, 2007). 

A táncpartner-kapcsolat megértéséhez a párkapcsolatok, illetve a házasságok 
vizsgálatával juthatunk közelebb. A családi életciklusok (Haley, 1981) közül az el-
ső szakasz az újonnan házasodott pár összecsiszolódását elemzi. A párkapcsolat 
fejlődésének ezen első szakasza az udvarlási, ismerkedési fázis, melynek legfonto-
sabb feladata a páros identitás kiépítése, védelme és fejlesztése. A házasság első 
néhány éve alatt kialakulnak az együttélés sémái, a közelség és dominancia párra 
jellemző mintázata. Az összecsiszolódás folyamata nem egyszer kemény harc, 
melynek során két, a kapcsolatba önálló individumként érkező egyén saját szükség-
leteit és elvárásait, elgondolásait próbálja érvényre juttatni, miközben a másik fél 
szempontjait sem hagyhatja figyelmen kívül. Ezek az összeütközések gyakran a 
dominancia viszonyok meghatározását is szolgálják (Buda és Szilágyi, 1978). 
Napier (2000) szerint a házasulandók a közelség elérésére vágynak, és csak a há-
zasságkötés után tisztázzák a hatalmi viszonyokat egymás között. A jól működő 
párkapcsolatokban a dominanciaviszonyok hangsúlya csökken, miközben a családi 
légkör melegsége nő (Beavers és Hampson, 1993). Plattner (1961) három szakaszra 
osztja a párkapcsolat kialakulásának folyamatát: az elsőben a harmonikus kiegé-
szülés és teljes azonosulás során az egyik fél a másik helyett érez és gondolkodik, 
ami azonban akaratlanul is konfliktusokhoz vezet. A második szakaszban a házas-
ságról alkotott elképzelések döntőek: a boldog, problémamentes kapcsolatot várók 
csalódnak, ami a házasság végét vagy szenvedéssel teli elviselését jelenti, míg akik 
megértik a krízisek értelmét, azok képesek a kapcsolat folyamatos átalakítására, és 
ezzel együtt saját személyiségük fejlesztésére is. Így jutnak el a házasság harmadik 
szakaszához, ami a kölcsönös megbecsülés és közös fejlődés időszaka, melynek so-
rán a pár igazi közösségé, tudatos és szeretetteljes én-te kapcsolattá válik. Ezen 
igazi közösséggé válást Adler (1927) is hangsúlyozta, kiemelve továbbá, hogy eh-
hez a házastársaknak le kell győzniük a személyes felülkerekedésre való törekvé-
süket (dominancia-igényüket). A kommunikációelmélet kutatói a kapcsolatok ala-
kulásának magyarázatára az interakció fontosságát emelik ki (az attitűdök és 
szerepek mellett). A csereelmélet szerint (Secord és Backman, 1972) a partnerek 
közötti interakciós folyamat az alábbi szakaszokra osztható: az ismerkedési fázis-
ban kölcsönös puhatolózás történik, majd ezt követően, az alkudozás során, mind-



 Versenytáncosok partnerkapcsolatának elemzése Közös Rorschach Vizsgálattal 127 

két fél arra törekszik, hogy kapcsolataiban a lehető legkisebb ráfordítással a legna-
gyobb hasznot érje el (a másikat saját maga számára kedvező, nyereséges viselke-
désre késztesse), végül az elköteleződés során a partnerek nem keresnek tovább 
más irányokba, hanem minden figyelmüket egymásnak szentelik. 

Kommunikációjuk sokat elárul arról, hogy a pár az említett szakaszok közül hol 
tart. A kommunikáció pedig információ és viszonyra vonatkozó üzenetek cseréje, 
amit ezért más szóval interakciónak vagy tranzakciónak is nevezhetünk. A kom-
munikáció tartalmi szintje arra vonatkozik, amit a felek egymással közölnek, a vi-
szonyszintje pedig arra, amit egymásról közölnek (Bagdy et al., 2006). A kapcsolat 
ezen más minőségében közös jelentés kialakítására, egyetértés elérésére törek-
szünk, az „itt és mostban” találkozunk a másikkal. Watzlawick (1989) megfogal-
mazásával élve az interakció közös jelentés kialakítására törekvő alkufolyamat, 
egyezkedés azon, hogy a viszonyt miképp kontrollálják, és hogyan érjék el 
affiliatív töltését, és ezáltal a viszony mindkét fél számára elfogadható definiálását. 
A kapcsolati megelégedettség szempontjából legjobb, ha mindkét fél konstruktívan 
tud kommunikálni, megbeszélik egymással érzéseiket, problémáikat (Heaven és 
mtsai, 2006). Jó partnerkapcsolat esetén feladathelyzetben a hierarchikus párvi-
szony helyett az együttes munka kerül előtérbe (Mirnics et al., 2006). Nem az a lé-
nyeg, hogy az interakcióban ki nyer, mi a végeredmény, hanem az, hogy a folya-
mat, hogyan jön létre. Ez a szemlélet ragadható meg a Közös Rorschach Vizsgálat 
alkufolyamatában (Bagdy et al., 2006). 

A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) egy standard és strukturált megfigyelési 
helyzet, amelyben a megfigyelő személy beavatkozásának mértéke minimalizálha-
tó, a pár kommunikációjának folyamata, interakciója egyértelműen megfigyelhető, 
és a vizsgált személyek kommunikációs stílusa, feladatmegoldó képessége, vala-
mint konfliktusmegoldó módszerei egyértelműen és jól vizsgálhatóan megnyilvá-
nulnak (Bagdy, 2002). Alapkoncepciója, hogy segítségével megvizsgálható a pár-
kapcsolatokban megjelenő pszichodinamika. A teszt alkalmazható a vizsgálatban 
részt vevő személyek kulturális és szocioökonómiai helyzetétől, sőt pszichikus ál-
lapotától függetlenül. A KRV tíz, az egyéni Rorschach teszt tábláival megegyező 
táblából áll, és a résztvevőktől közös válasz létrehozását kívánja meg úgy, hogy le-
hetőleg minden táblánál megegyezzenek a folt közös, egységes értelmezésében. Az 
alkufolyamat lehetőséget ad arra, hogy megfigyeljük a pár kommunikációját, dön-
téshozatalának és közös konszenzusra jutásának módját. Mindez pedig tükrözi a 
dominancia viszonyukat, a hierarchiát, indulatkezelésüket, dependencia hajlamu-
kat, kommunikációs stílusukat és a kapcsolatukban betöltött szerepeiket. Megtud-
hatjuk, hogyan módosítja személyes vágyaikat és szándékaikat, valamint viselke-
désüket a másik fél jelenléte. 

A KRV hazai adaptációja során végzett alapvizsgálatban (Bagdy, 2002) 194 
párral vették fel a tesztet, akiket később három csoportba soroltak: sine morbo (há-
zasulandók, friss házasok és érett házasok), diszfunkcionális párkapcsolati (gyer-
mek-elhelyezési perben állók, illetve meddő párok), valamint klinikai (diagnoszti-
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zált beteg és párja) csoportba. Kutatásom szempontjából a sine morbo, vagyis 
egészséges, kapcsolatukkal elégedett, valamint a diszfunkcionális párok csoportjá-
nál kapott eredmények különösen érdekesek. A házasulandók szinte egymás szájá-
ból veszik ki a szót a KRV során, ami utal már-már szimbiotikus összefonódottsá-
gukra, együtt rezgésükre. Jellemző rájuk a tisztázó magyarázat, a magas 
interakciószám, az egymásra figyelés, a kritikamentes interakció, ugyanakkor a 
végső döntésben megjelenik a kapcsolat-meghatározási szükséglet, vetélkedés for-
májában. Az ifjú párok (1–2 éve házasok) ezzel szemben visszafogottabbak, aktivi-
tásuk és interakció számuk egyaránt alacsony. Egymást is ösztönzik, de saját véle-
ményüket is próbálják érvényesíteni, így kommunikációjuk ambivalens. Az érett 
kapcsolatokban (akik már 3–5 éve élnek kielégítő házasságban) nagyfokú az inter-
aktivitás, sokszor tartalmatlanul is. A felek nyíltan kifejezik véleményüket és érzé-
seiket, ugyanakkor a döntési aktivitás csökkent. A konfliktus kevesebb, mint a friss 
házasoknál, ami jelzi, hogy az illeszkedési fázis lezajlott, a pár megállapodott. A 
házasulandó párok interakciójára a házasokhoz viszonyítva kooperatív jegyek (in-
dító javaslat, továbbszövés) és bizonytalansággal kísért dominanciajegyek (függet-
len válaszajánlás, saját záróválasz) kettőssége uralja, ugyanakkor kevesebb a meg-
győző kommunikáció (tisztázó magyarázat, indulat, korrigálás, kritika). Az 
intimitásjegyek (szemkontaktus, közelség, érintés) fokozottabban megjelennek, 
ami jól mutatja az egymásra való odafigyelést. A házaspárok kommunikációja fel-
szabadultabb, többet beszélnek, de ebben sok a tartalmatlan verbalizáció, az indu-
lat, a kritika, a partner helyesbítése, de a jelentéstisztázás és a dicséret is (Bagdy és 
Tóth, 2002). A gyermek-elhelyezési perben álló felek kommunikációjában sok a 
bizonytalanság, a zavar és a döntésképtelenség, ritkán kérik partnerük állásfoglalá-
sát, inkább egy kívülállótól (pl. vizsgálatvezetőtől) várnak megerősítést. Kapcsolati 
konfliktusok, szexualitással és teljesítményhelyzetekkel kapcsolatos problémák jel-
zései uralják a kommunikációjukat, az együttműködés egyedüli módja egymás 
akadályozása. A jól funkcionáló házaspárok problémái többnyire hasonlóak a 
diszfunkcionális párokéihoz, a különbség abban mutatkozik meg, hogy a működő 
párkapcsolatban hatékonyabban tudják kezelni a különböző konfliktushelyzeteket. 
A gondokat egymás között, együtt oldják meg, ebben segíti őket az egymás iránt 
érzett szeretet, bizalom és a gyermekeik iránti felelősségérzet (Deckner, 2002). A 
meddő, vagyis rejtetten diszfunkcionális párok interperszonális kommunikációjára 
jellemző a személytelenség, az elköteleződés fel nem vállalása és a nagyfokú pasz-
szivitás. Hiányoznak továbbá a partner javaslatához kapcsolódó továbbszövések, 
sok a kritika és kevés a dicséret, a másik ötletének megerősítése (ami a partner el 
nem fogadására utalhat). Ugyanakkor jelentős a partner válaszához való visszaté-
rés, vagyis nagyfokú az igazodási szándék, aminek hátterében nagyfokú bizonyta-
lanság feltételezhető (Bakó és Kulcsár, 2002). 

Kutatásom abból a feltevésből indul ki, hogy sok hasonlóság figyelhető meg a 
párkapcsolat (házasság), valamint a táncos pár kapcsolata között. A táncpartner-
kapcsolatnak is van alakulási, működési és lezárulási (hanyatlási) szakasza. A kö-
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zös szokások és normarendszer, valamint együttműködés kialakítása nemcsak a há-
zaspároknál, hanem az együtt járó vagy mindössze együtt táncoló partnereknél is 
fontos, és döntően meghatározza a kapcsolat működőképességét és élettartamát. 
Abban, hogy a táncosoknak milyen elvárásaik vannak új táncpartnerükkel szem-
ben, meghatározóak lehetnek a korábbi táncpartner-kapcsolatokból származó ta-
pasztalataik. Akár egy házasságnál, itt is össze kell egyeztetni a különböző igénye-
ket és elvárásokat, és ki kell alakítani az együttműködés szabályait. Meg kell 
állapodniuk a közös célokban (mit akarnak elérni), az edző személyében (kinél és 
mennyit órázzanak), az edzéstervben (hol, hogyan és mennyit edzenek), a verse-
nyek kiválasztásában (hová utazzanak) stb. Külön problémát jelent, ha a pár tagjai 
más klub igazolt versenyzői (és ez viszonylag gyakran fordul elő). Ilyenkor meg 
kell egyezniük abban, hogy ki vált klubbot, illetve lehetnek vegyespáros is (mind-
két félt a saját klubja nevezi), de ebben az esetben is közös nevezőre kell jutni, 
hogy melyik klubban edzenek, melyik tanár utasításait követik. Nehezen kivitelez-
hető (mégis sokan próbálkoznak vele), hogy felváltva járjanak két klubba és két 
(vagy akár több) edzőhöz, hiszen mindenhol más normáknak és elvárásoknak kell 
megfelelni, és esetleg mást hangsúlyoz az egyik mester, és mást vár el a másik. 
Mindez megnehezíti a pár közötti együttműködést, vagy akár meg is oszthatja őket 
(mindegyik saját edzőjéhez, klubjához lojális). Ezek csak a kezdeti nehézségek, az 
összecsiszolódás problémái. 

A táncpartnerek közötti kapcsolat működőképességét ugyanúgy, mint a párkap-
csolatokban (házasságokban) az határozza meg, hogy képesek-e a felek a megvál-
tozott körülményekhez rugalmasan alkalmazkodva együttműködni. A versenytán-
cos párok életében is vannak új helyzetek és fordulatok, amik próbára teszik 
kapcsolatuk erősségét. Ilyen lehet egy rosszul sikerült verseny, vagy kudarcok 
egész sorozata, a pár valamelyik tagjának sérülése vagy hosszabb betegsége, anya-
gi helyzetük megváltozása, vagy egy magasabb osztályba lépéssel járó kihívások 
(új, nehezebb sorok, drága ruhák, új edző, rangosabb versenyek, ami több utazással 
és költséggel jár). Ugyancsak kapcsolatuk egyensúlyának felborulásához vezet, ha 
a pár egymásba szeret, és elkezdenek együtt járni, vagy éppen véget ér a románc és 
szakítanak, de továbbra is megpróbálnak együtt táncolni. A szerepfeszültségekre, 
szerepütközésekre nagyon jellemző példa, mikor a táncpartnerek az életben is pá-
rok (együtt járnak), és ilyenkor gyakran gond, hogy egy konfliktushelyzetben tánc-
partnerként vagy barátként / barátnőként reagáljanak (mást tehet, engedhet meg 
magának az egyik és mást a másik szerepe alapján). Abból is nehézségek fakadnak, 
ha valamelyiküknek megváltozik a magánélete: ha éppen szakít addigi párjával, 
akkor elképzelhető, hogy a táncban keresve vigaszt többet és intenzívebben szeret-
ne edzeni, míg ha éppen új kapcsolatot épít, és fülig szerelmes, a tánc aktuálisan 
kevésbé lesz fontos számára. 

A rövid ideje együtt táncoló pároknál gyakran előfordul, hogy szinte azonnal 
egymásba szeretnek és elkezdenek együtt járni. Ennek az lehet a hátránya, hogy 
friss kapcsolatuk megóvása érdekében nem szólnak a másik hibái miatt, és nem 
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mernek vitatkozni a tánc kapcsán előkerült nézeteltéréseken. Egy párkapcsolat ele-
jén sokkal erősebb a másiknak való megfelelni akarás és egyben a másik iránti to-
lerancia. Így viszont később sokkal nagyobb erővel törhetnek felszínre ezek a prob-
lémák. Amikor rájönnek, hogy nem megy együtt a táncpartneri kapcsolat és a 
párkapcsolat, valamelyik fronton szakítanak: vagy továbbra is együtt táncolnak, de 
nem járnak, vagy együtt járnak, de mással kezdenek táncolni. Mindkét eset számos 
nehézség és további probléma forrása lehet, és csak kevesen tudják ezt a helyzetet 
eredményesen kezelni. Ha továbbra is együtt táncolnak a szakítás után, akkor 
„mindent feláldoztak a táncért”, vagyis nagyon nagy lesz az elvárásuk (és inkább a 
másik, mint maguk iránt), mert érezni akarják, hogy a sok áldozat megéri. Az is el-
képzelhető ilyenkor, hogy a szakítás miatt magát sértve érző fél megpróbálja bebi-
zonyítani, hogy a másik volt a hibás (miatta nem működött a párkapcsolat), és ez a 
táncpartner-kapcsolatra is rányomja bélyegét. Ugyanakkor az együtt járásnak elő-
nyei is vannak: közös érdeklődés és célok, sok együtt töltött idő, nagyobb harmónia 
és együttesség a parketten (ha jól működik a párkapcsolat). Akik nem járnak 
együtt, azok nyíltabban a másik szemébe merik mondani a problémát (például 
tánccal kapcsolatos kritikát), hiszen nem kell attól tartaniuk, hogy ez visszahat a 
magánéletükre. Kevesebb a játszmalehetőség, tisztábbak a szerepek, egyértelmű-
ebbek a szabályok, jogok és kötelességek (kinek mit szabad, mit engedhet meg a 
„munkatársával” szemben, és mi az, amit meg kell tennie, mert a másik nem lesz 
annyira megbocsátó, mint ha együtt járnának) (Kunhalmi, 2008). 

A versenytáncos párok eredményessége többek között annak köszönhető, hogy 
személyiségük jól illeszkedik egymáshoz, hasonló céljaik vannak, mindketten erős 
önbecsüléssel rendelkeznek, kapcsolatuk kiegyensúlyozott és nyugodt. A szenve-
délyes, autonómiát nélkülöző táncpartneri kapcsolatok kevésbé működőképesek és 
tartósak (Honinger, 2003). A pozitív, harmonikus, de szenvedélymentes kapcsolat 
a leggyümölcsözőbb, ugyanis nagyon fontos a tánc és a magánélet kereteinek a 
megtartása együtt járó táncpartnerek esetében. Kevés az olyan táncospár, aki régóta 
együtt táncol, eredményes, és nem jár együtt. Ugyanakkor az együtt járó párok 
sokkal többet veszekednek az edzéseken, és többet hibáztatják egymást a felmerülő 
problémák miatt. 

Mielőtt azonban végleg amellett foglalnánk állást, hogy az együtt járás rosszul 
hat a táncpartneri kapcsolatra és a versenyen elért eredményekre, fontos tudnunk, 
hogy a nemzetközi élmezőnyben (főleg a profik között) a leggyakoribb az, hogy a 
pár a hosszú és gyümölcsöző együttműködés során egymásba szeret, és kapcsola-
tuk olyannyira jól működik, hogy össze is házasodnak (Cobb és Cobb, 2003). Ta-
lán úgy összegezhetnénk mindezt, hogy a rövid ideig tartó viharos románc inkább 
árt a táncpartner-kapcsolatnak, míg a tartós érzelmi kapcsolat (ami rendszerint há-
zasságban végződik) megszilárdítja és eredményesebbé teszi azt. 

Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy miként jellemezhető a versenytán-
cos párok férfi és nő tagjának kapcsolata, illetve milyen különbség figyelhető meg 
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az együtt járó és nem együtt járó párok között. A kutatáshoz az alábbi hipotéziseket 
fogalmaztam meg: 

– A versenytáncosok partnerkapcsolata hasonló a házassághoz (tartós együtt-
éléshez), mivel hasonló párkapcsolati dinamika és kommunikáció jellemző 
rájuk. 

– Az együtt járó és az életben nem egy párt alkotó táncpartnereket eltérő pár-
kapcsolati dinamika jellemzi. Előbbiek jobban hasonlítanak a házaspárokra. 

– A sikeres, illetve tartósan együtt táncoló táncpartnerek együttműködőbbek és 
nyíltabban kommunikálnak egymással, mint a konfliktusos viszonyban lévő 
párok. 

VIZSGÁLATI SZEMÉLYEK 

Kutatásomban 120 versenytáncos (60 férfi és 60 nő) vett részt, akik valamennyien 
felnőttek voltak (átlag életkor: 22,16 év), és különböző táncágakban (standard, la-
tin) és kategóriákban (D, C, B, A, S osztály) jelenleg is aktív versenyzők Magyar-
ország egész területéről. A vizsgálatban részt vevő 60 párt az alábbi csoportokba 
osztottam: 

– legjobbak: a Magyar Felnőtt Standard Ranglista első 10, valamint a Magyar 
Felnőtt Latin Ranglista első 10 helyezett párja (n=20) (forrás:www.mtasz.hu), 

– haladók: olyan B osztályos párok, akik még nem értek el kimagasló ered-
ményt a Magyar Bajnokságban, illetve a Ranglistaversenyeken (és így nin-
csenek benne az első tízben a ranglistán) (n=20), 

– kezdők: D és C osztályos versenyző párok (n=20). 

A táncosokat személyes ismeretség, valamint internetes hirdetés és táncversenye-
ken való részvétel útján kerestem. A kutatásban mindenki önként és mindenféle el-
lenszolgáltatás nélkül vett részt. Az adatok feldolgozása és bemutatása során min-
denkinek biztosítottam a névtelenséget. 

VIZSGÁLATI MÓDSZER 

Kutatásomban a hagyományos Közös Rorschach Vizsgálat (Bagdy et al., 2002) 
egyik továbbfejlesztett változatát, az Integrált Jelölési Rendszert (Mirnics et al., 
2008) használtam. A jelölési rendszerhez egyetlen új kódot tettem hozzá (tánc tar-
talom), ugyanis kíváncsi voltam arra, hogy hány olyan válaszjavaslat születik, ami-
ben jelen van táncra utaló tartalom (pl. táncoló pár, karnevál stb.). A vizsgálatban 
résztvevő pároktól a tíz Rorschach tábla mindegyikére egy közös válasz meghozá-
sát kértem. 
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A VIZSGÁLAT MENETE 

A Közös Rorschach Vizsgálatra minden táncos párral külön e célra egyeztetett idő-
pontban került sor, melynek során elmentem az általuk megjelölt helyre (rendszerint 
a táncterembe, ahol edzettek), és ott nyugodt, zavartalan körülmények között fel-
vettük a tesztet, amit diktafonra rögzítettem, miközben a nonverbális jelzéseket a fel-
vétel alatt írásban jegyzeteltem (és később ezeket a kódolás során használtam fel). 

A KRV felvétele után rövid beszélgetés keretében megkérdeztem a párokat, 
hogy mennyire elégedettek partnerkapcsolatukkal (harmonikus, változékony, illet-
ve rossz válaszlehetőségek közül választhattak, de ez utóbbit alig néhányan válasz-
tották, így az elemzésbe csak az előbbi kettő került). Megkérdeztem továbbá azt is, 
hogyan definiálják kapcsolatukat partnerükkel (együtt járnak, jó barátok, vagy 
munkakapcsolat van közöttük, más lehetőségek, pl. testvérek csak nagyon ritkán 
fordultak elő). 

A KRV felvételét követő egy évben nyomon követtem az általam vizsgált párok 
kapcsolatát, és rögzítettem, hogy ezalatt az idő alatt együtt maradtak-e mint tán-
cospár, vagy időközben szakítottak és befejezték a közös táncot. 

A KRV során nyert adatokat lejelöltem, és az így kapott kódolást egy független, 
KRV jelölésben jártas személy ellenőrizte. Ezt követően statisztikai próbákat vé-
geztem a ROPstat számítógépes statisztikai programcsomag (Vargha, 2007) fel-
használásával. Az így kapott eredmények, és az elvégzett statisztikai próbák a táb-
lázatokban láthatóak. (Mivel eredményeim alapján a KRV-ban az összes verbális 
aktivitás nagymértékben meghatározza sok kódjegy előfordulási gyakoriságát, en-
nek hatását kiszűrtem a többi kódjegy elemzésekor.) 

EREDMÉNYEK 

A különböző kategóriában táncolók csoportjait összehasonlítva megállapíthatjuk, 
hogy a Közös Rorschach Vizsgálatban a legjobbak kommunikálnak legintenzíveb-
ben partnerükkel (1. táblázat). Ugyanakkor ők kritizálják legtöbbet partnerük ja-
vaslatait, ami mutatja azt, hogy nyíltan fel merik vállalni egymás iránti érzéseiket, 
véleményüket. A legjobb táncosok közötti jó együttműködésre utal, hogy náluk a 
legmagasabb az integrálás és a tisztázó magyarázat mennyisége. 

Ha összehasonlítjuk a vizsgálatot követő egy év alatt különvált párokat az együtt 
maradt táncpartnerekkel (2. táblázat), akkor a KRV során előbbiek kommunikáció-
jában több volt az elutasítás és az elakadás, míg az együtt maradt pároknál több 
volt a tisztázó magyarázat, az instrukció (ami jelentheti az együttműködés iránti 
igényt is) és érdekes módon a tánctartalom (talán, mint közös tevékenység és így 
kapcsolatuk szimbóluma). Vagyis a KRV jelezte a rosszul működő táncpartneri 
kapcsolatot. 
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1. táblázat. Különböző kategóriájú versenytáncos párok összehasonlítása 

 legjobbak (1) haladók (2) kezdők (3) 
103,75 61,71 49,97 

összes verbális aktivitás varianciaanalízis: F(2; 77) = 5,513** 
átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása (k = 3, df = 77): 

T12 = 3,69*     T13 = 4,62**    T23 = 1,25 
1,56 0,24 0,40 

partner javaslatának kri-
tizálása 

korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(2; 76) = 5,123** 
korrigált átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása: 

T12 = 4,84**    T13 = 3,31+     T23 = 1,77 
1,25 0,62 0,30 

integrálás korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(2; 76) = 2,825+ 
korrigált átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása: 

T12 = 2,34      T13 = 3,67*     T23 = 1,71 
3,38 2,35 2,33 

tisztázó magyarázat korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(2; 76) = 3,160* 
korrigált átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása: 

T12 = 2,65      T13 = 3,89*     T23 = 1,60 

Az eredmények szignifikanciaszintjének jelölése: +: p < 0.1; *: p < 0.05; **: p < 0.01 

2. táblázat. Együtt maradt és közös karrierjüket befejezett versenytáncos párok összehasonítása 

 együtt maradt párok különvált párok 
1,23 2,21 

elutasítás 
kétmintás t-próba: t(78) = –2.072* 
2,92 1,86 

tisztázó magyarázat 
Welch-féle d-próba: d(65,9) = 1,677* 
1,48 0,68 

instrukció 
kétmintás t-próba: t(78) = 2.492* 

0,50 0,18 
tánc tartalom 

Welch-féle d-próba: d(74) = 2.112* 
0,08 0,43 

elakadás 
kétmintás t-próba: t(78) = –2.397* 

Az eredmények szignifikanciaszintjének jelölése: *: p < 0.05 

Az elmondásuk alapján harmonikus kapcsolatban lévő párok többet kommunikál-
nak, míg a változékony (hol jó, hol rossz) kapcsolatú pároknál gyakoribb az eluta-
sítás, a leépítés és a zavar (3. táblázat). Tehát itt ismét azt látjuk, hogy a KRV jól 
jelzi a párkapcsolat konfliktusosságát. 
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3. táblázat. Harmonikus és változékony kapcsolatban lévő versenytáncos párok összehasonlítása 

 harmonikus kapcsolat változékony kapcsolat 
77,17 47,28 

összes verbális aktivitás 
Welch-féle d-próba: d(68) = 2.742** 

1,54 1,76 
elutasítás 

korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(1; 74) = 2,831* 
0,08 0,21 

leépítés 
korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(1; 74) = 3,811* 

1,54 1,55 
zavar 

korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(1; 74) = 3,533* 
Az eredmények szignifikanciaszintjének jelölése: *: p < 0.05; **: p < 0.01 

Eredményeimnek a hazai adaptációs alapvizsgálattal (Bagdy, 2002) való matema-
tikai statisztikai összehasonlítására csak bizonyos változók esetében van lehetőség, 
hiszen a kódrendszeren azóta több átalakítást végeztek. A régi és a jelenleg haszná-
latos kódrendszerben összehasonlíthatóak az alábbi kódjegyek: indító javaslat 
(1 fj), továbbszövés, tisztázó magyarázat, felszólítás (inst), kritika (krit-j), za-
var, bizonytalanság, független válaszajánlás (fj), és döntésképtelenség (ez utóbbit 
azonban kihagytam, mivel saját mintámban rendkívül ritkán fordult elő, mindössze 
3 alkalommal). Emellett, hogy a többi kódjegy se maradjon ki az elemzésből, az 
összehasonlításhoz egy folyamatban lévő kutatás előzetes standardjait is felhasz-
náltam (Mirnics et al., 2008). Az összehasonlítást változóim középértékre (átlagra) 
vonatkozó hipotézisvizsgálatával végeztem. A kapott eredmények a 4. és 5. táblá-
zatban láthatóak. 

Az együtt járó táncospárok leginkább az ifjú házasokhoz hasonló párkapcsolati 
dinamikát mutatnak. Nem különböznek tőlük az első független javaslatok, a to-
vábbszövések, a tisztázó magyarázatok, valamint a független javaslatok számában. 
Ugyanakkor az együtt járó táncosok kevesebb instrukciót (annyit, mint a házasu-
landók), kevesebb bizonytalanságot (annyit, mint az érett házasok), továbbá min-
den más csoportnál kevesebb zavart és több kritikát (annyit, mint a perben állók) 
használnak. Az újabb kutatás eredményeivel összevetve (ahol házaspárokat vizs-
gáltak KRV segítségével) az együtt járó táncosok kevesebb továbbszövést, leépí-
tést, vélemény- és magyarázatkérést, független javaslatot, élettelenítést, élménytar-
talmat, valamint több hasonló javaslatot és tisztázó magyarázatot mondanak. 
Összességében ugyanazt az ambivalens kommunikációt mutatják, ami a fiatal há-
zasokra jellemző: együttműködnek, de közben saját ötleteiket is érvényre próbálják 
juttatni. 
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4. táblázat. Versenytáncos párok KRV eredményeinek összehasonlítása a hazai adaptációs alapvizs-
gálattal (Bagdy, 2002) 

 összes  
táncos 

együtt járó 
táncosok 

baráti vi-
szonyban lévő 

táncosok 

munkakap-
csolatban lévő 

táncosok 

különvált  
párok 

indító javaslat 
(1 fj) 4,60 4,35 4,71 4,30 4,71 

házasulandók 
3,22 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

6,978*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

3,557** 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

4,670*** 
– 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

5,158*** 

ifjú házasok 
4,10 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

2,528* 
– – – 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

2,116* 

érett házasok 
0,95 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

18,456*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

10,675*** 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

11,758*** 

egymintás 
t-próba: t(9) = 

4,681** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

12,967*** 

pereskedők 
0,58 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

20,326*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

11,852*** 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

12,931*** 

egymintás 
t-próba: t(9) = 

5,205*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

14,258*** 

meddők 
3,67 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

4,702*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

2,144* 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

3,263** 
– 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

3,608** 
továbbszövés 2,08 1,95 2,34 1,5 1,82 

házasulandók 
3,30 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–4,754*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–3,265** 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

–2,122* 

egymintás 
t-próba: t(9) = 

–3,772** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–4,926*** 
ifjú házasok 
2,38 – – – – – 

érett házasok 
2,30 – – – – – 

pereskedők 
1,88 – – – – – 

meddők 
2,5 – – – – 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–2,261* 
tisztázó ma-
gyarázat 2,55 1,75 3,29 3,10 1,86 

házasulandók 
2,68 – 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–2,885** 
– – 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–3,446** 

ifjú házasok 
1,20 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

3,422*** 
– 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

2,817** 
– 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

2,742* 
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 összes  
táncos 

együtt járó 
táncosok 

baráti vi-
szonyban lévő 

táncosok 

munkakap-
csolatban lévő 

táncosok 

különvált  
párok 

érett házasok 
3,55 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–2,535* 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–5,565*** 
– – 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–7,063*** 

pereskedők 
2,48 – 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–2,242* 
– – 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–2,578* 

meddők 
2,47 – 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–2,217* 
– – 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–2,544* 
felszólítás 
(inst) 1,20 1,65 1,16 0,90 0,68 

házasulandók 
1,72 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–3,280** 
– 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

–2,173* 

egymintás 
t-próba: t(9) = 

–2,951* 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–4,889*** 

ifjú házasok 
3,90 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–17,033*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–7,462*** 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

–10,659*** 

egymintás 
t-próba: t(9) = 
–10,835*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–15,167*** 

érett házasok 
2,33 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–7,129*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–2,239* 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

–4,537*** 

egymintás 
t-próba: t(9) = 

–5,146*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–7,751*** 

pereskedők 
0,78 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

2,650** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

2,902** 
– – – 

meddők 
2,43 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–7,760*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–2,597* 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

–4,956*** 

egymintás 
t-próba: t(9) = 

–5,537*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–8,260*** 
kritika 
(krit-j) 0,56 0,65 0,55 0,30 0,29 

házasulandók 
0,17 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

3,064** 

Johnson-próba: 
J(19) = 2,813*

Johnson-próba: 
J(37) = 2,437* – – 

ifjú házasok 
0,13 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

3,377** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

2,258* 

Johnson-próba: 
J(37) = 2,762** – – 

érett házasok 
1,15 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–4,587*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–2,150* 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

–2,728** 

egymintás 
t-próba: t(9) =–

5,565*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–6,417*** 

pereskedők 
0,88 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–2,479* 
– – 

egymintás 
t-próba: t(9) =–

3,764** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–4,375*** 

meddők 
1,20 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–4,977*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–2,365* 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

–2,957** 

egymintás 
t-próba: t(9) =–

5,892*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–6,788*** 
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 összes  
táncos 

együtt járó 
táncosok 

baráti vi-
szonyban lévő 

táncosok 

munkakap-
csolatban lévő 

táncosok 

különvált  
párok 

zavar 1,58 1,35 1,97 0,80 1,54 

házasulandók 
2,32 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–3,123** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–2,890** 
– 

egymintás 
t-próba: t(9) =–

6,082*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–2,846** 

ifjú házasok 
3,50 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–8,071*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–6,425*** 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

–3,390** 

egymintás 
t-próba: t(9) = 
–10,824*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–7,156*** 

érett házasok 
3,08 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–6,310*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–5,155*** 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

–2,446* 

egymintás 
t-próba: t(9) = 

–9,120*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–5,608*** 

pereskedők 
3,93 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–9,873*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–7,695*** 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

–4,334*** 

egymintás 
t-próba: t(9) = 
–12,528*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–8,704*** 

meddők 
2,17 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–2,495* 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–2,442* 
– 

egymintás 
t-próba: t(9) = 

–5,480*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–2,300* 
bizonytalanság 1,28 1,30 1,47 0,60 1,04 

házasulandók 
2,60 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–6,636*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–3,997*** 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

–3,052** 

egymintás 
t-próba: t(9) = 

–9,045*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–7,274*** 

ifjú házasok 
2,58 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–6,536*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–3,920*** 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

–2,984** 

egymintás 
t-próba: t(9) = 

–8,932*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–7,158*** 

érett házasok 
1,73 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–2,279* 
– – 

egymintás 
t-próba: t(9) = 

–5,088*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–3,205** 

pereskedők 
4,00 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–13,648*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–8,301*** 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

–6,846*** 

egymintás 
t-próba: t(9) = 
–15,377*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–13,784*** 

meddők 
2,93 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

–8,289*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

–5,021*** 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

–3,954*** 

egymintás 
t-próba: t(9) = 

–10,55*** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

–8,822*** 
független vá-
laszajánlás 
(fj) 

5,54 4,75 5,68 4,70 5,79 

házasulandók 
2,77 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

5,574*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

2,218* 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

3,994*** 
– 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

3,770*** 

ifjú házasok 
3,85 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

3,399** 
– 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

2,511* 
– 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

2,417* 
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 összes  
táncos 

együtt járó 
táncosok 

baráti vi-
szonyban lévő 

táncosok 

munkakap-
csolatban lévő 

táncosok 

különvált  
párok 

érett házasok 
0,43 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

10,287*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

4,837*** 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

2,511* 

egymintás 
t-próba: t(9) = 

4,014** 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

6,695*** 

pereskedők 
2,45 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

6,219*** 

egymintás 
t-próba: t(19) = 

2,573* 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

4,428*** 

Johnson-próba: 
J(9) = 2,328* 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

4,166*** 

meddők 
3,30 

egymintás 
t-próba: t(79) = 

4,507*** 
– 

egymintás 
t-próba: t(37) = 

3,264** 
– 

egymintás 
t-próba: t(27) = 

3,104** 

A táblázatban a könnyebb áttekinthetőség érdekében csak a szignifikáns eredményeket tüntettem fel. 
Az eredmények szignifikanciaszintjének jelölése: *: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001 

5. táblázat. Versenytáncos párok KRV eredményeinek összehasonlítása házaspárok adataival (Mirnics 
és mtsai, 2008)  

 összes táncos  
(1) 

együtt járó táncosok 
(2) 

házaspárok  
(3) 

0,15 0,25 0,28 
egyéni kreatív záróválasz 

(1–3) egymintás t-próba: t(79) = –2,589* 
0,13 0,10 0,23 

közös kreatív záróválasz 
(1–3) egymintás t-próba: t(79) = –2,517* 

0,58 0,65 0,34 
destruktív záróválasz 

(1–3) egymintás t-próba: t(79) = 2,695** 
0,09 0,10 0,20 

regresszív záróválasz 
(1–3) egymintás t-próba: t(79) = –3,646*** 

4,20 4,30 3,54 
elfogadott tartalom 

(1–3) egymintás t-próba: t(79) = 3,468*** 
2,08 1,95 3,33 

továbbszövés (1–3) egymintás t-próba: t(79) = –4,872*** 
(2–3) egymintás t-próba: t(19) = –3,339  (p = 0,0034)** 
0,63 0,45 0,43 

integrálás 
(1–3) Johnson-próba: J(79) = 2,030* 

0,14 0,10 0,26 
leépítés (1–3) egymintás t-próba: t(79) = –3,038** 

(2–3) egymintás t-próba: t(19) = –2,255  (p = 0,0361)* 
2,84 2,65 4,33 

vélemény- és  
magyarázatkérés (1–3) egymintás t-próba: t(79) = –3,827*** 

(2–3) egymintás t-próba: t(19) = –3,701  (p = 0,0015)** 
2,55 1,75 0,98 

tisztázó magyarázat (1–3) egymintás t-próba: t(79) = 3,989  (p = 0,0001)*** 
(2–3) egymintás t-próba: t(19) = 2,393  (p = 0,0272)* 
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 összes táncos  
(1) 

együtt járó táncosok 
(2) 

házaspárok  
(3) 

5,54 4,75 8,72 
független javaslat (1–3) egymintás t-próba: t(79) = –6,403*** 

(2–3) egymintás t-próba: t(19) = –4,436  (p = 0,0003)*** 
1,06 0,90 0,01 

hasonló javaslat (1–3) egymintás t-próba: t(79) = 7,350  (p = 0,0000)*** 
(2–3) egymintás t-próba: t(19) = 3,734  (p = 0,0014)** 
1,45 1,95 1,97 

ragaszkodás 
(1–3) egymintás t-próba: t(79) = –2,957** 

0,20 0,00 0,08 
elakadás 

(1–3) Johnson-próba: J(79) = 2,372* 
1,28 1,30 0,78 

bizonytalanság 
(1–3) egymintás t-próba: t(79) = 2,495* 

2,09 1,85 1,52 
agresszív tartalom 

(1–3) egymintás t-próba: t(79) = 2,686** 
0,18 0,15 0,66 

élettelenítés tartalom (1–3) egymintás t-próba: t(79) = –9,832*** 
(2–3) egymintás t-próba: t(19) = –6,259  (p = 0,0000)*** 

0,15 0,15 0,46 
élmény tartalom (1–3) egymintás t-próba: t(79) = –6,527*** 

(2–3) egymintás t-próba: t(19) = –3,777  (p = 0,0013)** 
0,14 0,15 0,06 

szimbiózis tartalom 
(1–3) egymintás t-próba: t(79) = 2,018* 

Az eredmények szignifikanciaszintjének jelölése: *: p < 0.05; **: p < 0.01; ***: p < 0.001 

A baráti viszonyban lévő táncospárok kommunikációja sok tekintetben hasonló az 
együtt járó párokéhoz, és így az ifjú házasok mintájához. Ugyanakkor több tisztázó 
magyarázatot, illetve független válaszajánlást használnak és kevesebb instrukciót. 
Talán azt mondhatjuk, hogy függetlenebbek, és kevésbé akarják uralni a kapcsola-
tot, vagyis nem vetélkednek úgy a dominanciáért, mint az együtt járók. 

A partnerükkel való viszonyukat munkakapcsolatnak tekintő táncosok több 
szempontból a meddő párokra (vagyis a rejtetten konfliktusos párokra) hasonlíta-
nak (első független javaslat, továbbszövés, tisztázó magyarázat, valamint független 
javaslat tekintetében). Érdekes ugyanakkor, hogy kevesebb kritikát és felszólítást 
fogalmaznak meg partnerük felé, mint a szorosabb érzelmi kapcsolatban lévő tán-
cosok, valamint náluk a legalacsonyabb a zavar és a bizonytalanság. Összegezve 
azt mondhatjuk, hogy az érzelmi értelemben vett távolságtartás leegyszerűsíti 
(indulattalanítja) a kommunikációt (és e tekintetben hasonlíthatnak a meddő párok-
ra, akik elrejtik valódi érzéseiket a másik elől). Ez azonban nem feltétlenül ered-
ményez hatékonyabb párbeszédet, hiszen kevesebb a kezdeményezés (indító javas-
lat, független válaszajánlás) és az együttműködés (továbbszövés). 
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A vizsgálat vége óta különvált táncos párok kommunikációja különbözik legin-
kább a többitől, illetve a más vizsgálatban szereplő működő kapcsolatban élő párok 
interakciós dinamikájától. Nagyobb mértékű náluk a függetlenségi igény (legmaga-
sabb az első független javaslat és a független javaslat száma), és kevesebb az 
együttműködés (továbbszövés és tisztázó magyarázat viszonylag alacsony). 

Egy másik szemszögből nézve a táncos párokra a házastársi kapcsolatban lé-
vőkhöz képest jellemző egy sajátos kommunikációs dinamika. A táncosok kezde-
ményezőkészsége (első független javaslat, független javaslat, hasonló javaslat, el-
fogadott tartalom) viszonylag magas, ugyanakkor kevesebb instrukciót mondanak, 
ritkábban szövik tovább partnerük javaslatát, kevesebb a vélemény- és magyará-
zatkérésük, és kevésbé vannak zavarban. Ugyanakkor gyakrabban integrálnak, rit-
kább náluk a leépítés és a ragaszkodás, de több az elakadás és a szimbiotikus vá-
lasz. A bizonytalanság, a kritizálás és a tisztázó magyarázat terén egymásnak 
ellentmondó eredményeket kaptam. Az egyik összehasonlítás szerint a táncosok 
kevésbé bizonytalanok, mint a házaspárok, míg a másik szerint inkább. Hasonló 
eredmény látható a tisztázó magyarázat előfordulási gyakorisága kapcsán is. Ezeket 
a kérdéseket tehát csak további vizsgálatokkal lehet eldönteni. A partnert érő kriti-
kákat tekintve a táncosok többet bírálnak, mint a párkapcsolat elején lévők (házasu-
landók és ifjú házasok), de kevesebbet, mint az érett kapcsolatban élők. Kevesebb a 
táncosoknál a regresszív válasz (regresszív záróválasz, illetve élettelenítés), ugyan-
akkor több az agresszió (destruktív záróválasz, agresszív tartalom). Kevésbé krea-
tívak a versenyzők (egyéni és közös kreatív záróválasz) és talán érthető módon ke-
vesebb a közös élményük partnerükkel, mint a házastársaknak. 

Első ránézésre talán nehéz mindezen eredményeknek közös magyarázatát adni. 
Úgy gondolom, hogy a különbségekben jól tetten érhető, hogy tulajdonképpen egy 
versenysportról van szó, és amellett, hogy egy partnerkapcsolat részesei, a tánco-
sok sportolók, versenyzők, és kommunikációjukban megjelenik a sportolói hozzá-
állás és szerep. Teljesíteni akarnak (így kevés a regresszív, élettelenítő válasz, 
ugyanakkor kreatívnak lenni is nehezebb teljesítményhelyzetben), szeretnének te-
vőlegesen részt venni az eredményben (a közös megoldásban), ezért aktívak és 
kezdeményeznek. Nem ijednek meg a kihívástól, a feladattól (alacsony a bizonyta-
lanság és a zavar), hanem minél jobban meg akarják oldani azt. Nem annyira a 
partner javaslatának a továbbszövése a fontos (és így a neki való megfelelés), ha-
nem inkább az, hogy legyen közös megoldás (így többször integrálnak, és nem épí-
tik le a másik javaslatát (ám ha kell, kritizálják azt), ugyanígy nem ragaszkodnak 
indokolatlanul saját ötletükhöz sem). A sport természetes velejárója az indulat, és 
nemegyszer az agresszió is, így érhető, ha ez a táncosok válaszaiban is megjelenik. 
A teljesíteni akarás szépséghibája, hogy megfelelő konfliktuskezelési készség nél-
kül elakadásba torkollhat, ha egyikük sem enged a másik javaslatának. Egyszóval 
(és így szükségszerűen leegyszerűsítve) a táncosok partnerkapcsolata egy „sportos 
alapokon” nyugvó párkapcsolat. 
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ÖSSZEGZÉS 

Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy a versenytáncosok párkapcsolata meny-
nyiben hasonló a házaspárok kapcsolatához, hiszen a táncosok is sok időt töltenek 
együtt partnerükkel, és a siker érdekében nagyon fontos, hogy hatékonyan tudjanak 
együttműködni. Külön érdekes annak vizsgálata is, hogy hogyan befolyásolja a 
táncpartneri kapcsolatot, ha a két fél egymásba szeret, és elkezdenek együtt járni. 

Az eredmények alapján a Közös Rorschach Vizsgálat jó mérőeszköznek bizo-
nyult a táncosok párkapcsolati dinamikájának feltárásához. Az eredményes, jól 
működő párok (akik sikeresek a táncban, illetve akik harmonikusnak tartják kap-
csolatukat, valamint azok, akik együtt maradtak a vizsgálatot követő egy évben) 
aktívabban kommunikálnak egymással, nyíltan elmondják véleményüket a másik-
nak, ugyanakkor segítik egymást, együttműködnek a közös feladat során (egymás 
válaszait elfogadják, továbbépítik). A rossz kapcsolatban lévő párok (akik kapcso-
latukat változékonynak tartják, illetve, akik később szétváltak) a KRV során keve-
sebbet kommunikálnak egymással, partnerük javaslatait elutasítják, és inkább 
egyedül akarnak érvényesülni a válaszadás során, vagyis az együttműködésük 
gyakran kudarcba fullad (elakadás, zavar). 

Az együtt járó táncpartnerek hasonlítanak leginkább a házaspárokra, közülük is 
az ifjú (1–2 éve) házasokra, hiszen kapcsolatuk ugyanúgy ambivalens: ragaszkod-
nak egymáshoz (együttműködnek), de közben harcolnak is a dominanciáért, saját 
ötleteik érvényesítéséért. A baráti kapcsolatban lévő táncpartnerek viszonya ezzel 
szemben konfliktusmentesebb, mivel nem akarják annyira uralni a kapcsolatot 
(függetlenebbek). A táncpartnerükkel való viszonyukat munkakapcsolatnak tartók 
kommunikációja a meddő párokéra hasonlít, vagyis némiképp szegényesebb és 
érzelemmentesebb. 

Fontos eredmény továbbá, hogy habár sok hasonlóságot találunk a táncosok és a 
házaspárok kommunikációja között, a különbségek legalább annyira 
szembetűnőek. A táncos párok feladathelyzetben megjelenő fokozottabb aktivitása, 
kezdeményezőkészsége és teljesítményigénye jól mutatja, hogy sportolók, és a 
KRV során ugyanúgy működnek együtt partnerükkel, ahogyan a versenyeken (ahol 
szintén együttműködve kell teljesíteniük). 

A versenytáncosok partnerkapcsolata igen összetett kérdéskör, és jelen tanul-
mány csupán ennek egy kis részét volt hivatott bemutatni. További fontos kérdés, 
hogy a párok hogyan tudják kezelni a közöttük felmerülő problémákat, birtokában 
vannak-e azoknak a konfliktuskezelési készségeknek, amelyek segítségével újjá 
tudják szervezni kapcsolatukat, és hosszútávon eredményes táncpartner-kapcsolatot 
tudnak fenntartani. 
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AZ ÖNMAGUNKRA TALÁLÁS HELYEI:  
KÖRNYEZETI ÖNSZABÁLYOZÁS ELMÉLET  

ÉS KUTATÁS TÜKRÉBEN∗ 

Lég, sugár, víz, hegy között 
állsz a zöldben és a kékben, 

jelenléted észrevétlen 
mindenségbe öltözött. 

(Weöres Sándor: Kép keretben. Részlet.) 

Jelen tanulmány áttekintést ad a fizikai környezet önszabályozásban és érzelemszabályozásban betöltött 
szerepéről. A figyelmi regenerálódást és a regeneráló környezeteket leíró elméleteket az ember-környezet 
kapcsolat tranzakcionális szemléletében elemezzük. Az áttekintés során a helyidentitás, a helykötődés és 
az érzelemszabályozás jelenségei közös elméleti keretben kerülnek bemutatásra. A tanulmány ismerteti a 
„környezeti önszabályozás hipotéziséhez” kapcsolódó evolúciós modellt, és az azzal összefüggő automati-
kus önszabályozási folyamatokat. 
 Az elméleti áttekintést követően a közelmúlt környezeti önszabályozásra irányuló kutatásaival kapcso-
latos módszertani kérdéseket tárgyaljuk. Amellett érvelünk, hogy emberek és helyek kapcsolatának gyak-
ran nem tudatos vonatkozásainak tudatba emelése – a laboratóriumi vizsgálatokon és kérdőíves kutatáso-
kon túlmenően – kvalitatív eljárások és terepkutatás alkalmazásával lehetséges. 
 Az áttekintett vizsgálatok tanúsága szerint a környezeti önszabályozási folyamatok kimenetele 
befolyásolja az énkép és az identitás fejlődését gyermekkorban, illetve a szubjektív jóllét érzését 
felnőttkorban. Az ismertetett eredmények felhívják a figyelmet a szociofizikai környezetek 
megkerülhetetlen szerepére mind az érzelemszabályozás kutatásában, mind az egészségfejlesztés és 
tanácsadás gyakorlatában. 

A KÖRNYEZETI ÖNSZABÁLYOZÁS FOGALMÁNAK  
ELMÉLETI HÁTTERE 

Szomorúságunk és haragunk feloldása, fáradt figyelmünk pihentetése, vagy az ön-
magunkkal való harmónia megtalálása, mind az önszabályozás sajátosan emberi 
képességének megnyilvánulásai. Az önszabályozás kudarcával járó küzdelmek – vagy 
éppen a sikeres önszabályozás által elért gyógyulás – számos elmélet és kutatási 
irány tárgya lett az elmúlt évtizedekben. Az emberi faj kétségtelen előnye, hogy 
rendkívüli képességekkel rendelkezik az önszabályozás tekintetében. Érzelmi önsza-
bályozási stratégiáink hatékony alkalmazása nélkülözhetetlen lelki egészségünk 

                                              
∗ Köszönet témavezetőmnek, Dr. Dúll Andreának, aki a téma aktualitására felhívta a figyelmemet, 

és Brózik Péternek, a tanulmány első verziójához fűzött értékes javaslataiért. 
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megőrzése céljából. E képességek működésének zavara testi betegségekhez, depresz-
szióhoz, szorongáshoz vezethet (Ochsner és Gross, 2005, Green és Malhi, 2006). 

Az önszabályozás, illetve az érzelmi önszabályozás jelenségeinek általános le-
írásai jellemzően nem tartalmaznak utalást a személy fizikai környezethez való vi-
szonyára. E megközelítésekre reflektálva indult el húsz évvel ezelőtt a fizikai kör-
nyezet önszabályozásban betöltött szerepének (környezet)pszichológiai kutatása. 
Általános értelemben önszabályozáson azt a folyamatot értjük, amely során az em-
berek megindítják, módosítják, leállítják, illetve bármilyen módon megváltoztatják 
viselkedésük egyes elemeit, annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek személyes 
céljaik, terveik vagy elvárásaik beteljesítéséhez (Heatherton és Baumeister, 1996). 
Az önszabályozás megnyilvánulása minden olyan erőfeszítés, amit a személy saját 
reakciójának módosítása végett tesz. A kogníció és a viselkedés felől közelítve, az 
önszabályozás egy célirányos aktivitás, amelyet a személy belülről irányít, és ami 
által eltéríti viselkedését azoktól a természetes reakcióktól, amelyek a kultúra, a ta-
nulás vagy a fiziológiás folyamatok hatására jelennének meg az adott helyzetben. 
Az önszabályozás ebben a perspektívában tudatos kontroll alatt zajló folyamat, ami 
a személyiség időben változékony, „képlékeny” részeire (viselkedésre, gondolatok-
ra és érzésekre) irányul (Heatherton és Baumeister, 1996). 

Az önszabályozással egységes rendszerben működő érzelmi önszabályozás (ér-
zelemszabályozás) magában foglalja mindazokat a tudatos vagy tudattalan, kogni-
tív, biológiai, társas és viselkedéses folyamatokat, amelyek révén új érzelmi vála-
szokat hozunk létre, illetve folyamatosan módosítjuk éppen zajló érzelmeinket a 
gyorsan változó környezeti és társas ingerek függvényében (Green és Malhi, 2006, 
Ochsner, 2006, Ochsner és Gross, 2005). 

Az önszabályozással kapcsolatos kutatások többsége a legutóbbi időkig jellem-
zően figyelmen kívül hagyja a fizikai környezet szerepét az önszabályozás és érze-
lemszabályozás folyamataiban, így ezekben a kutatási beszámolókban a környezet 
kifejezés szinte kizárólag a társas-kulturális-társadalmi jelenségekre vonatkozik 
(Dúll, 2001). Különösen szembetűnő ez például a fejlődéslélektani kutatásokban, 
ahol a gyermeket érő, támogató vagy éppen bántalmazó környezeti hatások alatt ál-
talában a társas környezet, azaz a közeli gondozók, a család és a baráti kör hatásait 
kell érteni (Thurber és Malinowski, 1999). Ugyanígy, a pszichopatológiában hasz-
nálatos diagnosztikus leírások sem tartalmaznak utalást a fizikai környezethez való 
kapcsolódás sajátosságaira, például a visszahúzódás problémás megjelenéseire a 
szorongó vagy depresszióval küzdő gyermekek helyhasználatában (Thurber és 
Malinowski, 1999). 

Környezet és önszabályozási stratégiák 
A fizikai (illetve a komplex, társas-fizikai) környezet újfajta szemléletére vállalko-
zik az 1970-es évektől kezdve a környezetpszichológia tudományága (ld. Dúll, 
2001). A környezetpszichológiai, rendszerszemléletű megközelítésben a fizikai 
környezet többet jelent, mint pusztán az intrapszichés és interperszonális folyama-
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tok lokalizációját vagy hátterét. A hely (mint környezeti egység) többdimenziós 
meghatározásában szerepet kapnak az észlelt fizikai tulajdonságokon túlmenően az 
adott helyen zajló aktivitások és azok szabályai, a hely affektív értékelése és az idő 
dimenziója, illetve mindezen tényezők dinamikus rendszere (Dúll, 1995). Az em-
ber-környezet dinamikus kölcsönhatásban (tranzakcióban) a helyek fizikai tulaj-
donságai nem értelmezhetők a társas vonatkozások nélkül, és fordítva, a társas vi-
szonyok is a hely fizikai tulajdonságai mentén alakulnak. Ebben az értelemben 
használja az ember-környezet viszony tranzakcionális megközelítése a szociofizikai 
környezet fogalmát (Dúll, 2006). 

A környezetpszichológiai szemléletben megfogalmazódott környezeti önszabá-
lyozás hipotézise szerint, a változó világhoz való adaptációt szolgáló önszabályozá-
si és érzelemszabályozási folyamatok többszörös rendszerekben valósulnak meg: a 
mentális, testi/fizikai és társas stratégiák mellett magukban foglalnak környezeti 
stratégiákat is (Korpela et al., 2001, Korpela és Ylén, 2007). Korpela és munkatár-
sai (2001) a mentális stratégiák közé sorolják a szándékokkal, képzelettel, érzel-
mekkel és motivációval kapcsolatos műveleteket. Fizikai stratégiának számít a test, 
illetve a testi folyamatok használata. Ilyen például a rendszeres futás, ami elősegíti 
a testi egészség kontrollját és egyben támogatja a pozitív énkép fenntartását. A tár-
sas és környezeti stratégiák az előzőekkel szemben túlmutatnak a belső, homeosz-
tatikus folyamatokon, és a környezettel való interakciót feltételezik. A társas stra-
tégia esetében más személyekre hagyatkozunk személyes céljaink elérése 
érdekében, például az érzelemkifejezés megfigyeléses tanulása vagy a társas kap-
csolat kiépítése során. A környezeti stratégiák a helyekkel folytatott interakciókon, 
illetve a helyekkel kapcsolatos gondolatok és érzések használatán alapulnak. 

Az önszabályozás, illetve érzelemszabályozás környezeti vonatkozásai képezik 
az alapját a helyekhez fűződő kapcsolatunk sajátos, kognitív és érzelmi mintázatai-
nak. A helykötődés (ld. Dúll, 2002) azon (többnyire nem tudatos) törekvésünk so-
rán alakul, hogy emberi létünket helyek köré, helyek mentén szervezzük. Azokkal 
a helyekkel, amelyeken az ott töltött hosszabb idő alatt számos, jelentős élményt 
élünk át, és amelyek szükségleteink kielégülését szolgálták, hosszan tartó, jelentős 
érzelmi kötődést alakítunk ki. Az énidentitás szerves részét képező helyidentitás, 
(ld. Dúll, 1996) a hellyel kapcsolatos kogníciók (emlékek, érzések, értékek, visel-
kedésminták) összességét tartalmazó kognitív séma, amely magában foglalja a 
helykötődés jelenségét is. Alapja mindazon helyekkel való tapasztalatunk, amelyek 
valaha szerepet kaptak érzelmi egyensúlyunk vagy önmagunkhoz való viszonyunk 
szabályozásában (Korpela és Hartig, 1996, Sallay és Dúll, 2006). Összefoglalva: 
bizonyos környezetekhez a rendszeres pozitív tapasztalatok során erős kötődést 
alakítunk ki, amely azután beépül helyidentitásunkba. A helyidentitás így egy idő-
vel gazdagodó és változó kognitív struktúrává válik, amely egyszersmind részt 
vesz a személy folytonosan zajló, önszabályozó működésében (Korpela és Hartig, 
1996, Korpela et al., 2001). 
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Figyelmi és érzelmi feltöltődés:  
regeneráló környezetek az önszabályozásban 
A környezeti önszabályozással kapcsolatos, környezetpszichológiai indíttatású ku-
tatások jelentős része több, részben átfedő elmélet köré csoportosul. A legtöbb ku-
tatást a regeneráló környezetek hatásait leíró elképzelések, köztük a „figyelmi re-
generálódás elmélet” és a kedvenc helyek elmélete inspirálta. 

A regeneráló környezetek elmélete (restorative environment theory, Korpela és 
Hartig, 1996, S. Kaplan, 2001, Korpela et al., 2001, Korpela et al., 2002, Korpela 
és Ylén, 2007) azon a megfigyelésen alapul, hogy negatív töltésű tapasztalatokat 
(pl. fáradtságot vagy stresszt) követően bizonyos tulajdonságokkal rendelkező he-
lyek felkeresése, e helyekkel való kapcsolat élménye (regeneráló élmény, restora-
tive experience) többek között pozitív hangulati változást, a fókuszált figyelem fel-
frissülését és saját magunkon való elmélkedést segíti elő. Természetesen éppen 
ezek a helyek lesznek azok, amelyekhez nagy valószínűséggel kötődni is fogunk. 

A regenerálódás élményének és folyamatának vizsgálatára több elképzelés is 
született. A R. Kaplan és S. Kaplan által kidolgozott „figyelmi regenerálódás elmé-
let” (attention restoration theory, ART, ld. Korpela és Hartig, 1996, S. Kaplan, 
2001, Korpela et al., 2001, Hartig et al., 2001, Scopelliti és Giuliani, 2004) az aka-
ratlagos és akaratlan figyelem William James-től származó megkülönböztetéséből 
kiindulva vizsgálja az irányított figyelem fáradásának következményeit, illetve a 
regenerálódást elősegítő helyzetek és környezeti ingerek jellemzőit. Az elmélet 
szerint az irányított (akarati kontroll alatt álló) figyelem egy általános gátló mecha-
nizmus működése révén éri el az összpontosítás fenntartását, így a fáradás mértéke 
áttevődik minden olyan következő feladatra, amely irányított figyelmet igényel. A 
figyelmi fáradás következménye – a mentális kapacitás csökkenése mellett – a ne-
gatív érzések megjelenése, ingerlékenység, a tervezési képesség és a társas ingerek-
re való érzékenység hanyatlása. Mindezek okán az emberek fáradás esetén erősen 
motiváltak lesznek a regenerálódás keresésére. 

Az ART központi eleme a regenerálódás élményét nyújtó helyzetek sajátos tu-
lajdonságainak elemzése. Az elmélet négy alapvető jellemzőt ír le: 

• távollét / being away: a napi rutintól való eltávolodás, akár fizikailag, akár lé-
lekben; 

• elragadtatás / fascination: olyan mintázatok jelenléte a környezetben, vagy 
az azzal kapcsolatos lelki folyamatokban, amelyek az ember figyelmét erőfe-
szítés nélkül magukkal ragadják; 

• kiterjedés / extent: olyan léptékű, koherens fizikai vagy fogalmi környezet, 
amely fenntartja a bevonódást és az explorációt; 

• összeillés / compatibility: jó illeszkedés a személy hajlandóságai és céljai, va-
lamint a környezet által támogatott, illetve elvárt aktivitások között. 

Az elmélet szerint, „annak a regeneráló élménynek a megtapasztalása, amelyben a 
fenti négy jellemző mindegyike nagymértékben és hosszabb időn át jelen van, elő-
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segítheti, hogy a személy szembenézzen nehezebb problémáival, saját magáról és 
személyes értékrendjéről gondolkodjon” (Korpela et al., 2001, 576.) A regeneráló-
dás tehát ebben az értelmezésben több, mint a pszichés vagy fiziológiás folyamatok 
pillanatnyi változása. A véletlenszerű gondolatoktól való megszabadulás, majd az 
irányított figyelmi kapacitás helyreállása egy hosszabb távú, többlépcsős folyamat-
ban elvezethet ahhoz, hogy magunkról és a világban elfoglalt helyünkről elmélked-
jünk, azaz egyfajta szemlélődő lelkiállapotba kerüljünk (Korpela és Hartig, 1996, 
Korpela et al., 2001). 

A távollét, az elragadtatás, a kiterjedés és az összeillés nem magának a fizikai 
környezetnek a jellemzői, sem a személy tulajdonságai, hanem az ember és kör-
nyezete között zajló tranzakcionális kapcsolat (ld. Dúll, 1996, 2006) minőségét je-
lölik. Így megtapasztalt regeneráló élmény hatásossága nagyban múlhat azon, aho-
gyan a személy az adott környezetet észleli. Az éppen zajló észlelési folyamatot 
pedig befolyásolja a személy minden korábbi tapasztalata, amit hasonló környeze-
tekben, illetve környezeti regenerálódás során szerzett (Hartig et al., 2001), épp-
úgy, mint az idő dimenziója, azaz a helyen töltött idő hossza és a hellyel való talál-
kozás ismétlődése. A személy oldaláról befolyásolhatja az élmény minőségét a 
környezeti kompetencia, vagyis az a megküzdési képességünk, hogy felismerjük, és 
saját céljainkra használjuk az aktuális környezetünkben rejlő erőforrásokat, vagy 
éppen más környezetet válasszunk, ha az előnyösebb számunkra (Gulwaldi, 2006). 

Az empirikus vizsgálatok megerősítették a kiemelt jellemzők szerepét a regene-
rálódásban, (R. Kaplan és S. Kaplan, 1989, idézik Korpela et al., 2001, R. Kaplan, 
2001, Scopelliti és Giuliani, 2004), és rámutattak a természeti környezetek elsőbb-
ségére a figyelmi regenerálódás folyamatában (pl. Korpela et al., 2001, R. Kaplan, 
2001, Hartig et al., 2003). 

Az ART működésével jelentős hasonlóságokat mutat (bár az érzelemszabályo-
zás jelenségeinek szűkebb körét érinti) Ulrich pszichofiziológiás stresszcsökkentés 
elképzelése, amely a vegetatív stresszmutatók (vérnyomás, bőrellenállás, izomfe-
szültség) gyors javulását jósolja (és bizonyítja empirikusan) stresszhelyzet után 
bemutatott, közepes komplexitású természeti környezeti ingerek hatására (Ulrich, 
1983, ismerteti Korpela és Hartig, 1996, Korpela et al., 2001). Az újabb kutatások 
Ulrich elmélete és az ART egységes keretbe foglalására törekszenek, azzal a felté-
telezéssel, hogy a figyelmi és stressz vonatkozású folyamatok a regeneráló élmé-
nyek egymással interakcióban lévő elemei (Korpela et al., 2008). 

Kedvenc helyek a mindennapi életben 
A kedvenc helyek (favourite places) vizsgálatának kutatási vonala közös keretbe 
foglalja a regeneráló helyek, a helykötődés, a helyidentitás és a környezeti önsza-
bályozás jelenségeit (Korpela és Hartig, 1996, Korpela et al., 2001, Korpela, 2003, 
Korpela et al., 2002, Korpela és Ylén, 2007). E kutatások abból a feltételezésből 
indultak ki, hogy az emberek hétköznapi élet során gyakran látogatott, kedvenc (azaz 
fontos, kedvelt, sokra értékelt) helyeinek feltárásán keresztül rálátást nyerhetünk a 
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környezet szerepére az önszabályozás és érzelemszabályozás folyamataiban. Több 
vizsgálat is arra az eredményre jutott, hogy a megkérdezettek fenyegető vagy ér-
zelmileg megterhelő élményeket követően látogatják kedvenc helyeiket (csalódás, 
veszekedés, stressz, fáradtság, szorongás alkalmával), hogy ott nyugalomra leljenek, 
gondolataik letisztuljanak, és kihívást jelentő problémáikkal szembenézzenek. 

A kedvenc helyek a leírások szerint gyakran magukkal ragadó szépséggel ren-
delkeznek, a társas nyomások alóli felszabadulás, a kifejezés szabadsága és a kont-
roll élményét adják (Korpela et al., 2001, Korpela és Ylén, 2007), aminek eredmé-
nyeképp a személyek ellazulnak, aggodalmaik és negatív érzéseik csökkenését, 
pozitív érzéseik erősödését tapasztalják (Korpela et al., 2008). Az egyes kedvenc 
helyekre, illetve a kedvenc hely típusára (pl. természeti környezet) vonatkozó vá-
lasztások jelentős stabilitást mutattak egy 10 hónapos időtartam alatt, ami megerő-
síti a feltevést e helyek szerepéről az önszabályozásban és a helykötődésben 
(Korpela et al., 2009). 

További kutatások felfedték, hogy a kedvenc helyeken megélt élmények leírha-
tók az ART által javasolt jellemzőkkel, különösen a kiterjedésben bennfoglalt ko-
herencia, az összeillés és a távollét jellemezte a megkérdezettek kedvenc helyeit 
(Korpela et al., 2001). A kutatásokban részt vevő finn, amerikai, ír, szenegáli és 
észt diákok és fiatal felnőttek leginkább a hétköznapi természeti helyszíneket (par-
kokat, tengerpartot és erdőt) jelölték meg kedvenc helyüknek, míg a második leg-
nagyobb kategóriába a lakókörnyezetek tartoznak (Korpela és Ylén, 2007). Hason-
lóan a figyelmi regenerálódás vizsgálata során kapott adatokhoz, a természeti 
környezetek érzelemszabályozásban betöltött szerepét támasztja alá az az ered-
mény is, miszerint erősen negatív hangulatban lévő felnőttek inkább választanak 
természetes környezetet kedvenc hely gyanánt, mint azok a felnőttek, akik a nega-
tív érzések alacsony szintjéről számolnak be (Korpela, 2003). 

Ugyanakkor a lakókörnyezetek hozzájárulása az önszabályozás és az érzelem-
szabályozás folyamataihoz a legkevésbé sem váratlan eredmény, tekintve az otthon 
középponti szerepét a mindennapi életben, a helykötődés és a helyidentitás alakulá-
sában (ld. Dúll, 1995, Korpela et al., 2001, Sallay és Dúll, 2006). Az otthon érze-
lemszabályozás szempontjából lényeges jellemzői közé tartozik a hely megválasz-
tása és kialakítása feletti kontroll és a biztonságos menedék érzése, az elvonulás és 
a társas kapcsolatok szabályozásának lehetősége (pl. bensőséges együttlét fontos 
másokkal). Objektív szempontból az otthonra úgy is tekinthetünk, mint ahol a fel-
mérések tanúsága szerint a legtöbb szabadidőnket töltjük, és ahol a legtöbbször al-
szunk. Bizonyos helyzetekben azonban az otthon nem képes kielégíteni lakója ér-
zelmi szükségleteit, és nem szolgálja a pozitív helykötődés kialakulását. Ez történik 
egyes normatív vagy paranormatív családi krízisek (pl. családtag halála, válás, csa-
ládon belüli erőszak) esetén, illetve, ha a lakóépület fizikai állapota nem megfelelő. 
Ilyenkor az emberek motiváltabbak lesznek más helyek felkeresésére, hogy érzelmi 
állapotaikat szabályozzák (pl. biztonságot leljenek), vagy elköltöznek (Manzo, 
2003, Korpela et al., 2001). 
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Összefoglalva a „környezeti önszabályozás hipotézise” (Korpela et al., 2001) 
szellemében végzett kutatásokat, az eredmények igazolni látszanak azt a feltevést, 
hogy a kedvenc helyek az önszabályozás és az érzelemszabályozás környezeti té-
nyezői, a velük való találkozás a személy regenerálódását, érzelmi egyensúlyának 
és belső koherenciájának fenntartását szolgálja. 

Evolúciós modell és automatikus érzelmi folyamatok 
A regeneráló környezetekkel kapcsolatos kutatások – ideértve a stressz csökkené-
sének vizsgálatát, a figyelmi regenerálódást és a kedvenc helyeket is – egyértelmű-
en azt mutatják, hogy a természeti és épített környezetek különböző módon és mér-
tékben vesznek részt az önszabályozás és érzelemszabályozás folyamataiban. A 
nyolcvanas évektől számos kutatás foglalkozott a különböző környezetek észlelé-
séhez kapcsolódó fiziológiás és érzelmi reakciók sajátos mintázataival, amelyeket 
itt Korpela, Klemettila és Hietanen (2002) áttekintése alapján foglalunk össze. 

Több, különböző laboratóriumban végzett kísérlet egybehangzó eredménye, 
hogy a hétköznapi természeti környezet látványa (10 perces, fákat, zöld növényze-
tet és természetes vizeket bemutató videó formájában) az előzőleg stresszkeltő vi-
deónak vagy stresszelő feladatnak kitett személyeknél a vegetatív stresszmutatók – 
vérnyomás, izomfeszültség, bőrvezetés – csökkenését idézte elő, míg a városi kör-
nyezet látványát követően a személyek a stresszre utaló vegetatív aktivitás maga-
sabb szintjét mutatták. A természeti tájakat szemlélő személyek gyorsabban is 
épültek fel a stresszből, és ellenállóbbnak mutatkoztak további, stresszkeltő inge-
rekkel szemben, mint az épített környezetet bemutató videó nézői. 

A kétféle környezet élettani hatásának különbsége előzetes stressz hiányában is 
jól mérhető: EEG-vel végzett vizsgálatok szerint, a vizsgálatban résztvevők termé-
szeti képek vetítése alatt több, az éber, relaxált állapotra jellemző alfa aktivitást 
mutattak, mint városi jelenetek nézése közben. Más vizsgálatban az arcizmokon 
regisztrált EMG mintázat a mosoly mintázatának inkább megfelelő reakciót mutatott 
nagymértékben kedvelt, nyitott téri elrendezésű természeti képekre, mint kevésbé 
kedvelt, zárt téri elrendezésű természeti képekre. Önbeszámolós hangulatmérést al-
kalmazó vizsgálatban 9 percnyi, természeti képeket tartalmazó képsorozat megte-
kintése után a résztvevők több pozitív érzésről, kevesebb haragról és szomorúság-
ról számoltak be, mint azok, akik városi környezeteket bemutató képeket láttak. 

A fiziológiás méréseket egy izgalmas kísérleti elrendezésben Hartig és munka-
társai (2003) kivitték a terepre is: ambuláns vérnyomásmérővel végeztek ismételt 
méréseket fákra néző, illetve kilátás nélküli szobákban ülő, majd irányított termé-
szeti, illetve városi sétán részt vevő személyeknél. Az eredmények megerősítik  
a laboratóriumokban kapott eredményeket, a természeti környezettel való találko-
zás (már a fák látványa is az ablakból) a vérnyomás csökkenése irányában hatott, 
míg a városban tett séta a vérnyomás emelkedésével járt (érdekes módon mindkét 
esetben a hatás iránya félútig érvényesült, ahonnan a résztvevőknek vissza kellett 
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fordulniuk). A természetben sétálók a séta után több pozitív érzésről, kevesebb ha-
ragról és szomorúságról számoltak be, mint a városi séta résztvevői. 

A környezetre adott fiziológiás és érzelmi reakciók kapott mintázatai jól illesz-
kednek a környezeti észlelés evolúciós modelljéhez (Ulrich, 1983, idézi Korpela et 
al., 2002). Evolúciós szempontból feltételezhető, hogy pozitív értékelést azok a 
környezetek váltanak ki, amelyek a hosszú távú túlélést szolgálták (a vizet és nö-
vényzetet tartalmazó természeti környezetek), illetve preferencia mutatkozik a nyi-
tott téri elrendezésű, és nagyobb, belátható mélységű terek iránt. A modell alapfel-
tevése szerint az észlelés során a környezet kitüntetett jellemzői gyors, automatikus 
feldolgozáson mennek keresztül, azonnali pozitív vagy negatív értékelést kapnak, 
ami azután befolyásolja a személy környezetre adott kognitív értékelését, fiziológi-
ás és érzelmi válaszát. 

Korpela és kutatócsoportja több kísérletben igazolták a környezet gyors affektív 
értékelésének hatását az éppen következő érzelmi és kognitív folyamatokra 
(Korpela et al., 2002, Hietanen és Korpela, 2004). Érzelmi előfeszítés paradigmát 
alkalmazva azt találták, hogy a független megítélők által kifejezetten regeneráló 
hatásúnak értékelt környezeti képek (természetfotók) kivetítése után 200 msec kés-
leltetéssel bemutatott hang- vagy arcingerekről a személyek gyorsabban döntik el, 
hogy örömöt vagy haragot ábrázolnak-e, ha a környezeti előfeszítésnek megfelelő 
hangulatról (ebben az esetben az örömről) kell döntést hozniuk, mint az ellentétes 
esetben. Az alacsony regeneráló hatással bíró képek (pl. betongarázs vagy lakóte-
lep minimális növényzettel) vetítése után a haragot megjelenítő arckifejezésről, il-
letve hangingerről hoztak gyorsabb döntést a személyek, mint az örömöt kifejező 
célingerekről. 

A környezeti ingerek affektív jellemzőinek (regeneráló kapacitásának) gyors 
feldolgozása tehát felkészíti a szervezetet a környezetnek megfelelő érzelmi színe-
zetű – de máshonnan, jellemzően a személyközi interakcióból származó – informá-
ció feldolgozására. Ez az adaptív, automatikus folyamat befolyásolja a különböző 
helyeken átélt élményeinket, és egyben a regeneráló környezetekkel kapcsolatos 
tapasztalatok, illetve a környezeti önszabályozás egyik háttérmechanizmusát is-
merhetjük fel benne. 

MÓDSZEREK A KÖRNYEZETI ÖNSZABÁLYOZÁS VIZSGÁLATÁBAN  
AZ ÉLETÚT MENTÉN 

A tudatosság dimenziója felől nézve az eddig ismertetett kutatásokat, kitűnik, hogy 
a környezeti önszabályozás egyaránt magában foglal automatikus és tudatos fo-
lyamatokat, amelyek részt vesznek viselkedésünk szervezésében, miközben elha-
gyunk egy helyet, úton vagyunk, vagy belépünk egy másik helyre, hogy javítsunk 
rossz hangulatunkon, vagy éppen megőrizzük jókedvünket. Ember és hely viszo-
nyában, a helykötődés és a helyidentitás alakulásában ilyen módon hangsúlyos sze-
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repe van a nem tudatos folyamatoknak, a kora gyerekkortól kezdve az egész élet-
úton át (ld. Dúll, 1996). Gyakran nem tudatosul bennünk egyes helyek használata 
közben, hogy kötődünk egy fizikai helyhez, (pl. a nappalink egy sarkához vagy egy 
osztályteremhez) és ennek a kötődésnek önmagában is jelentősége van, nemcsak az 
ott megforduló személyekhez (családtagjainkhoz, barátainkhoz) való kötődésünkön 
keresztül (ld. Sallay és Dúll, 2006). Hasonlóképp, előfordul, hogy nehéz szavakkal 
megválaszolni egy olyan kérdést, mitől érezzük olyan különös jelentőségűnek ker-
tünk végét vagy öreg autónkat mint fontos helyeket. 

A környezeti önszabályozás folyamatai és módjai a tudatosság dimenziójának 
mint kontinuumnak teljes terjedelmében működnek, attól kezdve, hogy munkavég-
zés közben kipillantunk az ablakon (jó esetben a zöld növényzetre, tájra vagy kel-
lemes, épített környezetre) egészen odáig, hogy céltudatosan, hosszú utat teszünk 
meg egy számunkra különösen kedves vagy jelentős hely eléréséért, ha úgy érez-
zük, az segít nekünk elérni a kívánt lelki-érzelmi állapotot. 

Módszertani szempontból különösen izgalmas, milyen eszközökkel lehetséges 
megragadni, a tudatba emelni, mérhetővé tenni a környezeti önszabályozás sokszí-
nű, többszörös kölcsönhatásokon alapuló jelenségét. Fiziológiás, reakcióidős és 
kérdőíves mérésekkel (pl. az ART négy fő dimenziójára alapuló kérdésekkel) szá-
mos, fent idézett vizsgálatban sikerült rávilágítani a környezeti önszabályozás hát-
térmechanizmusaira a kutatók által választott és előzetesen rögzített környezeti in-
gerekkel kapcsolatban, legyenek azok a laboratóriumban bemutatott fotók, videók 
vagy irányított terepséta. 

Az előzetesen rögzített természeti és városi képeket használó elrendezésekkel 
kapcsolatban több módszertani kérdés is felmerül (Scopelliti és Giuliani, 2004). 
Egyfelől, a képnézés helyzetében a figyelem inkább irányul a környezet fizikai jel-
lemzőire, és kevésbé a helyen megélt vagy megélhető, regeneráló élményre. Más-
felől, a fent említett kutatásokban a képek kiválasztásánál arra törekedtek, hogy 
minél markánsabb különbség legyen a természeti és városi ingerek között, így az 
erdei ösvény egy betongarázzsal vagy egy lakóteleppel került párba. Kérdés, hogy 
hasonló eredményre jutna-e egy olyan vizsgálat, ami monoton természeti környeze-
tek regeneráló hatását hasonlítja össze esztétikus, történelmi városrészekével. 

A kedvenc helyek kutatása az előre adott ingerekkel szemben a személyek hely-
választásai felől közelít, és az ott átélt, regeneráló élmény feltárására törekszik kér-
dőíves eszközökkel. E kutatási irány eredményei is a természeti környezetek el-
sőbbségét sugallták az épített környezettel szemben a környezeti önszabályozás 
folyamatában (bár a lakóhelyek is fontos szerepet kaptak, ld. fent, gyerekek ked-
venc helyei közt pedig nem szerepeltek gyakrabban a természeti környezetek 
Korpela et al. (2001) kutatásában). 

A rákérdezés módja és a választott mérőeszköz ebben az esetben is befolyásol-
hatja az eredményeket. Scopelliti és Giuliani 2004-es vizsgálatukban fiatal felnőt-
tek, felnőttek és idősek környezeti regenerációjának sajátosságait hasonlították ösz-
sze. Ők ekkor nem a helyekre, hanem a regeneráló élményre kérdeztek rá, és 
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lehetőséget adtak vizsgálati személyeiknek, hogy az élménnyel kapcsolatos, külön-
böző időpontokban szerzett tapasztalataikat egy félig strukturált, otthon felvett in-
terjú keretében részletesen kifejtsék. Az olasz városlakókkal készült interjúk kódo-
lása arra a meglepő eredményre vezetett, hogy a természeti környezetek nem 
szerepeltek gyakrabban a regeneráló élmények helyszíneként, mint az épített kör-
nyezetek. A természeti környezetek fontossága ugyanakkor egyenes arányban nőtt 
a regenerálódásra szánt idővel. Szintén új fényben tünteti fel a környezeti önszabá-
lyozás módjait, hogy a regeneráló élményekhez kapcsolódó érzések közül az első 
helyen kiemelt relaxáció mellett az izgalom is nagy hangsúllyal szerepelt, különö-
sen a fiatal felnőtt férfiak körében, és e kettő együttes jelenléte is gyakori volt 
(Scopelliti és Giuliani, 2004). 

Az idézett kutatásokban a környezet szétválasztása természeti és épített környe-
zet kettősségére talán mesterségesnek tűnhet. E vizsgálatok városok lakóival ké-
szültek, amely városok maguk is különböző mértékben tartalmaznak természeti 
elemeket, parkokat, növényzetet, erdőt. A vizsgált városlakók környezethez fűződő 
viszonyát színezheti az is, hogy mennyiben választották a városi lakókörnyezetet 
más, természetközelibb lakóhelyekkel szemben. E kölcsönkapcsolatok tisztázása 
szempontjából érdekes Wells és Evans (2003) kutatása, akik vidéki gyermekek kö-
rében vizsgálták a természet lakóhelyhez való közelségének összefüggését a gyer-
mekek által megélt stressz szintjével. Eredményeik szerint a természet közelsége 
moderátorváltozóként befolyásolta a stresszkeltő életesemények hatását a vizsgált, 
vidéki gyermekek pszichológiai jóllétére. 

A való életben az életkortól, személyes adottságoktól, szocioökonómiai státusz-
tól és az adott kultúra sajátosságaitól is függ, hogy éppen mennyi választásunk van 
abban, milyen környezet vegyen körül minket, és hogy hogyan élünk ezzel a vá-
lasztással. Az életút során az egyes környezetek szerepe az önszabályozásban asze-
rint változik, hogy a személy a fejlődés és érés mely szakaszában tart, milyen mo-
tivációkkal bír, illetve milyen feladatokkal kell megküzdenie (Scopelliti és 
Giuliani, 2004, Smaldone et al., 2005). 

A helyet, mint folyamatot elemző, dinamikus megközelítésben (ld. Smaldone et 
al., 2005) az egyes helyek jelentése az ember számára sosem állandó. Sokkal in-
kább beszélhetünk egy örökké változó kapcsolatról, amelyben a helyekkel (és a tár-
sakkal) folytatott interakcióink során folyton megalkotjuk és újraalkotjuk a helyek 
jelentését a magunk számára. Módszertani szempontból éppen ezért is elengedhe-
tetlen, hogy a helyek és emberek viszonyának egyetlen pillanatát kimerevítő kuta-
tási elrendezések kiegészüljenek dinamikus szemléletű, kvalitatív eszközökkel. 

A következőkben néhány példát ismertetek a környezeti önszabályozás kutatá-
sának további módszertani lehetőségeire. A választott példák két különös figyelmet 
érdemlő, és eddig kevéssé tárgyalt csoport, a gyermekek és az idős emberek önsza-
bályozási módjait kutatják. 
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Hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos kutatások 
Az önszabályozás, érzelemszabályozás és az énidentitás fejlődésének érzékeny 
szakaszai zajlanak a gyermekkor évei alatt. Az elmúlt tíz-tizenöt évben egyre több 
vizsgálat született e folyamatok környezeti vonatkozásainak felderítésére. 

Faber Taylor, Kuo és Sullivan (2002) lakótelepen élő gyerekek önfegyelmének 
összefüggéseit vizsgálták az otthonuk ablakából feltáruló látvánnyal, konkrétan a 
természeti elemek jelenlétével vagy hiányával a kilátásban. A vizsgálatot terepen, 
azaz egyetlen, 16 emeletes épülettömbökből álló lakótelep második, harmadik és 
negyedik emeleti otthonaiban végezték, ahol a lakások mérete és elrendezése közel 
egyforma volt, és a lakók 75%-a rendszeres szociális segélyt kapott. A 7–12 éves 
gyerekeket és szülőiket (összesen 174 gyerek-szülő párt) a lakótelep lakói közül 
kiképzett interjúkészítők kérdezték ki. Az anya (vagy gondozó) értékelte az ablak-
ból látható természeti és épített elemek arányát, a gyermekkel pedig többféle kon-
centráció- és impulzuskontroll-mérő feladatot végeztek (pl. ABC visszamondás, 
Stroop-teszt), valamint nézték a jutalom késleltetésének képességét. Az interjú 
minden esetben a konyhaasztalnál zajlott, mialatt az esetleges többi testvérrel kép-
zett gyermekvigyázó foglalkozott. 

Az eredmények a lánygyermekek esetében – az ART figyelmi regenerálódásra 
vonatkozó jóslatainak megfelelően – szignifikáns, pozitív összefüggést mutattak az 
ablakból látható természet mértéke és az önfegyelem minden mért mutatója, illetve 
a kombinált összpontszám között. Fiúk esetében azonban ebben a vizsgálatban 
semmilyen összefüggés nem adódott az otthonról megfigyelhető természeti elemek 
és az önfegyelem között, amit a szerzők azzal a (más vizsgálatokban megerősített) 
feltételezéssel magyaráznak, hogy a vizsgált életkorú fiúk már kevesebb időt tölte-
nek otthonukban, és önszabályozásukra inkább a kedvelt játszóhelyükön fellelhető 
növényzet mértéke van hatással. 

A kedvenc helyek koncepciójához illeszkedik az a kvalitatív módszertant alkal-
mazó kutatás, amelyik Montreal egy alacsony státuszú negyedében mérte fel a 
gyermekek kültéri kedvenc helyeit (Castonguay és Jutras, 2009). A kutatók egyszer 
használatos fényképezőgépeket adtak a 7–12 éves korú gyerekek kezébe, azzal az 
instrukcióval, hogy egy héten keresztül fotózzák le azokat a szabadtéri helyeket, 
ahol szívesen töltik idejüket (résztvevő fotózás módszere). A gyermekek egy hét 
után leadták a filmeket, és mikor a képek elkészültek, a kutatók minden gyermek-
kel egyenként végignézték az általuk készített fotókat (átlagosan 22 képet gyerme-
kenként), és kikérdezték őket a hellyel kapcsolatos tapasztalataikról, élményeikről, 
a hely használatának körülményeiről, majd megkérdezték, hogy melyik helyet ked-
velik a leginkább. A helyekről való beszélgetés közben arra is rákérdeztek, hogy 
van-e olyan hely a környékben, amit kifejezetten nem kedvelnek, és meséltették a 
gyerekeket a nem kedvelt helyekkel kapcsolatos tapasztalatokról is. 

Az interjúk tartalomelemzése árnyalt képet adott a kedvenc helyek használatáról 
a vizsgált 28 gyerek körében. A leggyakrabban kedvelt helyek a parkok és a játszó-
terek, azután az utcák voltak, amelyekkel kapcsolatban a gyerekek a helyeken le-
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hetséges aktivitások (játékok) szerepét emelték ki, de mindig utaltak a fák, virágok 
jelenlétére is. Kedvenc helynek legtöbbször a hátsó kerteket jelölték meg a gyere-
kek, e helyekhez többféle pozitív tulajdonságot és aktivitást (játékot) kapcsoltak, 
mint a többi kedvelt helyhez. A kedvelt helyeket az ismerősség és a biztonság jel-
lemezte, míg a nem kedvelt helyek azok voltak, amelyek fizikai veszélyt, fenyege-
tést, bizonytalanságot hordoztak. 

Sokatmondó eredmény ugyanakkor, hogy a vizsgált gyerekek gyakran ugyan-
azokat a helyszíneket nevezték meg kedvelt és nem kedvelt hely gyanánt, illetve a 
kedvelt-kedvenc helyekkel kapcsolatban is számos hátrányos jellemzőt említettek, 
utalva a pl. a rollerezést zavaró, sérült útburkolatra, vagy a veszélyes és alkalmat-
lan játszótéri építményre. A szerzők következtetésükben kiemelik, hogy a gyerekek 
bizonyos mértékig közvetlen környezetük foglyai, így a környezeti önszabályozás a 
rendelkezésre álló, számos negatívumot tartalmazó környezetben zajlik, és ezekhez 
épül ki a kötődés is. A környezeti önszabályozás folyamataira épülő helyidentitás 
alakulását pedig jelentősen befolyásolja a környezet észlelt minősége. Így, ha a kö-
zeli és ismerős helyek ijesztő vagy frusztráló környezetek is egyben, az alacso-
nyabb önértékelés érzéséhez vezethet a fejlődő személyiségben. 

A zsúfolt, városi negyedekben élő gyerekeket a felmérések szerint jelentős mér-
tékben érintik olyan problémák (pl. fiatalkorú bűnözés, leányanyaság, iskolai ku-
darcok), amelyek visszavezethetők az önfegyelem, azaz az önszabályozás és érze-
lemszabályozás zavaraira. A róluk való gondoskodás módjainak megtervezéséhez 
járulnak hozzá a környezeti önszabályozás lehetőségeit feltáró eredmények (Faber 
Taylor et al., 2002). A környezetekkel kapcsolatos gyermekkori élmények hosszú 
távon pedig befolyásolják a felnőttkori környezetek megválasztását, illetve a kör-
nyezeti és érzelmi önszabályozás alakulását az életúton át (Cooper Marcus, 1995, 
Korpela et al., 2008). 

Környezeti önszabályozás az életút végéhez közeledve 
A következőkben ismertetésre kerülő tanulmányok az egyedül élő, idős emberek 
helyzetét vizsgálják, amely témaválasztás egyre több figyelmet kíván a nyugati ci-
vilizáció társadalmaiban. Hayes (2006) az Appalache-hegység vidéki településein, 
otthonukban egyedül élő 75–90 éves asszonyokkal készített interjút az egészséggel 
és az intézményes egészségügyi ellátással kapcsolatos véleményükről és szokásaik-
ról. Az alkalmazott kvalitatív, leíró módszer szerint a felvett interjúszövegek elem-
zése és a központi témák kiemelése párhuzamosan haladt a további interjúk felvé-
telével, egészen addig, amíg az új adatok maradéktalanul illeszkedtek a meglévő 
kategóriák valamelyikébe. Ezen a módon 8 hónap alatt 19 interjú készült, minden 
esetben a vizsgálati személy otthonában. 

Arra a kérdésre, hogyan lehetséges testi-lelki egészségük megőrzése egyedül él-
ve, az asszonyok minden esetben az otthonuk fizikai kontextusa köré szőtték a vá-
laszt. Az otthonhoz kapcsolódó tevékenységek, napi rutinok, a főzés, a takarítás és 
a kertészkedés élménye a fent ismertetett regeneráló élmények jellemzőivel bírt a 
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kutatás résztvevői számára. Az elcsendesülés, a nyugalom és a szabadság érzését 
említették, illetve a hely tökéletes illeszkedését személyes céljaikhoz, éles kont-
rasztban a számukra felkínált, intézményes nappali foglalkoztatókban megélt él-
ményeikkel. Az otthon e kertes házakban egyben a természettel való találkozás és 
gyógyító együttélés helyszíne is (összhangban a kertészkedés megfigyelt terápiás 
hatásaival egészségügyi intézményekben, ld. Hartig és Cooper Marcus, 2006). 
Hayes (2006) következtetésében kiemeli, hogy az otthonukkal harmóniában élő 
idős emberek esetén az ellátórendszer akkor szolgálja a testi-lelki egészség minél 
további fenntartását, ha képes támogatást nyújtani ahhoz, hogy az otthonukban 
kaphassák meg a szükséges gondoskodást mindazok, akik számára ez a fizikai kör-
nyezet jelenti (jól)létük alapját. 

A környezeti önszabályozás (és annak vizsgálata) a természeti és épített környe-
zeteken túlmenően érinti a fizikai környezet részét alkotó, mindennapi tárgyainkat 
is (ld. Dúll, 1996). Marcoux (2001) etnográfiai ihletésű tanulmánya azt a forduló-
pontot ragadja meg az idős emberek életében, amikor úgy döntenek, felszámolják 
otthonukat, hogy kisebb helyre, többnyire idősek (intézményes) otthonába költöz-
zenek. A tanulmány középpontjában az a feltételezés áll, hogy az egyes helyekhez 
fűződő kötődés érzése éppen annyira származik a helyen fellelhető tárgyakból, 
mint magából a helyből, azaz tárgyainkat éppen annyira lakjuk, mint a teret. 

A résztvevő megfigyelés módszerét alkalmazó kutatás során a szerző két éven 
keresztül kísért Montrealban lakó, 78–89 éves embereket abban a folyamatban, 
ahogy a költözésre készülődve elrendezik személyes tárgyaik sorsát, kiürítik laká-
sukat és berendezkednek az új helyen. A terepmunka során készített feljegyzések-
ből kibontakozik a Montrealban „casser maison”-nak (szó szerint: a „ház megtöré-
sének”) hívott rituálé értelme és az önszabályozásban betöltött szerepe. Az idős 
emberek e rituálé során nemcsak kényszerűen megválnak a számukra sokat jelentő 
tárgyaktól, hanem igyekszenek gondoskodni e tárgyak sorsáról, továbbörökíteni, 
eladományozni azokat létező vagy feltalált örökösöknek, rokonoknak, ismerősök-
nek, kedvelt intézményeknek. Az otthon felszámolása legtöbbször szorongással jár: 
a személyes identitás részeként megélt hely egységének elmúlása a személy elmú-
lását vetíti elő. A tárgyak tudatos elhelyezése a következő generációk körében 
azonban segít a veszteség elfogadásában. A személy egy következő, magasabb 
szintre léphet, a megajándékozott fiatalabb generációk örökül hagyó „ősévé” válik. 
A „ház megtörése” így a szelf újraalkotásának, és az elmúlás megalkotásának fo-
lyamata is, amelyben a személy a jövőre fókuszál, aktívan befolyásolva, hogyan él-
jen majd tovább utódai emlékezetében. 
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KÖRNYEZETI ÖNSZABÁLYOZÁS ÉS KÖRNYEZETTŐL VALÓ 
FÜGGETLENSÉG 

A környezeti önszabályozás hipotézisének szellemében végzett kutatások a nyolc-
vanas évektől napjainkig egyre több oldalról alátámasztják és megerősítik a fizikai 
környezetek feltételezett szerepét a tudatos és nem tudatos, érzelemszabályzási és 
önszabályzási folyamatokban, végső soron a személy jóllétében. Mindezekre ala-
pozva Korpela és Ylén (2009) a „kedvenc hely receptjének” előírását javasolják a 
pszichológiai és egészségügyi tanácsadásban. 

Az önszabályozás és a lelki egészség jelenségei kapcsán azonban a környezettel 
való kapcsolat mellett felmerül a környezettől való függetlenség, a környezet meg-
haladásának gondolata is (ld. Maslow, 1968/2003). A környezetétől függetlenedő 
személy belső erőforrásaira és képességeire támaszkodva tudja megvalósítani az 
önszabályozás olyan módjait, mint a meditáció vagy az elmélkedés (Maslow, 
1968/2003, S. Kaplan, 2001). 

Ember és környezete tranzakcionális kapcsolatában a környezeti regenerálódás 
élményének létrejötte szintén nagymértékben a személy belső jellemzőitől függ.  
A környezet nem önmagában fejti ki hatását, a személyen múlik, milyennek észleli 
az adott környezetet, vagyis mennyire képes észrevenni, felkutatni, megalkotni a szá-
mára feltöltődést jelentő helyeket. S. Kaplan (2001) feltételezése szerint a regeneráló 
környezetek használata részben automatikusan zajlik, részben éppen úgy tanulandó, 
fejleszthető képesség függvénye, mint a meditációs élmények megtapasztalása. 
Másfelől, egyes regeneráló környezetekkel kapcsolatos élmények éppen a befele 
fordulás és a szemlélődés állapotát teremtik meg az emberben. Így az érzelemsza-
bályozás és a regenerálódás módjai elképzelhetők egy kontinuum mentén, melynek 
egyik végpontján helyezkedhetnek el a környezet jellemzőit kihasználó, pihentető 
élmények, a másik végponton pedig a gyakorlott meditáló belső megtapasztalásai 
(S. Kaplan 2001). 

Ha pedig megfontoljuk, hogy a meditációs hagyományok továbbadására szolgá-
ló kolostorok éppen az erőteljesen regeneráló hatású környezetekben épültek, úgy 
tűnik, a környezettől való függetlenedés és befele fordulás tanulását is elősegítik a 
hely kapcsán átélt, automatikus és tudatos, környezeti önszabályozási folyamatok. 

ÖSSZEGZÉS 

Fizikai környezetünk – társas vonatkozásaival együtt – jelentős potenciált hordoz 
érzelem- és önszabályozási folyamataink kedvező alakulása, azaz egészségünk és 
növekedésünk tekintetében. Gyermekkorban a fizikai környezettel folytatott inter-
akció aktív szerepet játszik az énkép és a megküzdési képességek alakulásában. 
Felnőttkorban a környezeti önszabályozás hozzájárul a szubjektív jóllét fenntartá-
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sához, a krízishelyzetekkel való megküzdéshez és a testi-lelki egészség megőrzésé-
hez az életút legvégéig. 

Környezeti önszabályozási képességeink részben evolúciósan előhuzalozott, au-
tomatikus folyamatokon alapulnak, részben azon a fejleszthető adottságunkon, 
hogy felleljük és megalkotjuk a feltöltődést jelentő természeti és épített környeze-
teket, illetve magát a regenerálódást jelentő élményt. A környezeti regenerálódás – 
a távollét, az elragadtatás, a kiterjedés, az összeillés élménye – azután elvezethet az 
én növekedéséhez, a személy belső harmóniájának kiteljesedéséhez és egyben a 
környezethez való alkalmazkodás meghaladásához. 

IRODALOM 

CASTONGUAY, G., JUTRAS, S. (2009): Children’s appreciation of outdoor places in 
a poor neighbourhood. Journal of Environmental Psychology, 29, 101–109. 

COOPER MARCUS, C. (1995): House as a mirror of self. Conari Press, Berkeley, 
California. 

DÚLL A. (1995). Az otthon környezetpszichológiai aspektusai, Magyar Pszicholó-
giai Szemle, 35, 345–377. 

DÚLL A. (1996): A helyidentitásról, Magyar Pszichológiai Szemle, 36, 363–391. 
DÚLL A. (2001): A környezetpszichológia története. Magyar Pszichológiai Szemle, 

56, 287–328. 
DÚLL A. (2002): Ember és környezet affektív kapcsolata: a helykötődés. Alkalma-

zott Pszichológia, 4, 49–65. 
DÚLL A. (2006): Környezetpszichológia: szemlélet, elmélet és alkalmazás. In: 

Bagdy E., Klein S. (szerk.) Alkalmazott pszichológia. Edge 2000, 160–187. 
FABER TAYLOR, A., KUO, F. E., SULLIVAN, W. C. (2002): Views of nature and self-

discipline: Evidence from inner city children. Journal of Environmental Psy-
chology, 22, 49–63. 

GREEN, M. J., MALHI, G. S. (2006): Neural mechanisms of the cognitive control of 
emotion. Acta Neuropsychiatrica, 18, 144–153. 

GULWALDI, G. B. (2006): Seeking restorative experiences. Elementary school 
teachers’ choices for places that enable coping with stress. Environment and 
Behavior, 38, 503–520. 

HARTIG, T., KAISER, F. G., BOWLER, P. A. (2001): Psychological restoration in na-
ture as a positive motivation for ecological behavior. Environment and Behav-
ior, 33, 590–607. 

HARTIG, T., EVANS, G. W., JAMNER, L. D., DAVIS, D. S., GARLING, T. (2003): 
Tracking restoration in natural and urban field settings. Journal of Environ-
mental Psychology, 23, 109–123. 



160 SALLAY VIOLA 

HAYES, P. A. (2006): Home is where their health is: rethinking perspectives of in-
formal and formal care by older rural appalachian women who live alone. 
Qualitative Health Research, 16, 282–297. 

HEATHERTON, T. F., BAUMEISTER, R. F. (1996): Self-Regulation Failure: Past, Pre-
sent, and Future. Psychological Inquiry, 7, 90–98. 

HIETANEN, J. K., KORPELA, K. M. (2004): Do both negative and positive environ-
mental scenes elicit rapid affective processing? Environment and Behavior, 36, 
558–577. 

KAPLAN, R. (2001): The nature of the view of home. Environment and Behavior, 
33, 507–542. 

KAPLAN, S. (2001): Meditation, restoration, and the management of mental fatigue. 
Environment and Behavior, 33, 480–506. 

KORPELA, K. M. (2003): Negative mood and adult place preference. Environment 
and Behavior, 35, 331–346. 

KORPELA, K., HARTIG, T. (1996): Restorative qualities of favorite places. Journal 
of Environmental Psychology, 16, 221–233. 

KORPELA, K. M., YLÉN, M. (2007): Percieved health is associated with visiting 
natural favorite places in the vicinity. Health & Place, 13, 138–151. 

KORPELA, K. M., YLÉN, M. (2009): Effectiveness of Favorite-Place Prescriptions. 
A Field Experiment. American Journal of Preventive Medicine, 36, 435–438. 

KORPELA, K. M., KLEMETTILA, T., HIETANEN, J. K. (2002): Evidence for rapid af-
fective evaluation of environmental scenes. Environment and Behavior, 34, 
634–650. 

KORPELA, K. M., KYTTA, M., HARTIG, T. (2002): Restorative experience, self-
regulation, and children’s place preferences. Journal of Environmental Psychol-
ogy, 22, 387–398. 

KORPELA, K. M., HARTIG, T., KAISER F. G., FUHRER, U. (2001): Restorative ex-
perience and self-regulation in favorite places. Environment and Behavior, 33, 
572–589. 

KORPELA, K. M., YLÉN, M., TYRVAINEN, L., SILVENNOINEN, H. (2008): Determi-
nants of restorative experiences in everyday favorite places. Health & Place, 14, 
636–652. 

KORPELA, K. M., YLÉN, M., TYRVAINEN, L., SILVENNOINEN, H. (2009): Stability 
of self-reported favourite places and place attachment over a 10-month period. 
Journal of Environmental Psychology, 29, 95–100. 

MANZO, L. C. (2003): Beyond house and haven: Toward a revisioning of emotional 
relationships with places. Journal of Environmental Psychology, 23, 47–61. 

MARCOUX, J. S. (2001): The ’casser maison’ ritual. Constructing the self by empty-
ing the home. Journal of Material Culture, 6, 213–235. 

MASLOW, A. (1968/2003): A lét pszichológiája felé. 13. fejezet. Ursus Libris, Bu-
dapest. 



 Az önmagunkra találás helyei … 161 

OCHSNER, K. N. (2006): Characterizing the functional architecture of affect regula-
tion: emerging answers and outstanding questions. In: Caccioppo, J. T., Visser, 
P. S. Pickett, C. (Eds.) Social Neuroscience, 445–268. 

OCHSNER, K. N., GROSS, J. J. (2005): The cognitive control of emotion. Trends in 
Cognitive Sciences, 9, 242–248. 

SALLAY V., DÚLL A. (2006). „Érezd magad otthon!” Az otthonhoz fűződő viszony 
projektív, környezetpszichológiai szempontú vizsgálata. Magyar Pszichológiai 
Szemle, 61, 35–52. 

SCOPELLITI, M., GIULIANI, M. V. (2004): Choosing restorative environments across 
the lifespan: A matter of place experience. Journal of Environmental Psychol-
ogy, 24, 423–437. 

SMALDONE, D., HARRIS, C., SANYAL, N. (2005): An exploration of place as a proc-
ess: The case of Jackson Hole, W. Y. Journal of Environmental Psychology, 25, 
397–414. 

THURBER, C. A., MALINOWSKI, J. C. (1999): Environmental correlates of negative 
emotions in children. Environment and Behavior, 31, 487–513. 

WELLS, N. M., EVANS, G. W. (2003): Nearby nature. A buffer of life stress among 
rural children. Environment and Behavior, 35, 311–330. 

ANGOL CÍM ??? 

(SUMMARY) 

This review illustrates the role of the physical environment in the processes of self and emotion regu-
lation. Theories of attention restoration and restorative environments are analysed from a transac-
tional perspective of people-environment relations. The review integrates the notions of place iden-
tity, place attachment and emotion regulation into a common framework. Automatic regulatory 
processes and evolutionary background for the ’environmental self-regulation hypothesis’ are dis-
cussed. 
 In the second section of the paper, methodological questions are raised concerning recent research 
on environmental self-regulation. In addition to laboratory investigations and questionnaires, the use 
of qualitative methods and field research is proven to be necessary to bring into cosciousness the of-
ten unconscious ways in which people relate to their environment. 
 As environmental self-regulation processes affect developmental outcome for children and subjec-
tive well-being in adults, future research and health counseling should take into account the use of so-
ciophysical environments for emotion regulation. 
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HAZATÉRNI TESTBEN ÉS LÉLEKBEN – AVAGY  
JEGYZETEK A KATONAI LÉT MARGÓJÁRA 

Összefoglaló tanulmányomban arra teszek kísérletet, hogy leírjam azt a lelki folyamatot, amin egy-egy 
missziós szolgálatot teljesítő katona keresztülmegy otthoni környezetébe való visszailleszkedése során. Ez 
a folyamat az elakadás számos lehetőségét rejti magában, s ha ezek az elakadások nem kerülnek feldolgo-
zásra, komoly lelki sérüléseket okozhat. Elvezethet továbbá az életpályául választott katonai hivatás elha-
gyásához is, illetve a balkáni túszejtő esetében nagy sajtóvisszhangot kapó ön- és/vagy közveszélyes meg-
oldásokat is eredményezhet. A sikeres megoldás ugyanakkor a kreatív módon feldolgozott élmények révén 
az egyén és a környezete egyaránt gazdagodik. A szervezeten belül folyó pszichológiai munka során ebbe 
a kreatív irányba kíséreljük meg előmozdítani a missziós élmények feldolgozását egyéni és csoportos for-
mában. Tanulmányom alapjául a Magyar Honvédségben tartott missziós visszaillesztési tréningek, egyéni 
gondozás, más a szervezeten belül tartott mentálhigiénés szempontú képzések tapasztalatai, illetve az ál-
lományra vonatkozó, eddig nem publikált, belső kutatások vonatkozó részeredményei szolgáltak. 

BEVEZETÉS 

A missziót követő visszailleszkedés problematikájával való foglalkozás napjaink-
ban különösen aktuálissá vált, hiszen a sajtó is egyre többször ad hírt olyan kato-
nákról, akik valamilyen rendkívüli esemény részeseivé váltak. Ön- és/vagy közve-
szélyes módon oldottak meg krízishelyzeteket, többnyire egy-egy missziót 
követően. Ilyen jellegű esemény volt a balkáni túszejtő este, aki missziót követően 
ilyen módon próbálta megoldani kilátástalannak ítélt élethelyzetét. 

A NATO-s szerepvállalással a Magyar Honvédség feladatköre is megváltozott. 
A hangsúly a honvédelmi feladatokról a nemzetközi békefenntartói feladatok irá-
nyába tolódott el, a sorkatonai szolgálatot a szerződéses professzionális haderő vál-
totta fel. A terrorizmus elleni harc a civil lakosságot is érinti, s figyelmen kívül hagyja 
az országhatárokat. A harcosok sem katonák többé, hanem civilek, eseteként nők, 
gyerekek, öregek. Ezek a változások a szervezet egészére és annak tagjaira egyé-
nenként egyaránt átfogó, a személyes alap- és a katonai identitást egyaránt érintő 
hatást gyakorolt. A békefenntartói feladatok ellátása során a katonák Magyarország 
területén kívül, műveleti-hadműveleti területen teljesítenek szolgálatot, ami a fel-
adat komplikáltsága és jellege mellett az otthontól, minden biztonságot és stabili-
tást adó tényezőtől való távollétet is jelent minimum 6 hónapra, de esetenként 4 év-
re is. Évente megközelítőleg 2000 katonánk vesz részt különböző missziókban, 
azaz ez az elmúlt 10 év során közel 20.000 embert érintett. A jövőre nézve pedig, 
akárcsak más NATO tagállamok esetében, a munkaszerződésnek és a katonai eskü-
tételnek csak távoli kapcsolata van a szigorú értelemben vett honvédelemmel. 
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A misszió realitása és az otthon, a hétköznapok realitása teljes mértékben eltér 
egymástól, két teljesen különböző világot képezve. A misszióból visszatérve ezért 
egyfajta döntést kell hozni arra vonatkozóan, melyik realitást fogadja el az egyén 
annak, amihez alkalmazkodni fog. Az alkalmazkodás folyamata sok esetben nehe-
zített lehet, s az ún. missziós betegség formájában az egyén megreked valahol a két 
világ között, egyikben sem találva helyét. 

Ezt a folyamatot vizsgáltam a magyar, békefenntartó missziós szolgálatot telje-
sítő katonák körében, feltérképezve annak elemeit, lezajlását. Mindez különösen 
nagy jelentőséggel bír a további katonai pályafutásuk, munkahelyi, magánéleti 
kapcsolataik szempontjából, illetve pszichológiai szakmai szempontot figyelembe 
véve a visszailleszkedésüket elősegítendő reintegrációs tréningek és egyéni tanács-
adás felépítése tekintetében. 

A nemzetközi szakirodalom – ezen a területen – a traumatizációra, trauma fel-
dolgozásra, a missziós ciklusra, a családtól való szeparációra helyezi a hangsúlyt, 
nem követi végig azt a folyamatot, ahogyan a missziós élményekről való leválás 
megtörténik, s kialakul az újrakötődés az otthonhoz, illetve az alakulathoz. A figye-
lem a folyamat egyes szakaszaira, pontjaira összpontosul, ezekben a tanulmányok-
ban, különböző szemszögeket bemutatva, illetve a műveleti, hadműveleti területen 
szerzett negatív élmények káros következményeinek kiküszöbölésére, orvoslására 
tett kísérleteket írják le (Noy, 2004). 

Elsőként a világháborúkat követően, a háborús veteránok kapcsán kezdtek el tu-
dományos igénnyel foglalkozni a problémakörrel. Emellett a világháborúk során a 
tömegesen jelentkező harctéri stressz, mint harcképesség-csökkentő tényező, szin-
tén komoly figyelmet érdemelt, s a kutatásokat a hadsereg is támogatta. Magyaror-
szágon először Ferenczi írt az ún. háborús neurózisról, ahol a trauma testi, lelki és 
szellemi szinten egyaránt hat, a lelki szinten átélt élmény a szomatikus folyamatok 
felett is átveszi a kontrollt (Ferenczi, 1919). 

A koreai-vietnámi konfliktust követően a veteránok körében tömegesen jelent-
kezett a PTSD (Poszttraumás Stressz Szindróma), a műveleti területen történő 
szolgálatteljesítést akár évekkel követően. Az iraki háború harcosai, sérültjei kap-
csán ismét előtérbe került a jelenség, s annak hosszú évekre kiható emberi, gazda-
sági, társadalmi konzekvenciái. A hosszú távú következményekből adódóan az 
egészségügy és az ellátásban résztvevők széles apparátusát mozgatja meg, előrelát-
hatólag több évtizedre (National Geographic, 2006.). Nem beszélve a 2001. szep-
tember 11-i terrortámadások hatásairól és utórezgéseiről, ahol a nemcsak az arra 
felkészült katonák, hanem a civil lakosság is érintetté vált. 

Mindezekből következően kiemelt fontosságú, hogy egyfajta egységben lássuk azt 
a folyamatot, amin katonáinknak át kell menniük annak érdekében, hogy mentális 
egészségüket minél inkább és minél hosszabb ideig megőrizve magas szinten legyenek 
képesek ellátni szolgálati feladataikat. Hiszen sérülésük nemcsak saját életüket, ha-
nem a szervezet egészét, családjukat és tágabb szociális környezetüket is érinti. Ma-
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gyarország NATO szerepvállalásának változásával pedig egyre nő a missziókban 
rétvevő katonáink felelősége, noha jelenleg még nincsenek harcoló alakulataink. 

A MISSZIÓT KÖVETŐ VISSZAILLESZKEDÉS PROBLÉMAKÖRE 

A Magyar Honvédség több mint 10 éve vesz részt békefenntartó missziókban a vi-
lág különböző területein, ez alatt az idő alatt közel 20.000 katona vett részt valami-
lyen misszióban. Visszaillesztési tréningek iránti igény azonban csak a 2004-ben 
indult iraki misszió kapcsán jelent meg elsőként. Ennek révén végig követhetővé 
vált a visszailleszkedési folyamat és annak buktatói nemcsak egyéni, hanem cso-
portos szinten is. Ezt megelőzően csak akkor kerültek felszínre a visszailleszkedés 
során jelentkező nehézségek, ha komoly mentális egészségkárosodás következett 
be. Esetenként akkor is elfedve maradt a probléma, ha az érintett leszerelt. 

Mindez annak ellenére is megtörténik, hogy a katonák a missziót önként vállal-
ják, van lehetőségük azt választani, illetve visszautasítani. A misszióra pszicholó-
giai kiválasztás történik, illetve a missziót követően újra vizsgálják a szolgálatra 
való pszichológiai alkalmasságot. Emellett a missziót megelőzően a katonai szak-
mai felkészítés mellett, pszichológiai felkészítésen is részt vesznek, illetve a misz-
szió során is van lehetőség számukra a pszichológiai háttértámogatás biztosítására. 

Eddigi tapasztalataim szerint lelki sérülés nélkül átlagosan maximum 3-4 misz-
sziót lehet vállalni. Ennek hátterében az áll, hogy a missziós szeparáció, az egyén 
alapkötődéseit mozgatja meg. 3-4 misszió esetében, a felkészülési és a zárási idő-
szakot is belevéve, átlagosan 3 év távollétet jelent összességében a családtól és a 
biztonságot adó társas és tárgyi környezettől. Emellett 3-4 alkalommal kell leválni 
és újrakötődni. Ennyi az a terhelés, amit egy-egy kapcsolat és az egyén elbír a kö-
tődés sérülése nélkül, anélkül, hogy a titok és az élmények különbözősége szepa-
rálna és beépülne a kapcsolatba. 

A missziók a szervezethez, a katonai identitáshoz való kötődést is érintik. A le-
szerelés, a szervezetből való kilépés is ebben a 3.-4. missziót követő időszakban a 
leggyakoribb, s egy-egy misszió esetén a résztvevő állomány 15–20%-át érinti. 
Nyílván ebben az adatban benne foglaltatik az a létszám is, akik a szolgálati nyug-
díjhoz szükséges szolgálati időt a missziós szolgálat révén elérve (a missziós szol-
gálat dupla szorzóval számít bele a szolgálati időbe) vonulnak nyugállományba. 
Ugyanakkor a nyugállományba vonuláshoz szükséges szolgálati idő elérésével nem 
szükséges kötelező jelleggel igénybe is venni azt. Emellett, a szerződéses állomány 
esetében, az egyén gyakran előzetesen is ennyit tervez a fegyveres testületben eltöl-
teni, majd visszatér civil szakterületéhez. Azonban így is megérintődik, a katonai 
identitás személyisége integráns részévé válik. 

A missziókat követő visszaillesztési tréningek során, a csoportos munka mellett, 
rendszeresen felmértük kérdőív segítségével az állomány érzéseit, attitűdjét a misz-
szióhoz fűződően. Ezt az is indokolttá tette, hogy a missziót követően különböző 
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időpontokban tartott visszaillesztési tréningek más-más reakciót váltottak ki, a cso-
port más élményekkel dolgozott. A visszailleszkedési folyamat más szakaszában 
tartottak, ennek megfelelően érzéseikkel, élményeikkel is másként dolgoztak. A 
különböző élményekkel való munka során került sor azoknak a szakaszoknak a le-
írására, amik a visszailleszkedés folyamatát alkotják. 

A visszailleszkedési folyamat szakaszai: 
1. A „De jó, hogy túl vagyunk rajta!” szakasz. A sikeres feladatvégrehajtás és ha-

zaérkezés felett érzett öröm dominál. Némi eufóriával vegyült, enyhén regresz-
szív állapot, ahol az egyén a jelenben megélt élményeire, pozitív érzéseire fóku-
szál. Ezt módosíthatja, ha a misszió kifejezetten rossz élménnyel zárul, ekkor a 
misszió végeztével nem jelenik meg a felszabadultság érzése, hanem a negatív 
érzések dominálnak, hasonló intenzitással. 

2. A „Lebegés” szakasza. Megindul a missziós élményekről, az ottani társas és fi-
zikai környezetről való leválás. Érzelmileg leginkább az üresség dominál. Már 
nincsenek a misszióban, de érzelmileg még nem érkeztek haza. A szakasz vége 
felé kavargó érzések lépnek fel, amik könnyebben mobilizálják az érzelmi bi-
zonytalanságra vonatkozó, azt erősítő jelenségeket. 

3. A „Biztos hogy jó, hogy hazajöttem” szakasz. Az ambivalens, kettős érzések 
dominálnak. Egyrészről kimaradt azokból az élményekből, amikben családtagja-
inak, munkatársainak, barátainak része volt, ugyanakkor a számára fontos embe-
rek sem voltak részesei az ő élményeinek, s élményei csak nehezen megosztha-
tók. Nehezen illeszthetők a civil közösségben, az otthoni környezetben 
megjelenő élményekkel. Ki kellett lépnie abból a környezetből, ahol az elmúlt 
időszakban napjait teljes egészében töltötte, éjjel-nappal összezárva missziós 
társaival. Emellett hazatérve megéli, hogy a vágyott és esetenként idealizált ha-
zatérés korántsem annyira feszültségmentes és örömteli, mint gondolta. Ezért 
megjelenik a visszavágyás az utolsó biztos pontra a misszióba. Gyakran ez vezet 
az úgynevezett missziós betegség kialakulásához. 

4. A tényleges visszailleszkedés szakasza. Az élmények érzelmi és intellektuális ér-
tékelése, némi nosztalgiával. A jó élmények megőrzése, a rosszak újrakeretezé-
se, illesztése az egyéni élmények sorába. Az élmények, érzések, gondolatok he-
lyükön kezelése, hála érzése a pozitív élményekben való részvételért, negatív 
élmények elfogadása, megbocsátás. 

A GYÁSZMUNKA 

Ezek a szakaszok összességében 6–9 hónapig tartanak, hasonlóan a gyász folyama-
tához, bár hagyományos értelemben a gyászmunka esetenként egy évig is elhúzódhat. 
Ez a folyamat missziós élmények feldolgozása esetében ritkán nyúlik meg ennyire. 
Bizonyos értelemben itt is egyfajta gyászmunkát kell elvégezni a katonáknak. Fel 
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kell dolgozniuk a missziós élményeket, emellett le kell tudniuk válni arról a társas 
közegről, akiktől esetenként az életük függött, akik meghatározták a mindennapjai-
kat, esetenként egymás intim terében élve. 

A gyászmunka jelleget tovább erősíti, hogy a missziós feladatok ellátása során a 
katonák olyan élményekkel találkoznak, amik az agresszióhoz, halálhoz, elenge-
déshez, veszteségélményhez kapcsolódnak. Ennek révén elengedhetetlenül fontos-
sá válik, hogy viszonyukat tisztázzák ezekhez a jelenségekhez. 

A gyászmunkával szemben intenzív ellenállás jelentkezik. Ennek hátterében 
egyrészről fellelhető a katonai hivatásra annyira jellemző feladatorientáció, más-
részről a felejtés, a „meg nem történtté tevés” vágya, mint elhárító mechanizmus 
van jelen. Ha viszont nem dolgozza föl az élményt, az később kerülőutat talál ma-
gának, vissza-visszatér, s a feladat jellegéből adódó újabb, hasonló jellegű terhelés 
nem megerősödve, hanem meggyengülve éri az egyént. Ha egyfajta „acting-out”-
ként kilép a testületből, akkor még inkább magára marad az élménnyel, s a tünetek 
felerősödnek. Ezt mutatja az amerikai Walter Reed Army Institute of Research 
vizsgálata is (Milliken, 2007), ahol 88.000 katona utánkövetéses vizsgálata során 
arra az eredményre jutottak, hogy a PTSD tünetei egyrészt késleltetve jelentkeznek, 
hiszen a missziót követően 12%-os volt az előfordulási gyakorisága, a missziót 
6 hónappal követően a szervezetben maradóknál 17%-ra, a leszerelők esetében 
24,5%-ra nőtt. 

A katonai identitás immanens része a fokozott feladattudat. Amíg feladat van, 
addig nem lehet leereszteni addig az érzelmek, a szorongás sem törhet be. Csak a 
leeresztési szakaszban jelentkezik, olyankor, amikor a legváratlanabbul éri a kato-
nát, amikor sok esetben már összekötni sem tudja az érzést az élménnyel vagy an-
nak racionális hátterével. 

A gyászmunkát sokszor az a tény is nehezíti, hogy a háttérbe szorított, elutasí-
tott élményt újra élőtérbe hozva, azzal újra szembesülni kell. Ez a munka azonban 
kontrollált körülmények között történik, olyan közegben, ahol az élmény közös, meg-
érthető és vállalható. A tapasztalatok szerint a több missziót megjárt katonák eseté-
ben az élmény könnyebben követhető nyomon, s könnyebb vele a munka. Harmadik, 
negyedik misszió esetében, mikorra kialakul egyfajta élménytelítettség, megjelenik 
az igény a civil közösségtől egyre inkább elszigetelő munkára is. Sajátélmény 
szintjén is megfigyelhető, hogy az addigi megoldásmód ineffektív, hatástalan. 

A gyászmunka során a veszteségélmény vagy a veszteség lehetőségének élmé-
nye mellett szembe kell nézni a saját felelősséggel, megélve a tehetetlenséget és ki-
szolgáltatottságot (Kast, 2000). Ezek az élmények a katonai identitástól alapvetően 
idegenek, ezért sokkal nehezebb a kezelésük, megélésük. Hiszen katonaként a fel-
adaton, az aktivitáson, a „tenni akaráson” van a hangsúly, a mások által a kezelhe-
tetlennek minősített helyzetek kezelésén. 
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ELAKADÁS, INEFFEKTÍV MEGOLDÁSOK 

A gyászfolyamat magában rejti az elakadás lehetőségét is. Ilyen jellegű elakadások 
lehetnek, ha megmarad a negatív élménymag, és kivetül a katonai pálya más ele-
meire, illetve annak egészére is. Az elakadásra utal a „missziós betegség” is, ahol a 
visszailleszkedési folyamat harmadik szakaszában, az utolsó biztos pontra vissza-
vágyva, vállalja a katona a következő missziót, ami sem szociális közegében, sem 
élményvilágában nem lesz azonos a korábbival. 

A katonák, ezekben a helyzetekben, annak érdekében, hogy magát az élmény-
feldolgozást, az élménnyel való szembesülést elkerüljék a leggyakrabban a követ-
kező elhárító mechanizmusokat alkalmazzák (Freud, 1994): 

– Az élmény figyelmen kívül hagyása: „megtörtént, túl vagyok rajta, hagyom, 
hogy az élmény továbbhaladjon. 

– Hasítás – Izoláció, csak a jó élmény létezik – „haverok, buli, fanta a misszió”. 
– Meg nem történtté tevés – „csak a jóra, a közösségre szabad emlékezni”. 
– Hárítás – „aki nehezen feldolgozható élményt említ, azzal valami baj van, 

vagy csak felnagyítja, hőssé akar válni” – akár a katasztrófáknál, ha kicsi 
vagy túl nagy a fenyegetettség, nem akarnak foglalkozni vele. Amiben meg-
jelenik közösségi szinten a bajt említő devalválása, vészmadárként történő 
kezelése. 

Az ilyen jellegű elhárításokból adódóan alakulhatnak ki azok a helyzetek, amiknek 
sajtó is nagyobb figyelmet szentel. Nem történik meg az a váltás-változás, ami a 
mindennapi civil életben való eligazodást elősegítené, ebből adódóan a műveleti te-
rületen, a hadszíntéren alkalmazott krízis- és válságkezelési munkamód fog érvé-
nyesülni, aminek alapelve, hogy a helyzet minél gyorsabban, minél pontosabban 
akár erőszak segítségével, de meg kell oldani, mert ha nem, azzal életek, illetve 
fontos értékek kerülhetnek veszélybe. 

KREATÍV MEGOLDÁSOK 

Az élmények kreatív módon is feldolgozhatók, ahol a személyiség, akár a krízis ese-
tében gazdagodik, magasabb szinten rendeződik újjá. Az élmények valamilyen na-
gyobb, az egyénen túl mutató cél keretén belül kerülnek feldolgozásra. Ilyen meg-
oldásmódok lehetnek, ha: 

– A társakért, a csoportért tenni – akár a „Sólyom végveszélyben” című film-
ben, ahol a katonák a civil kérdésre: „De hát miért csináljátok?”-ra a csoport-
hoz való tartozást, az együttes élményt hangsúlyozzák. Velük, értük érdemes 
volt végigcsinálni. „Mi együtt, egymásért.” Szemben a szervezetbe való be-
kerülést követő állapottal, ahol az egyéni teljesítményen van a hangsúly. Ez 
utóbbi egy 2006-os saját vizsgálat eredményeit tükrözi, ahol a katonai alap-
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kiképzésre bevonuló állományt vizsgáltam a kiképzés elején, illetve végén, a 
kiképzés során végbemenő pszichés változásokat feltérképezve, speciálisan a 
helyzetre adaptált befejezetlen mondat-teszt segítségével, 540 fős mintán. 

– A feladaton a fókusz – A teszteredmények alapján kiemelt fontossággal bír, 
hogy a katona saját hasznosságát megélje. Megélje azt, hogy ő is hozzátett 
valamit a feladat sikeréhez. Volt értelme annak, hogy kint volt. A vizsgálat-
ban a 2007 szeptemberében Afganisztánba kiutazó állomány vett részt 100 
fővel, a metamorfózis teszt kiemelt elemei (állat, tárgy, szerszám, szín, gesz-
tus, mozdulat) használatával. A hasznosság képei jelennek meg a tesztben, 
mellette félelem, a haszontalanságtól, a nem megfelelő „használattól” az el-
utasított oldalon, a „tárgy” kategória választásai kapcsán (pl: elutasított tárgy: 
„Bármilyen rossz vagy használhatatlan eszköz, mert nem lenne feladatom”). 

– Próbatétel, beavatás – katonának érezheti magát, kipróbálhatta magát éles 
helyzetben. A misszió a legtöbb esetben katonai identitást erősítő tényező-
ként szerepel. A katonák megélhetik, hogy valóban katonai feladatokat lát-
hatnak el, kipróbálhatják magukat. A 2007 szeptemberében afganisztáni 
misszióból visszatérő állomány körében, a missziót követően fölvett, speciá-
lisan a helyzetre adaptált, tartalomelemzés segítségével értékelt kérdőívek 
vizsgálati eredményei alapján, 112 fős minta esetében. 

– Az értékrend változása – az emberi kapcsolatok fontossága megnő. A min-
dennapi bosszúságok és politikai kérdések kevéssé lesznek fontosak, kiemel-
kednek az élet alapvető értékei. Erről számolnak be a missziót teljesített ál-
lomány tagjai, mint a missziós tapasztalatok egy különös hozadékáról. A 
2006. év folyamán a politikai tüntetésekben gazdag időszakra hazaérkező ál-
lomány esetében gyakran elhangzottak olyan jellegű kijelentések, amik az ér-
tetlenségre utaltak az emberek viselkedésével kapcsolatban. A háborús kö-
zegből hazaérkezve távolinak és érthetetlennek tűnik, mi lehet egyáltalán a 
probléma egy békében élő demokratikus köztársaságban. Családi környeze-
tükben pedig, akár egy kétállású kapcsoló esetében, a kapcsolatok vagy még 
inkább megerősödnek, vagy megszakadnak a missziót követően. 

Az eddigi tapasztalatok szerint nagyobb az esély arra, hogy az úgynevezett rezi-
liencia (Békés, 2002) kialakuljon, ami lényegében azt a tulajdonságot vagy helye-
sebben képességet jelöli, hogy az ember gyorsan vissza tudja nyerni eredeti, a vál-
sághelyzetet megelőző állapotát testi-lelki szenvedés, betegség után. Reziliensnek 
lenni azt jelenti, hogy az egyén átéli a szenvedést, de megküzd vele, gazdagodik tőle 
(Siebert, 2005). A reziliencia nem olyan tulajdonság, amely valakinek vagy meg-
van, vagy hiányzik. Eredetileg a fizikából, biológiából átvett fogalom: (rugalmas-
ság): az eredeti állapotba való visszatérés sebessége. Olyan gondolkodásmódokból, 
magatartásokból és cselekedetekből áll, amelyeket mindenki képes kialakítani. A 
nemzetközi tapasztalatok szerint is ennek a legfontosabb feltétele a szeretetteljes és 
támogató emberi kapcsolatok megléte, amelyekből erőt lehet meríteni, amelyek 
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megoldási és szerepmodelleket kínálnak, bizalmat és bátorítást adnak. Fontos sze-
repet játszik még ezen kívül, az a képesség, hogy az egyén a reális terveket tud ké-
szíteni és lépéseket is tesz azok megvalósítására. Ugyancsak fontos az önbizalom, a 
kommunikációs készség és az erős érzelmek és indulatok kezelésének képessége. 
Ezeket a tulajdonságokat mindenki kifejlesztheti magában. Richadrson és munka-
társai (2007) kutatásai szerint a PTSD (poszttraumás stresszszindróma)-ben érintet-
tek életkorával és támogató családi hátterének jelenlétével, valamint a bevetések 
gyakoriságával fordítottan arányos a tünetek kialakulási gyakorisága, illetve a tüne-
tek súlyossága. 

Annak érdekében, hogy ezeket a pozitív irányú változásokat elősegítsük, a visz-
szailleszkedés folyamatát több ponton is támogatjuk. A visszaillesztési tréningek 
több lépcsőben kerülnek lebonyolításra, a csoportok a visszailleszkedés aktuális 
szakaszának megfelelően kapnak támogatást. 

Akárcsak a katasztrófahelyzeteket vagy életveszélyt túléltek esetében, az egyé-
nen múlik, hogy hogyan dolgozza föl azokat az eseményeket, amiknek részese volt. 
Az átéltek révén személyisége gazdagodhat, élményeit másokkal is megoszthatja, 
érettebbé válik. 

Összegezve: A missziós szolgálat lelki értelemben speciális igénybevételt jelent az 
azt teljesítő katonák számára. Ez az igénybevétel azonban nem ér véget a misszió 
befejeztével, hanem túlnyúlik azon, mind időben mind térben. Hatással van mind a 
magánéletre, mind a pályához és a katonai hivatáshoz való viszonyra, időben a 
speciális élményanyag révén akár az egész pályafutást befolyásolhatja. Az élmény-
feldolgozás folyamata – a legjobb esetben is – hosszú hónapokat ölel fel, akárcsak 
egy gyászfolyamat esetén. Végeredményeként a misszió realitását jó esetben az 
otthon realitására váltja fel. A visszailleszkedés folyamata az elakadás számos lehe-
tőségét rejti magában, s ha ezekre nem fordítunk kellő figyelmet, akkor számos más 
sérüléshez, vagy a leszereléshez, a szervezetből való kilépéshez vezethet. 
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RETURNING HOME IN BODY AND MIND –  
NOTES TO THE EDGE OF BEING A SOLDIER 

(SUMMARY) 

In my study I would like to describe the process of reunion in soldiers after returning home from a 
mission. This is a difficult process and involves a lot of possible disturbances. If these disturbances 
won’t be dealt properly they can cause psychological injuries and can lead to leaving of the military 
profession or even to critical incidents, just like in the case of the hostage taker in Balkány. Contra-
dictory to this, if these process works properly, in a creative way, the individual and his surroundings 
can benefit from it. Working as a psychologist in a military organization I’m try to convert and canal-
ize the reunion process in this creative way both individually and in group work either. The experi-
ences of reunion trainings, the psychological consultation and other mental health trainings in the 
Hungarian Defence Forces (HDF) worked as a basis for my study. Besides this the results of the inner 
researches were also built in this work. 
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ELMÉLKEDÉSEK A PARCIÁLIS  
KORRELÁCIÓS EGYÜTTHATÓ JELENTÉSÉRŐL 

A parciális korrelációt igen sokan és igen gyakran használják olyan esetekben, amikor két kvantitatív vál-
tozó kapcsolatából ki akarják szűrni egy vagy több kvantitatív változó lineáris hatását. A parciális korrelá-
ció értékét szokásosan úgy értelmezzük, hogy milyen lenne a vizsgált két változó kapcsolata akkor, ha a 
kiszűrt (kiparciált) változókat állandó szinten tartanánk (feltételes korreláció). 
 Cikkünkben arra hívjuk fel a figyelmet, és azt szemléltetjük konkrét példák segítségével, hogy ha nem 
teljesül a parciális korreláció többdimenziós normalitásra vonatkozó szigorú alkalmazási feltétele (pl. 
azért, mert a vizsgált változók között nemlineáris kapcsolatok lépnek fel), akkor a fenti értelmezés nem te-
kinthető helytállónak, vagyis a többdimenziós normalitás sérülése esetén megnő a téves következtetés esé-
lye a parciális korrelációs együtthatóval kapcsolatban. Olyan szélsőséges eset is előfordulhat, hogy a par-
ciális korreláció igen magas pozitív kapcsolatot jelez, miközben a feltételes korreláció magas negatív 
érték. E probléma kezelésének egyik lehetséges módja, hogy nemlineáris összefüggések fellépte esetén a 
kiszűrendő változó alkalmas függvényét (pl. négyzetét) is kiparciáljuk. 
Kulcsszavak: Parciális korreláció, feltételes korreláció, simított nemlineáris regresszió, ROPstat. 

BEVEZETÉS 

Empirikus adatok elemzésekor néha meglepő korrelációk kerülhetnek szemünk elé. 
Ha kiszámítjuk a korrelációt a Budapesten naponta bejelentett infarktusok száma és 
a naponta eladott fagylalt tömege között egy teljes év viszonylatában, a kapott ma-
gas pozitív érték bizonyára elgondolkodtat, hogy milyen fura kapcsolat van a fenti 
változók között. Egy kis fejtörés után könnyen juthatunk arra a konklúzióra, hogy 
az említett korreláció fellépte bizonyos közvetítő vagy háttér-változók hatásának 
köszönhető. Ilyen háttérváltozó lehet például a napi hőmérséklet. Ha ugyanis na-
gyon meleg van, ez egyaránt megnöveli az infarktus esélyét és a fagylaltevési haj-
landóságot, ami azonban nem jelenti azt, hogy e két tényező között bármilyen köz-
vetlen kapcsolat lenne. 

Ugyanezen logikával arra kell jutnunk, hogy a 20 és 25 fok közötti átlaghőmér-
sékletű napokra szorítkozva már nem várhatunk pozitív együttjárást az említett két 
változó között. 

Az ilyen szituációkat általánosítva kérdezhetjük a statisztikustól, hogy mit te-
gyünk, ha egy X és egy Y változó közötti olyan kapcsolat érdekel bennünket, amely 
akkor állna fenn, ha nem hagynánk, hogy egy X-szel és Y-nal egyaránt korreláló 
Z változó kifejtse a hatását? Erre a kérdésre találták ki a statisztikában a parciális 
korrelációs együtthatót, melynek egyik ismert képlete a páronkénti korrelációk se-
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gítségével írható fel a következőképpen (Hajtman, 1968, 260. o.; Vargha, 2007a, 
302–303. o.): 
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A parciális korrelációs együtthatók közül ez a lineáris (Pearson-féle) korrelációkon 
alapuló együttható, mely csak kvantitatív változók esetén értelmes, de hasonló lo-
gikával lehet értelmezni analóg mutatókat ordinális és nominális skálájú változókra 
is (pl. a Spearman- és Kendall-féle rangkorrelációk vagy a Yule-féle asszociációs 
együtthatók segítségével; vö. Kendall, 1962; Johnson, 1979; Kritzer, 1980; Hollander 
és Wolfe, 1999; Garson, 2009). 

A parciális korrelációs együttható érvényes alkalmazásával kapcsolatban az alábbi 
feltételeket szokták megfogalmazni (vö. Garson, 2009): 

– kvantitatív (legalább intervallum-skálájú) X, Y, Z változók; 
– csak lineáris típusú összefüggések léteznek az X, Y, Z változók között; 
– X és Y között ugyanolyan jellegű és szintű kapcsolat van a Z változó teljes ér-

téktartományában (homoszkedaszticitás). 

Megjegyzendő, hogy ha a vizsgált változók együttes eloszlása többdimenziós nor-
mális, akkor ezek a feltételek fennállnak (Tabachnik és Fidell, 2001, 72. o.). 

A parciális korreláció alkalmazása rendkívül népszerű az empirikus kutatások-
ban. Például a Web of Sciences cikkarchívumának keresőjében a „partial correla-
tion” kifejezéshez 2009. július 22-én 8178 olyan cikk került kilistázásra, amelyek 
mind 2000–2009 között jelentek meg. 

Aggasztónak tűnik a parciális korreláció ilyen széles körű használata, ha figye-
lembe vesszük, hogy milyen szhigorúak az érvényes alkalmazásának fentebb meg-
fogalmazott feltételei. Páldául a társadalomtudományokban a normális eloszlás in-
kább tekinthető ritka kivételnek, mint általános szabályosságnak (vö. Micceri, 
1989; Vargha, 2003a) és a pszichológiai változók közötti gyakori nemlineáris ösz-
szefüggések (pl. az izgalmi szint és a mentális teljesítmény, a vérnyomás és a jó 
közérzet között stb.) is arra figyelmeztetnek, hogy a parciális korreláció mérlegelés 
nélküli, automatikus használata esetenként komoly bajok forrása lehet. 

Ezen körülmények boncolgatása nem tűnik mindennaposnak a tudományos pub-
likációkban. Például a „partial correlation interpretation” kifejezésre a Web of 
Sciences archívumából már csak 174 tétel jött elő, amelyek közül csupán 3 foglal-
kozott magának a parciális korrelációnak a jelentésével, értelmezésével. 

Brillinger (2001), John Tukey álláspontját követve, hangsúlyozza a keresztmet-
szeti adatokból kiszámított korrelációs és parciális korrelációs együtthatók korlátait 
és helyettük az idősorelemzésből ismert koherencia és parciális koherencia mutatók 
használatát javasolja. A koherencia voltaképpen maga is egy korreláció, melyet úgy 
kapunk, hogy különböző szituációkból (jellemzően különböző agyi elvezetésekből) 
származó értékszekvenciákat megpróbálnak alkalmas idői eltolással oly módon egy-
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máshoz illeszteni, hogy a szekvenciák közti korreláció a lehető legnagyobb legyen 
(lásd pl. Sun, Miller és D’Esposito, 2004, illetve Zaveri, Duckrow és Spencer, 2006). 

Rae és Carretta (2006) a mérési hiba hatását tekinti át a különböző statisztikai 
mutatók és próbák esetén. A parciális korrelációs együtthatóval kapcsolatban pél-
dául kimutatják, hogy még 0,80-as magas reliabilitású változók esetén is előfordul-
hat, hogy nem elhanyagolható, 0,40-es szintű parciális korrelációs együtthatót ka-
punk ott, ahol az elméleti modell szerint 0-nak kellene lennie. 

Cramer (2003) tanulmánya pedig azt boncolgatja, hogy a parciális korrelációs 
együttható előjele és nagysága miként függ a vizsgálatba bevont X, Y, Z változók 
páronkénti sima korrelációinak mintázatától. Cramer megemlíti például, hogy ha a 
Z változó ugyanolyan irányú, de szorosabb kapcsolatban van az X, Y változókkal, 
mint emezek egymással, akkor az rxy.z parciális korrelációs együttható mindig ellen-
tétes előjelű lesz, mint az eredeti – nulladrendű – rxy korrelációs együttható, ami 
alapjaiban érinti az X és az Y változó közti kapcsolat értelmezését. 

Kérdésfeltevésünk aktualitását erősíti, hogy az áttekintett tanulmányok egyike 
sem foglalkozik azzal, hogy az alkalmazási feltételek sérülése milyen hatással van 
a parciális korrelációs együttható jelentésére, értelmezésére. 

A jelen tanulmány célja kettős: 
a) Kimutatni, hogy az alkalmazási feltételek számottevő sérülése esetén nem 

érvényes a parciális korrelációs együttható hagyományos értelmezése. 
b) Útmutatást adni ahhoz, hogy e feltételek sérülése esetén az ismertebb statisz-

tikai programcsomagok (pl. SPSS és ROPstat) eszköztára segítségével hogyan 
lehet a szakmai célnak megfelelő statisztikai mutatót készíteni. 

Tanulmányunk első részében a parciális korrelációs együttható matematikai definí-
cióját és néhány elméleti vonását tekintjük át. Ezután egy mesterséges példa segít-
ségével illusztráljuk, hogy ha a Z változó nemlineáris módon (pl. kvadratikusan) hat 
X-re és Y-ra, akkor a parciális korreláció hogyan válhat téves következtetés forrásává. 
Végül tanulmányunk harmadik részében arra teszünk javaslatot, hogy az ismert korre-
lációs és regressziós technikák alkalmazásával hogyan kerülhetjük el a téves értelme-
zés csapdáját. 

A PARCIÁLIS KORRELÁCIÓS EGYÜTTHATÓ  
MATEMATIKAI DEFINÍCIÓJA 

Tegyük fel, hogy egy X és egy Y kvantitatív változó közötti lineáris kapcsolat fog-
lalkoztat bennünket, melyet konkrét statisztikai elemzésekben szokásosan a Pear- 
son-féle rxy korrelációval mérünk (az ennek megfelelő elméleti korreláció szokásos 
jele: ρxy). Ha X és Y együttjárását elemezve felmerül, hogy egy harmadik, Z-vel je-
lölt kvantitatív változó, mely hat X-re és Y-ra, befolyásolhatja X és Y rxy-nal mért 
korrelációját, elgondolkodhatunk azon, hogy rxy-ban mekkora az a rész, amely X és 
Y közvetlen, Z-től nem függő együttjárásának az eredménye. Ennek a részleges, 
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„parciális” kapcsolatnak a mérésére találták ki a matematikai statisztikában a parciális 
korrelációs együtthatót az alábbi gondolatmenet szerint. 
(1) Határozzuk meg az X változónak azt a részét, amely Z-től lineárisan függ (XZ). 

Ekkor úgy vélhetjük, hogy ha X-ből elhagyjuk (kivonjuk) ezt a Z-től függő  
XZ összetevőt, akkor ami marad, már nem függ Z-től, vagyis Xmar = X – XZ az  
X változónak az a része, amely nem függ lineárisan Z-től. A Z-től lineárisan 
függő XZ összetevő értelemszerűen a Z változó X-re vonatkozó lineáris reg-
ressziós becsléseként határozható meg. 

(2) Hasonló logikával találhatjuk meg Y-ban a Z-től lineárisan függő YZ összetevőt,  
s ennek segítségével a Z-től lineárisan nem függő Ymar = Y – YZ összetevőt. 

(3) Ezen Z-től lineárisan nem függő Xmar, Ymar összetevők közti sima Pearson-féle 
korrelációt nevezzük parciális korrelációnak: 

rxy.z = r(Xmar, Ymar) 

 (vö. Pedhazur, 1982, 97–104; Vargha, 2007a, 300–314). 

Az rxy.z parciális korrelációs együtthatót (elméleti megfelelője ρxy.z) úgy szokták te-
kinteni, mint az rxy korrelációnak azt a részét, amelyből a Z változó lineáris hatása 
ki van szürve. Kiszámításának egyik egyszerű módja a tanulmányunk elején felírt 
(1) formula alkalmazása, melyhez csupán az X, Y, Z változók között páronként ki-
számított korrelációk szükségesek. 

A fenti gondolatmenet általánosításával természetesen több kvantitatív változó 
hatását is ki lehet szűrni X és Y kapcsolatából, de ennek technikai részleteire itt most 
nem térünk ki. Ezzel kapcsolatban csak annyit jegyzünk meg, hogy több változó 
kiszűrése esetén a végső parciális korreláció nem függ a kiszűrések sorrendjétől. 

A parciális korrelációs együttható értelmezésével kapcsolatban alapvetően fon-
tos, hogy amennyiben teljesül az X, Y, Z változókra a többdimenziós normális el-
oszlás feltétele, akkor az rxy.z parciális korrelációs együttható becslés lesz arra, hogy 
mekkora lenne az elméleti korreláció X és Y között, ha a Z változót bármely konk-
rét t pontban rögzítenénk: 

rxy.z ≈ ρ(X, Y | Z = t). 

Alkalmazási feltételeinek teljesülése esetén tehát a parciális korrelációs együttható 
valóban azt mutatja (méri), hogy a Z változó fixálásakor (ezzel érjük el azt, hogy Z 
ne fejthesse ki hatását X-re és Y-ra) mekkora lesz a korreláció X és Y között. Ez 
utóbbi korrelációt feltételes korrelációnak nevezzük. Az X, Y, Z változók együttes 
eloszlásának többváltozós normalitása azt biztosítja., hogy egyrészt közöttük csak 
lineáris típusú összefüggések léphetnek fel (emiatt a Pearson-féle r teljesen adekvát 
mérőszáma a páronkénti kapcsolatoknak), másrészt az X és az Y közti összefüggés 
(együttjárás, korreláció) Z bármely rögzített értéke esetén ugyanakkora lesz (homo-
szkedaszticitás). 
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Ha viszont a normalitási feltétel nem teljesül, a parciális korrelációs együttható 
nem feltétlenül jelzi azt, hogy mekkora a korreláció X és Y között, ha Z-t rögzítjük, 
azaz állandó szinten tartjuk. Vagyis a parciális korreláció és a feltételes korreláció 
nem fog megegyezni, ami ilyen esetben megkérdőjelezi a parciális korreláció ha-
gyományos értelmezésének a jogosságát. Cikkünk következő fejezetében ezt fog-
juk egy konkrét példa segítségével meggyőzően igazolni. 

A PARCIÁLIS KORRELÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSÉNEK 
PROBLÉMÁJA NEMLINEÁRIS ÖSSZEFÜGGÉSEK FELLÉPTEKOR 

A jelen fejezetben mesterségesen megkonstruált változók segítségével szemléltet-
jük, hogy ha X, Y és Z között nemlineáris összefüggések vannak (ilyenkor a több-
változós normalitás feltétele szükségképpen sérül), akkor a parciális korreláció és a 
feltételes korreláció értéke radikálisan különbözhet egymástól. 

Legyen U, V és Z normális eloszlású, egymástól független változó! Az egysze-
rűség kedvéért legyenek standardizált alakban (0 átlaggal és 1 szórással). Definiál-
juk ezek segítségével először az 

 X0 = aZ + cU és Y0 = aZ – cU + cV (2) 

változókat, ahol ’a’ és ’c’ később meghatározandó szorzótényezők! X0 és Y0 kife-
jezése egyaránt tartalmaz egy a egység súlyú azonos előjelű (aZ), valamint egy c 
súlyú, de ellentétes előjelű (cU, illetve –cU) közös komponenset. Y0-t kiegészíti 
még egy ugyancsak c súlyú független együttható (cV) is. 

X0 és Y0 kapcsolatának iránya (előjele) és szorossága a és c viszonyától függ. 
Ha a > c, akkor az r(X0, Y0) korreláció várhatóan pozitív, ha pedig a < c, akkor ez 
a korreláció várhatóan negatív lesz. Rögzített a érték mellett a kapcsolat szorossága 
c növelésével gyengébb, c csökkentésével pedig erősebb lesz. Matematikailag iga-
zolható (a bizonyítástól itt most eltekintünk), hogy az a, c paraméterek segítségével 
a következőképpen írható fel az X0 és Y0 közti elméleti korrelációs együttható: 

 .
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Például a = 5 és c = 1 esetén ρ(X0, Y0) = 0,906, a = 5 és c = 3 esetén pedig 
ρ(X0, Y0) = 0,418. 

Mivel X0 és Y0 az egymástól páronként fügetlen U, V, Z standard normális eloszlá-
sú változók lineáris kombinációja, együttes eloszlásuk igazolhatóan többdimenziós 
normális eloszlású lesz (Rényi, 1968), ami miatt a ρX0Y0.Z elméleti parciális korrelá-
ciónak meg kell egyeznie a ρ(X, Y | Z = t) feltételes korrelációval bármely t szám 
esetén. Ez a közös érték esetünkben a és c értékétől függetlenül –0,707. 
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De mi történik akkor, ha X0-hoz és Y0-hoz hozzáadunk egy Z-től nem lineárisan 
függő összetevőt? Például 

 X = X0 + bZ2 és Y = Y0 + bZ2 (4) 

esetén X és Y kvadratikusan (parabolikusan) függ Z-től. Emiatt X, Y, Z együttes el-
oszlása nem lehet normális, továbbá az sem garantált, hogy az X és Y közti, Z hatá-
sát kiszűrő parciális korrelációs együttható (ρXY.Z) meg fog egyezni a Z rögzítése 
mellett kiszámított X és Y közti feltételes korrelációval (ρXY|Z). Az alábbiakban ezt 
demonstráljuk a ROPstat statisztikai programcsomag (Vargha, 2007a, 2007b) fel-
használásával, a fenti kritériumok szerint létrehozott véletlem megfigyelések segít-
ségével. A fentebb részletezett fonák helyzet szemléltetésére az alábbi adatelőké-
szítő lépéseket végeztük el a ROPstatban. 

1. Nyitottunk egy új adatfájlt 10.000 esettel és 1 változóval. 
2. Generáltunk egymás után 3 véletlen standard normális eloszlású változót (U, 

V, Z) a ’Transzformációk/Új random változó/Egyváltozós normális’ menu-
pont segítségével. 

3. Létrehoztuk az X0 és az Y0 változót a (2) formulával meghatározott súlyozott 
összegként a ’Statisztikai elemzések/Mintázatfeltáró elemzések/Adatleírás’ 
menüpontjának „Változók súlyozott összegének elmentése” opciójával, az 
alábbi három paraméterkombinációra: 
a) a = 5, c = 1; 
b) a = 5, c = 2; 
c) a = 5, c = 3. 

4. Transzformációval létrehoztuk a a = 5, c = 2; változó négyzetét (Z2), továbbá 
ennek segítségével, valamint az X0, Y0 változók felhasználásával (vö. (4) 
formula) az X, Y változókat az alábbi három paraméterkombinációra: 
a) a = 5, c = 1, b = 3; 
b) a = 5, c = 2, b = 2; 
c) a = 5, c = 3, b = 1. 

Ezen adatelőkészítések után kerültek sorra a releváns statisztikai elemzések. 
Első elemzésként korreláltattuk az X0, Y0, X, Y változókat Z-vel, ami jelezte, hogy 
X és Y a markáns kvadratikus komponens ellenére erős lineáris függésben van Z-vel 
(lásd 1. táblázat). 

1. táblázat. Az X0, Y0, X, Y változók korrelációi a Z változóval különböző c és b paraméterértékek 
mellett, n = 10 000 véletlen megfigyelés generálása alapján 

 X0 Y0  X Y 
c = 1 0,981 0,963 c = 1, b = 3 0,750 0,742 
c = 2 0,930 0,873 c = 2, b = 2 0,820 0,781 
c = 3 0,860 0,767 c = 3, b = 1 0,834 0,748 



 Elmélkedések a parciális korrelációs együttható jelentéséről 181 

Ezután az összetartozó (X0, Y0), illetve (X, Y) változópárok kapcsolatát elemeztük, 
kiszámítva minden esetben 
a) a sima Pearson-féle r korrelációt; 
b) a Z változó kiszűrésével kapott rxy.z parciális korrelációs együtthatót (Statisztikai 

elemzések/Változók kapcsolatának vizsgálata/ Korrelációs és parciális korrelá-
ciós mátrix készítése) 

c) a feltételes korrelációk átlagát a –2 ≤ Z ≤ +2 Z-tartományban. 

Ez utóbbihoz a Transzformációk menüpont segítségével létrehoztuk a Z változó 
másolatát (Egyváltozós függvények/cX/Z1 = 1·Z), majd egy tizedesre kerekítettük 
ennek értékét (Egyváltozós függvények/Kerekít). Ezután kiszámítottuk az (X0, Y0), 
illetve (X, Y) változópárokra vonatkozóan a sima Pearson-korrelációkat a Z1 felté-
teles csoportosító változó kijelölésével, majd a –2 és +2 közötti, egy tizedesre ke-
rekített értékekhez tartozó korrelációkat változópáronként átlagoltuk. Mindezen 
korrelációkat a 2. táblázatban foglaltuk össze, melynek alapján az alábbi következ-
tetések vonhatók le. 

2. táblázat. Az X0 és az Y0, illetve az X és az Y változó közti sima (rxy) és parciális (rxy.z) korrelációk, 
illetve az r(X,Y | Z = t) feltételes korrelációk átlaga a –2, –1,9, –1,8, ..., +1,9, +2,0 egy tizedesre kere-
kített Z = t értékekre vonatkozóan különböző b és c paraméterértékek mellett, n = 10000 véletlen 
megfigyelés generálása alapján 

X-változó Y-változó Sima korreláció 
(rxy) 

Parciális korreláció 
(rxy.z) 

Feltételes korreláció 
(rxy|z) 

X0 (c=1) Y0 (c=1) 0,908 –0,706 –0,676 
X0 (c=2) Y0 (c=2) 0,685 –0,706 –0,697 
X0 (c=3) Y0 (c=3) 0,428 –0,706 –0,701 

X (b=3, c=1) Y (b=3, c=1) 0,944  0,875 –0,632 
X (b=2, c=2) Y (b=2, c=2) 0,747  0,299 –0,691 
X (b=1, c=3) Y (b=1, c=3) 0,454 –0,464 –0,701 

(i) X0 és Y0, illetve X és Y között a sima rxy korrelációs együttható a c paraméter 
értékének növelésével csökken, ahogy ezt már fentebb is megállapítottuk (vö. 
(3) formula), ugyanis c a szorzótényezője az X0-ban és Y0-ban, illetve X-ben 
és Y-ban ellentétes együtthatójú U összetevőnek, valamint az Y0, illetve Y egye-
diségét képviselő V összetevőnek (vö. (2) formula). 

(ii) Ha a Z változótól csak lineárisan függő X0 és Y0 változó korrelációjából 
kiparciáljuk a Z változót, a kapott rxy.z értékek minimális mértékben különböz-
nek a feltételes korreláció –0,707-es elméleti értékétől, illetve ennek adott 
mintabeli becsléseitől (lásd 2. táblázat utolsó oszlopa). Ebben az esetben tehát 
a parciális korrelációs együttható értéke valóban azt mutatja, hogy milyen a 
kapcsolat X0 és Y0 között, ha a Z változó értékét állandó szinten tartjuk. 
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(iii) Ugyanez a szabályszerűség azonban teljesen borul abban az esetben, amikor 
X-ben és Y-ban megjelenik a Z változó nem lineáris (kvadratikus) hatása.  
A probléma természetesen ott a legsúlyosabb, ahol a kvadratikus komponens  
b szorzótényezője a legnagyobb (b = 3). Itt a parciális korrelációs együttható 
értéke 0,875-ös igen erős közvetlen pozitív kacsolatot jelent Z kiszűrése után, 
miközben a feltételes korrelációk –0,632-es átlaga jól mutatja, hogy Z rögzíté-
se esetén X és Y erős negatív kapcsolatban van. Bár kisebb mértékű, de még 
mindig erősen félrevezető információt nyújt a parciális korrelációs együttható 
b = 2 esetén (rxy.z ≈ 0,3, miközben rxy|z ≈ –0,7). Még a kvadratikus komponens 
legkisebb szorzótényezője (b = 1) esetén is 0,24-es eltérés van a parciális kor-
reláció és a feltételes korreláció értéke között. 

Mindezek az eredmények fényesen bizonyítják, hogy a parciális korrelációs 
együttható értelmezésekor minden esetben mérlegelni kell, hogy alkalmazási fel-
tételei teljesülnek-e, különben könnyen juthatunk téves következtetésekre. 

Korrelációs elemzések során nem ritka, hogy két változó (X és Y) kapcsolatát 
egy harmadik (Z) változó értéktartományának bizonyos szűkebb övezeteiben vizs-
gálják. Ha a Z változó kvantitatív és felmerül, hogy X és Y eltérő kapcsolatban van 
Z különböző tartományaiban, kézenfekvő lehet rxy-t a Z változó K1 és K3 
kvartilisével, mint osztópontokkal definiált három résztartományban külön-külön 
kiszámítani. Például szakmailag érdekes lehet, hogy bizonyos mentális mutatók 
ugyanolyan kapcsolatban vannak-e egymással a 90-nél kisebb alacsony, a 90–110 
közötti átlagos, illetve a 110 fölötti magas IQ-tartományban. Az ilyen típusú kérdé-
sek tisztázására generált adatainkon megnéztük, hogy ebben a K1 és K3 kvartilis 
által meghatározott három tartományban (Z < 90, K1 ≤ Z ≤ K3, Z ≥ K3) hogyan 
alakul X0 és Y0, illetve X és Y kapcsolata (lásd 3. táblázat). 

3. táblázat. Az X0 és az Y0, illetve az X és az Y változó közti egyszerű Pearson-korrelációk. A Z vál-
tozó K1 és K3 kvartilisével definiált három Z-tartományra vonatkozóan különböző b és c paraméter-
értékek mellett, n = 10 000 véletlen megfigyelés generálása alapján 

X-változó Y-változó Z < K1 
(alsó 25%) 

K1 < Z < K3 
(középső 50%) 

Z > K3 
(felső 25%) 

X0 (c=1) Y0 (c=1)  0,676  0,518  0,672 
X0 (c=2) Y0 (c=2)  0,183 –0,038  0,178 
X0 (c=3) Y0 (c=3) –0,145 –0,325 –0,147 

X (b=3, c=1) Y (b=3, c=1)  0,665  0,529  0,954 
X (b=2, c=2) Y (b=2, c=2) –0,473 –0,033  0,736 
X (b=1, c=3) Y (b=1, c=3) –0,582 –0,325  0,251 

A 3. táblázatban összefoglalt eredményekből az alábbi következtetések vonhatók le. 
(i) Ezek a Z résztartományaiban kiszámított korrelációk a legtöbb esetben élesen 

eltérnek a pontonkénti kapcsolatot jelző feltételes korrelációtól (ez utóbbi el-
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méleti értéke az általunk definiált X0 és Y0, illetve X és Y viszonylatában  
–0,707), valamint a feltétel nélküli, teljes Z értékkészletre vonatkozó rxy korre-
lációktól. 

(ii) Általános tendenciaként rajzolódik ki, hogy a Z-től csak lineárisan függő X0 és 
Y0 esetén a résztartományokban mért korreláció mindig gyengébb, mint a kor-
látozás nélküli rxy érték. Ugyanakkor a különböző résztartományokban mért 
korrelációk nagyságszintje ugyanakkora. 

(iii) A Z-től nem csak lineárisan függő X és Y esetén a Z egyes résztartományaiban 
időnként egymástól élesen eltérő szintű és esetenként ellentétes előjelű korre-
lációkat kaphatunk, különösen nagyobb c értékek (c > 1) esetén. Mindez arra 
figyelmeztet, hogy nagy óvatossággal lehet csak értelmezni ezeket a résztar-
tományokban kiszámított egyszerű korrelációkat. Óvakodni kell az ilyen tar-
tományok önkényes kijelölésétől. Törekedni kell arra, hogy ezek szakmailag 
lehetőleg jól értelmezhető, kvalitatív szempontok szerint egymástól jól elkülö-
nülő tartományok legyenek. Ha a Z változó nemlineáris hatást – is – gyakorol 
X-re és Y-ra, akkor a probléma érezhetően még súlyosabb. 

HOGYAN KERÜLHETJÜK EL  
A TÉVES KÖVETKEZTETÉSEK CSAPDÁJÁT? 

A parciális korrelációs együttható értelmezése akkor válik problematikussá, ha ér-
téke nem egyezik meg a feltételes korrelációéval. Ez utóbbi pedig akkor következ-
het be legnagyobb eséllyel, ha a Z változó nemlineáris összefüggésben van X-szel 
és/vagy Y-nal. De hogy lehet a nemlineáris összefüggéseket felderíteni? Nyilván 
nincs értelme mindig, minden esetben nemlineáris kapcsolatok után kutatni, külö-
nösen sok változó vizsgálata esetén, mert az nagyon elbonyolítaná a statisztikai 
adatfeldolgozásokat. Ugyanakkor a viszonylag kevés változóval operáló vizsgála-
tokban, vagy olyan esetekben, amikor szakmai érvek szólnak a nemlineáris kapcso-
latok lehetősége mellett, a nemlineáris összefüggések felderítése alapvetően fontos 
feladat. Néhány elemzési módszert, amellyel ezt megtehetjük, az alábbiakban soro-
lunk fel. 

Két változó összefüggésének milyenségéről sok esetben jó képet nyújt a két vál-
tozó egyszerű pontdiagramja. Például az X változó Z-től való nemlineáris függése  
b = 3 és c = 1 esetén az 1. ábra pontdiagramján szépen kirajzolódik. 

Ha a változók között a kapcsolat nem olyan erős, mint az 1. ábrán látható eset-
ben, a pontdiagram pontjai annyira szóródhatnak, hogy nehézkes az összefüggés 
kiolvasása az ábráról. Ilyen esetben hasznos lehet a két változó között egy simított 
nemlineáris regressziós elemzést végezni, mely képes a véletlen ingadozások jelen-
tős részének kiszűrésére és a kapcsolat fő tendenciáinak kidomborítására. Ilyen 
elemzésre képes például a ROPstat ’Korreláció, egyszerű regresszió’ modulja, ha 
itt a ’Lokális korreláció, nemlineáris regresszió’ opcióra ráklikkelünk. 
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1. ábra. Az X és a Z változó kétváltozós pontdiagramja b = 3 és c = 1 esetén. n = 10 000 véletlen 
megfigyelés alapján 

Például az X változó (b = 3 és c = 1) Z-től való nemlineáris függésének felderítésé-
re először egyszerűsítettük a Z változót értékeinek egytizedesre való kerekítésével 
(Z1), majd elvégeztük a simított nemlineáris regressziós elemzést a ROPstatban. A 
kapott regressziós becslés függését a Z1 változótól egy Excelben elkészített pontdi-
agram jól szemlélteti (lásd 2. ábra). Az 1. és a 2. ábra összehasonlítása jól mutatja, 
hogy a véletlen ingadozások kiszűrése milyen jól kiemeli a valódi összefüggést a 
két változó között. 
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2. ábra. Az X változó simított nemlineáris regessziós becslése és az egy tizedesre kerekített Z változó 
(Z1) kétváltozós pontdiagramja b = 3 és c = 1 esetén n = 10 000 véletlen megfigyelés alapján 
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A simított nemlineáris regresszió úgy szűri ki a véletlen ingadozások jelentős ré-
szét, hogy a független változó (jelen esetben Z1) minden t értéke esetén a t-hez tar-
tozó regressziós becslést a t körüli szomszéd értékekhez tartozó függő változó (je-
len esetben X) értékeinek átlagaként határozza meg. A programban beállítható, 
hogy a t körüli „szomszédsági övezet” mennyire legyen szűk, illetve tág. A prog-
ram kiszámítja a simított nemlineáris regresszió által megmagyarározott variancia 
hányadot (nemlineáris determinációt) is, mely a 2. ábrán bemutatott esetben 0,973, 
vagyis csaknem 100%-os lett. Tekintve, hogy b = 3 és c = 1 esetén (rxz)2 = 0,752 = 
0,562 (vö. 1. táblázat), a nemlineáris regresszióval megmagyarázott varianciaarány 
41 százalékponttal nagyobb, mint a lineáris regresszió által megmagyarázott (0,973 
–0,562 = 0,411). 

Ha van konkrét elképzelésünk a változók nemlineáris függésének (függvényé-
nek) a típusáról, alkalmazhatjuk az SPSS nemlineáris regressziós modulját 
(Analysis/ Regression/ Nonlinear), konkrét elképzelés híján pedig az SPSS görbeil-
lesztő modulját (Analysis/ Regression/ Curve Estimation). Ez utóbbiban egyidejű-
leg több lehetséges függési típus (lineáris, kvadratikus, harmadfokú, logaritmikus, 
exponenciális stb.) is megvizsgálható és összevethető egymással. 

Ha sikerült meghatározni a nemlineáris függés jellegét, akkor nincs más dol-
gunk, mint hogy a parciális korreláció számítás során kiparciáljuk a kiszűrendő vál-
tozó adott függvényét is. A 2. ábrán bemutatott esetben a függés egyértelműen pa-
rabolikus jellegű, ami jelzi számunkra, hogy ha X és Y kapcsolatából Z hatását 
teljesen ki akarjuk szűrni, akkor Z mellett a Z2 változót is ki kell parciálnunk. Elvé-
gezve ezt az elemzést a ROPstatban, a b és c paraméterértékek mindhárom kombi-
nációja esetén –0,706-ot kaptunk, ami csak minimális mértékben különbözik az 
elméleti feltételes korreláció –0,707-es értékétől. Ez a közös érték egyébként meg-
egyezik azzal a sima parciális korrelációval, amelyet a Z-től csak lineárisan függő 
X0 és Y0 változók között kaptunk (vö. 2. táblázat), amikor is a nemlineáris hatás 
hiánya miatt a parciális korreláció alkalmazása teljesen adekvát. 

MEGBESZÉLÉS 

A függő változó (változók) eloszlásának normalitása számos statisztikai eljárás al-
kalmazásának feltétele. A teljesség igénye nélkül idetartozik az egy- és a kétmintás 
t-próba, az  egy- és többszempontos varianciaanalízis, a Pearson-féle korrelációval 
végzett korrelációs és regressziós elemzések, a faktoranalízis stb. A normalitási fel-
tétel sérülése nem vezet mindig súlyos következményekhez (vö. Vargha, 2001, 
2003b), de a pszichológus kutatónak jó tudnia, hogy mikor kell komolyan vennie 
ezt az alkalmazási feltételt. Például az egymintás t-próba esetén, ha a mintaelem-
szám nem haladja meg 10-et erősen nem normális eloszlású változók esetén jelen-
tősen sérül a próba érvényessége (Vargha, 2003b). 
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A jelen tanulmány a parciális korrelációs együttható esetében veszi górcső alá a 
normalitási feltéel sérülésének a hatását. Mesterségesen megszerkesztett változók 
segítségével meggyőzően kimutattuk, hogy ha az X és az Y változó kapcsolatából 
kiszűrendő Z változó nemlineáris összefüggésben van X-szel és Y-nal (ilyenkor X, 
Y és Z együttes eloszlása bizonyosan nem lehet normális), akkor a parciális korre-
lációs együttható esetenként teljesen mást mér, mint amit várunk tőle, illetve ahogy 
értelmezni szokták az értékét, ami erősen megnöveli az adatainkból levont téves 
következtetések esélyét. Például cikkünk egyik változópárja esetében az rxy.z par-
ciális korrelációs együttható értéke 0,875 volt, miközben a Z változó bármely rög-
zített értéke mellett X és Y –0,7 körüli erős negatív kapcsolatban volt egymással. 

Ilyen anomália fellépéséhez nem kellett valami különösen kacifántos példát 
konstruálni. Mindössze annyit tettünk, hogy X-be és Y-ba beépítettünk egy sima 
kvadratikus Z-hatást, valamint egy olyan lineáris összetevőt, mely X-re és Y-ra el-
lentétes hatást fejt ki (vö. (2) formula). Tekintve, hogy a pszichológiai változók kö-
zött a kvadratikus jellegű (U vagy fordított U alakú) kapcsolatok nem tekinthetők 
fehér hollónak, a pszichológus kutatónak adatfeldolgozásai során ezzel a lehető-
séggel is számolnia kell. 

Tanulmányunkban több olyan módszert is megemlítettünk, amelyekkel a nemli-
neáris összefüggések felderíthetők. Az egyik ilyen módszer a simított nemlineáris 
regresszió volt, mely egyszerűen futtatható a MiniStat programcsomag Windows 
változatában, a ROPstatban. A ROPstat (lásd Vargha, 2007a, illetve www.ropstat. 
com) nehézség nélkül be tud olvasni az SPSS-ből *.por formátumban, vagy az Ex-
celből szövegfájl formában elmentett (tabulátorral formatált) adatfájlokat. 

Cikkünkben továbbá egyszerű módszert javasoltunk nemlineáris kapcsolatok 
esetén a parciális korrelációs együttható korrekciójára. Ez a korrekció mindössze 
abból áll, hogy ha feltételezhető a kvadratikus jellegű hatás fellépte, akkor Z mel-
lett parciáljuk ki a Z2 változót is X és Y kapcsolatából. Ez egyszerűen végrehajtható 
bármely statisztikai programcsomagban (SPSS, ROPstat, Sttaistica stb.), csak előtte 
egy egyszerű transzfomációval létre kell hozni Z segítségével Z2-et. 
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THOUGHTS ABOUT THE EXPLANATION  
OF THE PARTIAL CORRELATION COEFFICIENT 

(SUMMARY) 

The partial correlation is a frequently used coefficient for assessing the bivariate correlation of two 
variables by eliminating the influence of one or more other variables. The partial correlation is gener-
ally interpreted as the correlation under the condition that the variables to be eliminated are fixed (not 
allowed to vary and influencing the dependent variables) that is called in the statistical literature as 
conditional correlation. 
 The present paper convincingly shows that under the violation of the assumption of multivariate 
normality (frequently due to nonlinear relationships among the variables investigated) the usual inter-
pretation of the partial correlation coefficient can be basically incorrect. It may occur such an extreme 
case that the value of the partial correlation coefficient is highly positive, close to 1, whereas the con-
ditional correlation is a large negative value. To heal this problem the paper suggests to partial out 
certain function (in the simplest case the square) of the variables whose effects are to be eliminated if 
nonlinear relationships are likely to occur. 
Keywords: Partial correlation, conditional correlation, smoothed nonlinear regression, ROPstat 
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kat forrásadatokkal, szerkeszthető formában kérjük leadni. 

A tanulmány elején szerepeljen a cím magyarul és angolul, a szerző neve és mun-
kahelye, valamint postai és e-mail címe. A magyar mellett angol nyelvű összefog-
lalót is kérünk a szerzőktől. 

Formai előírások: 
– A tanulmány a főcímen és az esetleges alcímen kívül legfeljebb két további cím-

fokozatot tartalmazzon! 
– Kérjük a szerzőket, hogy lábjegyzeteket lehetőleg ne alkalmazzanak. 
– A hangsúlyos szövegrészeket dőlt betűvel (ne kövér szedéssel) emeljék ki! 
– Művekre, szövegekre (illetve részleteikre) szövegközi kerek zárójelben, a szer-

ző(k) vezetéknevének és a publikáció bibliográfiai azonosítására alkalmas évszá-
mának vagy évszámból képzett egyedi jelölésének a megadásával hivatkozzon, pl. 
(Freeman, 1975), (Gray–McCormic, 1996a)! Amennyiben a főszövegben a hivat-
kozás részeként szerepel a szerzők mindegyikének legalább a vezetékneve (vagy az 
elsőé és az „és munkatársai” kifejezés), akkor elegendő a zárójelben csak az év-
szám-azonosítót szerepeltetni. [Pl. Katz és Frost (1992) álláspontja szerint ...] 
Ilyenkor az esetleges oldal- vagy kapcsolódó publikációs hivatkozást a mondat 
vagy tartalmi egység végére kell tolni. 

– A bibliográfia legyen évszámkiemelő. A mű kiadási évszámából, esetleg évszá-
maiból, fordítási évéből stb. kialakított, a hivatkozásokban szereplő egyedi azono-



196 Közlési feltételek 

sító a címet megelőzve, zárójelben szerepeljen! [HESSE, H. (1943/2000): Az üveg-
gyöngyjáték.] 

– Az alkotók nevei álló, kiskapitális betűvel írandók. Szerkesztők megnevezésekor 
a(z utolsó) név és a zárójel közé újabb kerek zárójelben a „szerk.” vagy az „ed.” 
(„eds”) stb. kifejezés ékelődik. Megjelent könyv címe dőlt betűs; cikk, tanulmány, 
kézirat stb. címe álló. Könyv esetében mindenképpen meg kell adni a kiadó ne-
vét és a kiadás helyét. Folyóiratban megjelent cikk esetében mindenképpen meg 
kell adni a folyóirat rövidítés nélküli címét, a folyóirat számát (arab számokkal), 
a cikk kezdő és záró oldalszámát. Kötetben megjelent tanulmány esetében min-
denképpen meg kell adni az álló „In:” kifejezés után a könyv fent jellemzett ada-
tait a korábbiakkal megegyező módon. 

– Előadáson, konferencián stb. elhangzott vagy kiosztott anyagot a rendezvényre 
való hivatkozással lehet megadni. 

– Egyéb adatok (kiadás száma, terjedelem, méret stb.) a bibliográfiában ne szerepel-
jenek! 
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A formai követelmények részletesebb leírását megtalálhatja az Alkalmazott Pszicho-
lógia honlapján: www.apa.erg.bme.hu 
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