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A sport kimagasló társadalmi szerepe éppen
abból adódik, hogy humán tevékenység, a
szocializáció jelentős eszköze, emellett
rendkívül fontosak a biológiai hatásai.

Az úgynevezett exercise vagy testmozgás pszichológia az 1980-as évektől közöl kutatási eredményeket.
Folkins (1976) a fizikai terhelések számának pszichés tényezőkre gyakorolt hatását vizsgálta férfiaknál.
Harper (1978) eredményei azt mutatták, hogy a rendszeres kocogás szignifikáns mértékben csökkenti a
pillanatnyiszorongást.
Petruzzello és munkatársai (1991) több, mint 124 olyan tanulmány eredményeit foglalta össze, amelyek az
alkalomszerű és a rendszeres aerob és anaerob testmozgás mentális egészségre-, jóllétre-, illetve a
szorongásra gyakorolt hatásait vizsgálták.
Herbert és munkatársai (2020) kutatásuk során a rendszeres testmozgás, illetve az alkalmi testmozgás
mentális egészségre és a jóllétre gyakorolt hatását vizsgálták egyetemi hallgatók körében.

A rendszeres testmozgás hozzájárul a
kiegyensúlyozott testi, szellemi, lelki jóllét állapot
eléréséhez és megtartásához, szolgálva ezzel az
egyén mentális egészségét.



A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
hallgatóinak szomatikus és 
pszichológiai jellemzőit, valamint 
sportolási szokásaikat vizsgáltuk. 

147 hallgató (átlagéletkoruk: 
19,23±0,5  év SD=0,5) 
antropometriai adatait rögzítettük, 
felmértük a fizikai állapotukat. 

Validált kérdőívvel rögzítettük adott 
pszichológiai jellemzőiket. 

ANYAG ÉSMÓDSZEREK
 A BME Sportközpontjában, testnevelés órán végeztük a méréseket.

 A szomatikus jellemzőket antropometriai adatok rögzítésével (Weiner és
Lourie, 1969) és fizikai állapotfelméréssel vizsgáltuk. Az antropometriai adatok
felvételét egy nyolc kérdéses saját készítésű kérdőívvel egészítettük ki.

 A fizikai állapotfelmérést a maximális oxigénfelvevő-képesség becslésére
legszélesebb körben elterjedt 20 méteres állóképességi ingafutás teszt
alkalmazásával végeztük. Emellett a vázizomzat fittségi mutatói közé tartozó kézi
szorítóerő mérésével kombináltuk a fizikai állapot jellemzését. A kardiovaszkuláris
állapotot a nyugalmi, terhelés utáni és a megnyugvási vérnyomás és
pulzusértékekkel jellemeztük.

 A pszichológiai jellemzők mérésére az önkitöltős kérdőíves adatgyűjtési
módszert választottuk. A hallgatókkal a félév első és második oktatási hetén
egyszer töltettük ki a BFI-5 dimenziós személyiségtesztet (John és Srivastava,
1999, magyarul Rózsa, 2010).

 A vizsgált paraméterek statisztikai elemzése során (IBM SPSS Statistics 26) a
normalitásvizsgálatot követően a nemek összehasonlításakor kétmintás t-próbát
és Khi2-próbát végeztünk a különbségek elemzésére, az alcsoportokat
varianciaanalízissel (ANOVA, Tukey Post Hoc teszt) hasonlítottuk össze, az
összefüggéseket lineáris korreláció analízissel végeztük, a szignifikanciaszint
p<0,05 volt.



EREDMÉNYEK

Az általunk készített kérdőív 
segítségével vizsgáltuk a hallgatók 
sportolási szokásait.

A kategóriák a rendszeresen 
sportoló nők, illetve a rendszeresen 
sportoló férfiak mely kategóriákba a 
heti egy alkalommal sportolók, a 
heti két-, három alkalommal 
sportolók és a heti több, mint 
három alkalommal sportolókat 
soroltuk, illetve a rendszertelenül, 
vagy nem sportoló nők és férfiak 
kategóriája voltak.

Nőknél a 81 fős mintából 64
rendszeresen sportoló, 17 nem
sportoló vagy rendszertelenül
sportolóként aposztrofálta
magát.

Férfiaknál ez az arány a
következőképpen alakult: 66
fős mintából 54 hallgató
rendszeresen sportol és 12
hallgató minősítette magát
nem vagy rendszertelenül
sportolónak. 0
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EREDMÉNYEK

A pulzus értékeket vizsgálva 
nem találtunk szignifikáns 
különbséget a négy csoport 
alap, terheléses, és 
megnyugvási pulzus értékeinek 
tekintetében. 

A vérnyomásértékeket 
vizsgálva szignifikáns 
különbséget találtuk az 
alapvérnyomás értékeket 
értelmezve nők és férfiak 
között.

Vérnyomás értékek

 A nők alap vérnyomás értékei szignifikánsan alacsonyabbak, mint a férfi hallgatóké. A terheléses
vérnyomás értékeket elemezve hasonló eredményeket kaptunk, itt is a nők értékei szignifikánsan
alacsonyabbak a férfiak értékeinél. A terheléses vérnyomás értékeket elemezve hasonló eredményeket
kaptunk, itt is a nők értékei szignifikánsan alacsonyabbak a férfiak értékeinél.

 A megnyugvási vérnyomás értékeknél szignifikáns különbséget tudtunk mérni a férfiak és a nők
esetében egyaránt..

 Az edzettség egyik mutatója a vérnyomás értékek gyors restitúciója alaphelyzetbe, amit az 5
percespihenő után mért megnyugvási szisztolés vérnyomás értékek is jeleznek a rendszeresen sportoló
hallgatóknál.

Nem sportoló nők Sportoló nők Nem sportoló férfiak Sportoló férfiak

Alap szisztolés vérnyomás (Hgmm) 115,59±11,71 114,80±11,97 131,42±15,26 125,09±9,73 

Terhelés utáni szisztolés vérnyomás (Hgmm) 140,00±16,92 136,69±12,56 161,58±10,98 156,20±17,12 

Megnyugvás utáni szisztolés vérnyomás (Hgmm) 124,94±14,05 117,88±10,25 136,58±13,43 125,70±9,51 

Alap pulzus (ütés/perc) 88,29±10,59 83,33±13,89 81,17±13,34 81,00±15.10 

Terhelés utáni pulzus (ütés/perc) 134,12±10,75 134,61±16,79 132,17±13,00 128,56±15,77 

Megnyugvás utáni pulzus (ütés/perc) 108,41±14,26 102,83±15,80 102,83±15,30 97,80±15,11 



EREDMÉNYEK

A Big Five Inventory (BFI) 
eredmények alapján 
megállapíthatjuk, hogy a 
vizsgált férfi és női minta 
közötti különbségek egyedül a 
barátságosság dimenzióban 
mutatkoznak meg. 

Pszichológiai jellemzők

 Az eredményeink szerint a rendszeresen sportoló egyetemi hallgatók és a nem sportolók
között a személyiségdimenziók tekintetében több lényeges eltérést tapasztaltunk. A pozitív
személyiségvonások, mint pl. a barátságosság (t=7,230, df=145, p< 0,001) és a nyitottság
(t=4,879, df=145, p< 0,001) a rendszeresen sportolókra jellemzőbb volt, mint a nem
sportolókra. Ezzel párhuzamosan a rendszeresen sportolók csoportja extravertáltabbnak
bizonyult (t=7,230, df=145, p< 0,001) és érzelmileg stabilabb tulajdonságokkal voltak
jellemezhetők (t=-2,314, df=145, p< 0,022).


