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HIPOTÉZISEK:
 H1: A tánc a személyiségjegyekre pozitív hatással van: erősíti az önazonosságot,

éntudatosságot, növeli az önbizalmat, csökkenti a feszültséget, felszabadultabbá

tesz - stresszoldó hatása van.

 H2: A tánc segíti a szocializációs folyamatokat, hatására az egyén nyitottabbá

válik, javulnak társas kapcsolatai, könnyebb a beilleszkedése a közösségekbe.

 H3: A tánc különböző mozgásformáinak gyakorlati alkalmazására igény van a

tanulók részéről a testnevelésórákon.

Célkitűzés: A XXI. század társadalmi igényeihez a tánc is, mint minden sportág

alkalmazkodott, az egyéni illetve páros (fiú-lány) táncok mellett

csapatsportágként is megjelent. A hagyományos sportolási formák helyett egyre

népszerűbb „választott sportág” a fiatalok körében, ezért is érdemes vizsgálni

hatását, funkcióját a nevelésben.

Célunk a tánc, mint sporttevékenység személyiségre, valamint az érzelmi

intelligencia fejlődésére gyakorolt hatásainak bizonyítása.



Anyag és módszer
Vizsgálat helye:

- Pécsi Fordan Sportegyesület

Vizsgálat ideje:

- 2020. január

A minta bemutatása: 

- kényelmi mintavétel, személyes érintettség, táncosok

- alapvető kritérium: minimum 5 év versenyzés

- N=40  lány: 37  (átlagéletkor 15 ± 2,63) 

fiú:   3  (átlagéletkor 17 ± 3,91)

Vizsgálati módszer: 

- saját szerkesztésű, anonim, papíralapú, önkitöltős kérdőív, nyitott és zárt 

kérdésekkel

- több kérdéscsoportban (demográfiai jellemzők, személyiségfejlődésre, 

szocializációs folyamatokra való hatás)

Adatfeldolgozás módszere:

- leíró statisztikai módszerek (átlag, szórás, százalékszámítás) Microsoft 

Office-Excel program alkalmazásával



EREDMÉNYEK I.

1. ábra: saját szerkesztés 2. ábra: saját szerkesztés
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EREDMÉNYEK III. EREDMÉNYEK IV.

4. ábra: saját szerkesztés3. ábra: saját szerkesztés



Megbeszélés

H1: Eredményeink igazolták, hogy a tánc segít kialakítani az önazonosságot;
a magabiztos kisugárzást a gátlások felszabadulásával; a határozott kiállást
önmaga elfogadásával, ezzel jelentősen növelve az önbizalmat.

H2: Beigazolódott, hogy a tánc stresszoldó hatása, az érzelmek felismerése
fejleszti a társas tudatosságot, megkönnyíti a közösségbe való beilleszkedést,
a kapcsolatépítést.

H3: A megkérdezettek 95%-a szeretné, hogy megjelenjen a tánc, mint
mozgásforma a testnevelésórákon.

Következtetés

 A rendszeres tánc hatására kialakult tulajdonságok, viselkedésformák,

érték- és normarendszerek az élet más területein is kamatoztathatók

(munkahely, párválasztás, család, stb.).

 Javasolható a mindennapos testnevelés rendszerében a heti 5 alkalomból 1

táncóra tananyagként történő beépítésére – elsősorban a középiskolai

korosztály számára.

 Nagyobb mintavételi körben folytatni kell a vizsgálatot.


