
35

Pléh CsabaMikulán Rita1,2 – Pikó Bettina3

1Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Testnevelés és Sporttudományi Intézet
2Országos Sportegészségügyi Intézet, Szeged, Megyei Sportorvosi Rendelő
3Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Magatartástudományi Intézet

Iskoláskorú sportoló fiatalok káros 
szenvedélyeinek vizsgálata 

sportmotivációik és a sportáguk 
típusa tükrében

Kutatásunkban a serdülőkorú sportolók szerfogyasztását vizsgáltuk. 
A fiúk és a lányok dohányzási szokásai nem különböztek, viszont a 
fiúk többször és több alkoholt ittak, mint a lányok. A minta adatait 

HBSC felmérésekkel összehasonlítva a sportoló státuszt védőnek 
találtuk a dohányzással szemben és hajlamosítónak az 

alkoholfogyasztásra vonatkozóan. A csapatsportok növelték az esélyét 
a dohányzás és az alkoholfogyasztás korai kipróbálásának, valamint 
a rendszeres alkoholfogyasztásnak. A sportmotivációk közül a külső 

elvárásoknak való megfelelés védőfaktor, a kortárshatást jelző 
motiváció viszont esélynövelő hatású az alkoholfogyasztás esetén. 

A serdülők szüleinek iskolai végzettsége is befolyásolta a káros 
szenvedélyek gyakoriságát: a magasabb végzettségű szülőkkel 

rendelkező sportolók többször és több alkoholt fogyasztottak, mint a 
többiek. A család becsült anyagi helyzete a szerfogyasztást mintákban 

nem befolyásolta.

Bevezetés

A sport mint az iskoláskorúak egészségmagatartása 

Az iskoláskorú fiatalok egészségmagatartásának megismerése és befolyásolása 
kiemelt egészségfejlesztési prioritás. Az egészségmagatartás elemei közül a rendsze-
res fizikai aktivitásnak, sportolásnak központi jelentősége van, annál is inkább, mert 

a serdülőkori rendszeres mozgás, sportolás kedvező hatással van a felnőttkori fizikai akti-
vitásra (Telama és mtsai, 2005). Egy magyar felmérés eredményei szerint a rendszeresen 
sportolók 53 százaléka gyermekkorában (15 éves kora előtt) kezdett el sportolni, 25 éves 
kora után mindössze 12 százalék kezdett testedzésbe (Neulinger, 2009). Az iskolás évek 
alatt végzett rendszeres fizikai aktivitás pozitív hatása nemcsak a későbbi évtizedekben 
jelentkezik, hanem már a serdülők egészségi állapotát is kedvezően befolyásolja, hozzájá-
rul a középiskolások testi, lelki és szociális jóllétéhez (Biddle és mtsai, 1998; Donaldson és 
Ronan, 2006). Alacsony szintje viszont növeli az elhízás, a cukorbetegség és a szív és 
érrendszeri betegségek előfordulását (Strong és mtsai, 2005; Nelson és mtsai, 2006). 
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A magyar felnőtt lakosságra jellemző mozgásszegény életmód elemei azonban már 
serdülőkorban jól felismerhetőek (Hamar és mtsai, 2009). A GfK Hungária és az Ipsos 
Nemzeti Médiaanalízis 2009-es felmérése alapján a 15–17 évesek 55 százaléka legalább 
havonta többször sportol, ez az arány a 18–29 éveseknél 33 százalékra, a 30–39 éve-
seknél 17 százalékra csökken.* A rendszeres testedzés gyakorisága különösen a lányok 
esetében csökken nagymértékben (Pratt és mtsai, 1999; Broderson és mtsai, 2007). 
A témával kapcsolatos tanulmányok metaanalízisének eredményei azt mutatják, hogy a 
serdülő lányok sportolási gyakoriságát elősegíti a szülők magasabb iskolai végzettsége, 
a család magasabb jövedelme, koruk és testsúlyuk viszont negatívan befolyásolja (Biddle 
és mtsai, 2005).

Érdemes megjegyezni, hogy más egészségmagatartási formákra a család szocioöko-
nómiai státusza szintén kihat. Egy 2007-es magyar kutatás eredményei szerint a szülők 
iskolai végzettsége negatívan befolyásolja gyermekeik alkoholfogyasztási szokásait, 
a magasabb iskolai végzettségű szülők (apa és anya egyaránt) gyerekei több alkoholt 
fogyasztottak, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűeké (Pikó és Fritzpatrick, 2007). 
Ez összecseng egy korábbi tanulmány következtetésével, miszerint a magasabb szocio-
ökonómiai (SES) hátterű családok gyermekei között magasabb a szerfogyasztás előfor-
dulása (Tuinstra és mtsai, 1998). Hasonló következtetésre jutottak 2010-ben az Egyesült 
Államokban egy reprezentatív, követéses vizsgálat adatainak értékelését követően: a 
magasabb családi jövedelemmel és iskolai végzettségű szülőkkel bíró serdülők szer-
használata gyakoribb, különös tekintettel a nagyivásra (’binge drinking’), a marihuána és 
kokain használatra (Humensky, 2010). Más tanulmányok ennek az ellenkezőjét találták: 
a család magasabb társadalmi státusza véd a szerhasználat ellen (Lemstra és mtsai, 2008; 
Bloomfield és mtsai, 2006; West és mtsai, 2007).

A serdülőkori egészségmagatartás átalakulása során azonban nemcsak a sportolásra 
szánt idő csökken, hanem egyúttal tanúi lehetünk annak is, ahogyan a káros szenvedélyt 
okozó szerek fogyasztása ugrásszerűen megemelkedik (Pikó, 2002). Ráadásul az egész-
ségmagatartás egyes elemeinek összefüggése sem egyértelmű, hiszen azt az egészségma-
gatartás hátterében megbújó életmód jellegzetességei határozzák meg (Keresztes és Pikó, 
2008). Ezzel kapcsolatban az egyik elmélet, amely Donovan nevéhez fűződik, azt hang-
súlyozza, hogy az, aki nagy figyelmet fordít egészségének megőrzésére, ezt nem csak 
egyféleképpen teszi, hanem odafigyel táplálkozási szokásaira, sportol és tartózkodik a 
káros egészségmagatartási formáktól is. Míg más elméletek kidolgozói, például Mecha-
nic (1991) viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a különböző magatartások hátterében 
jelentős motivációs eltérések lehetnek. Így előfordulhat, hogy a sportolás nem jár együtt 
a káros szenvedélyek alacsonyabb szintjével. Ennek magyarázata a sajátos motivációs 
háttérben keresendő. Amennyiben a sportágválasztást a fokozott élménykeresés motivál-
ja, úgy a fizikai aktivitás párosulhat káros szenvedélyekkel (Pikó, 2002). A szakirodalom 
főleg az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás, valamint a dohányzás előfordulását és 
gyakoriságát vizsgálja a sporttal összefüggésben. Érdemes közelebbről is megvizsgálni, 
hogy ennek hátterében milyen magyarázatokat találunk. 

A sportaktivitás jellemzői közül öt emelhető ki, melyek hatással lehetnek a serdülők 
alkoholfogyasztására, dohányzására és marihuána-használatára, ezek a következők: tár-
sas tevékenység, korcsoportokra tagolódás, időbeosztás, felnőtt felügyelet, sikerorientá-
ció (Wichstrøm és Wichstrøm, 2009).

 – Társas tevékenység: A sportágak jelentős részében mind az edzéseken, mind a ver-
senyeken való részvétel nagyobb társaságban történik, így a résztvevők társas kap-
csolatai bővülhetnek. A drogozás és különösen az alkoholfogyasztás pedig társas 

(*)  2012. 02. 01-i megtekintés, http://www.ipsos.hu/site/nemzeti-mediaanalizis/
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tevékenység (Skog, 1985). Ezek alapján a sport elősegítheti ezeknek a rizikómaga-
tartásoknak az előfordulását.

 – Korcsoportokra tagolódás: Az edzéseken és versenyeken történő kor és nem szerinti 
csoportbontások elősegítik az azonos korúakkal és neműekkel való barátkozást. Az 
idősebbekkel történő együttlétek lehetőségének csökkenése ugyanakkor védőhatású 
lehet a szerhasználat kipróbálásával és gyakorlásával szemben (Wichstrøm, 2001).

 – Időbeosztás: Az edzésekre és versenyekre fordított idő csökkenti a szabadidő meny-
nyiségét, így a lehetőségét olyan programokon való részvételnek, amelyeken a szer-
használat előfordulhat.

 – Felnőtt felügyelet: Az edzők és a versenyekre a gyerekeket szállító vagy kísérő szü-
lők jelenléte csökkenti a problémás viselkedés előfordulását.

 – Sikerorientáció: Az eredményességre való törekvés háttérbe szorítja a szer-
használatok közismert teljesítményt 
csökkentő hatása miatt, mint például a 
másnaposság. 

Láthatjuk, hogy a sportmotiváció és az 
egészségmagatartás összefüggése a spor-
tolás életmódformáló hatásaival szoros 
összefüggésben áll. Nem véletlen, hogy 
ezt a kérdéskört sportolók körében vég-
zett vizsgálatok alapján próbálják a kutatók 
tisztázni. 

A sportolók (versenyszerű, magas szintű 
fizikai aktivitásúak) és nem sportolók (ala-
csony szintű, nem versenyszerű fizikai akti-
vitásúak) alkoholfogyasztási szokásainak 
összehasonlítása kapcsán két, egymásnak 
ellentmondó hipotézis fogalmazódott meg. 
Egyes kutatók szerint a sportolók több 
alkoholt fogyasztanak, korábbi életkorban 
kezdenek el inni, mint azok, akik soha nem 
sportoltak (Hildebrand és mtsai, 2001; Nel-
son és Wechsler, 2001; Ford, 2007; Turrisi 
és mtsai, 2007). Más vizsgálatok eredmé-
nyei szerint az alkoholfogyasztás negatívan 
korrelál a sportaktivitással (Fredricks és 
Eccles, 2006; Elder és mtsai, 2000; Peret-
ti-Watel és mtsai, 2003). Egy amerikai ser-
dülőket bevonó kutatásban szoros kapcso-
latot találtak a sport jellegzetességei és a 
szerfogyasztás között: az iskolai szervezésű 
sport kevésbé hajlamosított fokozott alko-
holfogyasztásra, ellenben a férfidominanci-
ájú sportok és az iskolán kívüli tevékenység 
igen; a lányoknál viszont főként olyan spor-
tok esetében fordult elő ez a jelenség, ahol 
vegyesen sportoltak fiúk és lányok (Moore 
és mtsai, 2005). 

Hasonló kettőség áll fenn a rendszeres fizikai aktivitásnak a droghasználatra gyakorolt 
hatását illetően. Vannak kutatások, amelyek a sport védőhatásáról számolnak be (például 

Megállapították például, hogy 
az alkohol a leggyakrabban és  
a legáltalánosabban használt 

rekreációs, illetve bizonyos 
sportágakban (például lövészet) 
teljesítményfokozó drog ősidők 
óta a sportolók között. Néhány 

olimpiai sportágban használata 
doppingolásnak minősül. Azon-
ban nemcsak ez jelent problé-
mát. A kutatások eredményei 

rávilágítottak, hogy pozitív kor-
reláció áll fenn az alkoholfo-
gyasztás és a sportsérülések 

között (O’Brien és Lyons, 2000). 
A rendszeres alkoholfogyasztás 
másik veszélye az, hogy össze-

függésbe hozható más rizikóma-
gatartások gyakoribb előfordu-
lásával: ittas vezetés, szexuális 
agresszió, váratlan teherbeesés, 

nemi úton terjedő betegségek 
nagyobb számú előfordulása 

(Youth Risk Behavior 
Surveillance…, 2000).
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Wechsler és mtsai, 1997; Elder és mtsai, 2000). Ugyanakkor mások magasabb sportolói 
előfordulást tapasztaltak (Ewing, 1998).

Dohányzás tekintetében egyértelműen kedvezőbb képet kapunk a sportnak a dohány-
zásra gyakorolt hatásáról: a sportolás negatívan korrelál a cigarettázással. Ez azonban 
nem jelent csökkent nikotinbevitelt. Azokban az országokban, ahol kapható „smokeless 
tobacco” (dohányfogyasztás füst nélküli formája), ott a sportolók többet fogyasztanak 
belőle, mint nem sportoló társaik (Terry és Connie, 1997; Melnick és mtsai, 2001; Peret-
ti-Watel és mtsai, 2002; Fredricks és Eccles, 2006).

A sport és a rizikómagatartásformák összefüggése még további kutatásokat igényel, e 
téma fontossága azonban nem csökkenti jelentőségét a rendszeres fizikai aktivitás egész-
ségre gyakorolt pozitív hatásának. Annak érdekében, hogy a serdülőkori fizikai aktivitás 
gyakoriságát, valamint a felnőttkori elköteleződést növeljük, az iskoláskorúak sport irán-
ti motivációjának felkeltése és fenntartása lehet az egyik lehetséges eszköz. 

Sportmotivációs elméletek

A sportmotiváció kutatása gyakran kognitív, illetve szociális–kognitív motivációs model-
lek felhasználásával történik. Ezek a modellek a külső és belső motiváció definiálása, 
kapcsolatuk értelmezése alapján két fő csoportba sorolhatóak. Jelentős részük dichotóm 
módon, kisebb hányaduk kontinuumként fogja fel az ’extrinsic’ (külső) és ’intrinsic’ 
(belső) motiváció kapcsolatát. Hagger (1998) ezzel összefüggésben az oksági helyzet 
szubjektív megítélését hangsúlyozza az úgynevezett PLOC (Perceived Locus of Causa-
lity) elméletben, amely kontinuumként értelmezi a sportmotivációt. A folytonos vonalon 
a belső és a külső motiváció között helyezkedik el az identifikáció és az introjekció. 
A belső motivációt az örömmel végzett spontán mozgás, az örömet okozó fizikai akti-
vitás jellemzi. Ezt követi az identifikáció, amelyet az egyéni értékek határoznak meg, 
mint például a sportágra jellemző mozgás technikájának tökéletesebb elsajátítására való 
törekvés, az elégedettség vagy a büszkeség. A motiváció harmadik típusa az introjekció, 
amelyben nagy szerepet kapnak olyan külső motivációk, amelyek az egyén észlelésére 
vannak hatással, ilyen például a lelkiismeret-furdalás az edző vagy a szülő indokolt vagy 
indokolatlan elégedetlensége miatt. A tipikus külső motiváció lényege a külső kontroll, 
például a díjak megnyerésére vagy a rossz szereplésért beígért büntetés elkerülésére való 
törekvés. 

A legismertebb dichotómián alapuló modellek a „Tervezett viselkedés elmélete”, az 
„Önmeghatározás elmélete” és a „Cél-perspektíva elmélet”. A „Tervezett viselkedés 
elméletének” (TPB) középpontjában a szándék áll, amely döntően befolyásolhatja az 
egyén viselkedését. A szándék több tényezőtől is függ: az észlelt társas viselkedési nor-
máktól, az attitűdöktől és a szubjektív értékrendtől. Az elmélet hangsúlyozza a külső 
és belső kontrolltényezőknek az egyén viselkedésére gyakorolt hatásának jelentőségét. 
Empirikus vizsgálatok a serdülőkorúak sportolásával kapcsolatban az elmélet elemei 
közül elsősorban a korábbi magatartás során szerzett tapasztalatok szerepét erősítették 
meg (Bozionelos és Bennett, 1999). Más kutatások a személyes autonómia és a maga-
tartásra gyakorolt kontroll szerepét erősítették meg (Hagger és mtsai, 2002). 

Két amerikai kutató, Deci és Ryan (1985) nevéhez fűződik az „Önmeghatározás elmé-
lete”, mely szerint minden ember kiteljesedésre, önmeghatározásra törekszik és ennek 
szolgálatában három pszichológiai alapszükséglet áll: az autonómia, a kompetencia és 
a társas kapcsolatokra való igény. Az egyének személyiségüktől függően törekszenek 
társas kapcsolatokat kialakítani, azokban önállóan és hatékonyan tevékenykedni. Elmé-
letüket a sportmotivációra is alkalmazták: minél magasabb szinten önmeghatározott a 
sportoló viselkedése, annál erősebb belső motivációval, elkötelezettséggel rendelkezik a 
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sport irányában. A modellben az önmeghatározás és a motiváltság két párhuzamos egye-
nesen fut. Ahogy haladunk az alacsony fokú ön-meghatározottságtól a magasabb felé 
az egyik egyenesen, úgy fut mellette a másikon a motiváció foka a motiválatlanságtól a 
külső motiváción át a belső motivációig. A szerzők a külső motivációnak négy altípusát 
különböztették meg, melyeket két nagyobb csoportba soroltak. A kontrollált külső moti-
vációkhoz tartozik a külső kontroll és az introjekció, az autonóm külső motivációhoz az 
identifikáció és az integráció. Ezt követi a belső motiváció, melyhez nagyfokú ön-meg-
határozottság tartozik. Ezt a modellt alkalmazták Frederick és munkatársai (1996) is 
a sportmotivációs kutatásukban, amelyben rávilágítottak a sport örömfunkciójára, az 
érzelmeknek mint a belső motiváció fokmérőjének és a sportmotivációnak a kapcsola-
tára. Minél magasabb fokú pozitív érzelmet vált ki a sporttevékenység, annál erősebb a 
rendszeres sportolás kialakulásának lehetősége. Litt és munkatársai (2011) vizsgálata is 
megerősítette az önmeghatározás elméletét. Kutatásuk eredménye szerint a külső moti-
vációval jellemezhető diákok fizikai aktivitási szintje a legalacsonyabb, az erős belső 
motivációjúaké a legmagasabb volt. A külső motiváció nagysága negatívan korrelált a 
fizikai aktivitás szintjével. Egy másik vizsgálatban a magas öndeterminációs motiváció 
pozitívan befolyásolta teniszezők teljesítményét (Gillet és mtsai, 2010). 

A cél-perspektíva elmélet (Lewthwaite, 1990) szerint az egyének sportmotivációja 
eredmény-orientációjú motiváció, mely egy olyan koordináta rendszerben modellezhe-
tő, ahol az egyik tengelyen az egyén optimális fejlődése (feladat-orientáció), a másikon 
pedig kedvező megítélése (ego-orientáció) mérhető. A kedvező megítélésre való törekvés 
nincs kapcsolatban az elért eredményekkel, míg az optimális fejlődésre való törekvés 
és az elért eredmények között pozitív kapcsolat áll fenn. A sikerre, a győzelemre való 
törekvés, a teljesítmény elismerésének igénye dominánsan külső orientációt fejeznek ki 
(Duda és mtsai, 1992). Longhurst és Spink (1987), valamint Zan és munkatársai (2008) 
kutatásai eredményei szerint serdülőkorban a feladatorientáció mértéke csökken.

Iskoláskorú fiatalok sportmotivációi

A fiatalok sportolási motivációját Goudas és munkatársai (1994) a következőképpen jel-
lemzik: az önmegvalósítás értelmében az egyén pszichológiai igényei (például magasabb 
énhatékonyság, jobb pszichikai közérzet), társas igényei (például barátokkal együtt vég-
zett sporttevékenység, szórakozás, népszerűség a kortársak körében), és a kívánt élettani 
hatások elérése (például jobb alak, nagyobb izomerő) jelentős motiváló erőt fejtenek ki. 
A magyar serdülők körében végzett korábbi felmérés a „győzelem- és versenyorientált” 
motivációs faktort és a „fizikai erőnlét, egészség és sportolói attitűd” motivációs faktort 
találta legjellemzőbbnek (Pikó és mtsai, 2004) Egy, a serdülők fizikai aktivitási moti-
vációját vizsgáló, reprezentatív amerikai tanulmány viszont az egészséggel kapcsolatos 
motivációs faktort találta a legerősebbnek, összehasonlítva a külső és a szociális faktorral 
(Litt és mtsai, 2011). A szociális faktor jelentőségét más tanulmányok is hangsúlyozzák. 
A serdülőkorúak könnyebben elköteleződnek, ha a sportolás lehetőséget ad társasági 
életre, ismeretségek, barátságok kialakítására, ha egy népszerű csoport tagjaivá válhat-
nak, vagy ezáltal társaik elismerését kivívhatják (Anderman és Anderman, 1999; Patrick 
és mtsai, 1997; Whitehead, 1995). A szociokulturális környezet szintén befolyásolja a 
motivációt: az amerikai serdülőknél a verseny, a fejlődés, a kínaiaknál a szocializáció 
és a wellness voltak a fő motivációs faktorok (Jan és McCullagh, 2004). A motiváci-
ók struktúrája az életkorral együtt változik. Gyermekkorban a hatásspektrum sokkal 
összetettebb; a motivációs tényezők között társas hatások és pszichikai tényezők, külső 
és belső motivációk egyaránt megtalálhatók. A korral előrehaladva a belső orientációjú 
motivációk kerülnek túlsúlyba, különösen a nem rendszeres sportolást választó felnőttek 
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körében (Campbell és mtsai, 2001). Felnőttkorban az egészségmotivációk erőteljesebb 
hatást gyakorolnak (Ntoumanis, 2001). 

A szakirodalmi összefoglalásból kitűnik, hogy az iskoláskorú fiatalok egészségmaga-
tartását jelentősen befolyásolhatja a sport, és annak számos jellegzetessége. Jelen tanul-
mányunk célja, hogy megvizsgáljuk sportoló fiatalok körében a káros szenvedélyt okozó 
szerek fogyasztását családjuk anyagi helyzete, szüleik iskolai végzettsége, sportáguk 
típusa, valamint sportmotivációik tükrében. 

Minta és módszer

A vizsgálatunkban 189 sportoló vett részt. A szegedi, megyei sportorvosi rendelőt sport-
orvosi versenyengedélye megújítása céljából felkereső, különböző szinteken versenysze-
rűen sportoló személyek közül ők vállalkoztak arra, hogy részt vesznek felmérésünkben. 
A 103 fiú és 86 lány (54 százalék, 46 százalék) átlag életkora 15,5 év volt. Az adatgyűj-
tésre 2009 szeptembere és 2010 márciusa között került sor.

Az adatgyűjtés önkitöltéses kérdőíves módszerrel történt, a válaszadás önkéntes és 
anonim volt. A kérdőív szocioökonómiai státuszra, sportágra (egyéni és csapatsportok) 
és sportmotivációs struktúrára, valamint szerfogyasztási szokásokra vonatkozó válto-
zókra kérdezett rá. A szülők iskolai végzettsége a következő kategóriákba volt sorolható: 
általános iskola, szakmunkásképző, érettségi, valamint főiskola vagy egyetem. A család 
anyagai helyzetét felső osztály, felső-középosztály, középosztály, alsó-középosztály és 
alsó osztály csoportokba sorolhatták a válaszolók (Pikó és Fitzpatrick, 2007). 

A szerfogyasztási szokások vizsgálata, az úgynevezett „rizikómagatartás” kérdőív 
felhasználásával történt, melyben a sportolók alkohol-, drogfogyasztási és dohányzási 
szokásaira kérdeztünk rá (Kann, 2001). A kérdések az életprevalenciára és az elmúlt 
egy hónapban történő fogyasztásra vonatkoztak: „Dohányoztál-e már valaha/Az elmúlt 
hónapban kb. mennyit dohányoztál?” „Fogyasztottál-e már valaha alkoholt/ Az elmúlt 
hónapban hányszor ittál alkoholt/Az elmúlt hónapban hányszor ittál egyszerre nagyobb 
mennyiségű (több pohár) alkoholt?” „Kipróbáltál-e valaha valamilyen drogot?/Az elmúlt 
hónapban hányszor használtál valamilyen drogot?” A válaszkategóriák az életprevalencia 
esetében igen/nem volt, a havi prevalencia esetében pedig jelen elemzés során a válto-
zókat dichotomizáltuk, azaz a szerfogyasztási státusz (igen/nem) szerepelt változóként a 
gyakoriságtól függetlenül. 

A sportmotivációk megismerésére egy 18 elemből álló, ötfokozatú skálát alkalmaz-
tunk. A motivációs faktorok felölelték mind a belső, mind pedig a külső orientációs 
módokat, és alapját a Sportmotivációs Skála (SMS) képezte (Pelletier és mtsai, 1995). 
A sportmotivációk csoportosításához faktoranalízist alkalmaztunk. A faktorsúlyok (Kai-
ser kritérium: 3-nál nagyobb faktorsúlyok) alapján értelmeztük a motivációs struktúrát, 
majd a meghatározó változók segítségével összesített skálapontokat (motivációs fakto-
rok) hoztunk létre. Meghatároztuk az így kialakított skálák megbízhatóságát jellemző 
Cronbach alpha értékeket is. A sportágra és a szerfogyasztási szokásokra vonatkozó 
további vizsgálatokba ezeket az összesített skálapontokat vontuk be és az összefüggések 
vizsgálatára logisztikus regresszió elemzést alkalmaztunk. A szerfogyasztási változók 
függő, a sportágak (egyéni/csapat) és motivációs faktorok pedig független változóként 
szerepeltek. A szignifikanciához a p érték mellett 95 százalékos konfidencia intervallu-
mot számítottunk. 
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Eredmények

Az 1. táblázat a káros szenvedélyt okozó szerek fogyasztásának nemek szerinti gyako-
riságát mutatja be. Dohányzás és kábítószer-fogyasztás tekintetében nem találtunk nemi 
különbségeket. Az alkoholfogyasztással kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy mintákban 
kevesebb lány ivott már valaha alkoholt és az elmúlt hónapban is kevesebbszer fogyasz-
tották, mint a fiúk. Az egyszerre nagyobb mennyiségű alkohol elfogyasztása (az úgy-
nevezett nagyivás) tekintetében nem voltak nemi különbségek. 

1. táblázat. A káros szenvedélyt okozó szerek fogyasztását jellemző változók gyakorisága nemek szerint

Teljes minta  
(%) 

Fiúk (%)
N = 103

Lányok (%)
N = 86

Dohányzás
Életprevalencia (p>0,05)
    Igen
    Nem
Havi prevalencia (p>0,05)
    Igen
    Nem

34,4
65,6

17,1
82,9

34
66

17,5
82,5

34,9
65,1

16,7
83,3

Alkoholfogyasztás
Életprevalencia (p<0,05)
    Igen
    Nem
Havi prevalencia (p< 0,05)
    Igen
    Nem
Nagyivás (p>0,05)
    Igen
    Nem

75,7
24,3

49,2
50,8

70,6
29,4

82,5
17,5

55,9
44,1

75,3
24,7

67,4
32,6

41,2
58,8

66,7
33,3

Kábítószerfogyasztás
Életprevalencia (p>0,05)
    Igen
    Nem
Havi prevalencia (p>0,05)
    Igen
    Nem

  2,6
97,4

1,1
98,9

1,0
99,0

0
100

4,7
95,3

2,4
97,6

Megjegyzés. Chi-négyzet próba.

A 2. táblázatban a szülők iskolai végzettségének és gyermekeik szerfogyasztásának 
összefüggéseit találjuk. Az apák iskolázottsága befolyásolta, a minta alkoholfogyasztást 
jellemző változói közül, az élet- és havi prevalenciát. Az anyák tanulmányai pedig szig-
nifikáns kapcsolatot mutattak a dohányzás és az alkoholfogyasztás havi prevalencia érté-
keivel, valamint az akár részegséghez vezető nagyobb mennyiségű italfogyasztással is. 
A droghasználati adatok az alacsony előfordulás (igen válasz a teljes minta tekintetében 
2 fő) miatt nem értékelhetőek. Vizsgáltuk a család anyagi helyzete és a szerhasználat 
kapcsolatát is, és nem találtunk összefüggést közöttük (p>0,05).

A 3. táblázatban csapat- és egyéni sportolók szerfogyasztási státuszát figyelhetjük meg. 
Az egyéni sportolók közül kevesebben dohányoztak már valaha, viszont az elmúlt 
hónapra vonatkozó adatok tekintetében csapat és egyéni sportolók között nincs különb-
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ség. A csapatsportolók közül többen ittak már alkoholt valaha és az elmúlt hónapban is 
többször és nagyobb mennyiséget fogyasztottak, mint egyéni sportoló társaik. Drogfo-
gyasztási szokásaikban nem volt különbség. 

2. táblázat. A szerfogyasztás és a szülők iskolai végzettsége közötti összefüggések 

Végzettség

Szerfogyasztás

Apa (%)
N=186

Anya (%)
N=186

általános,
szakmunkás

érettségi főiskola, 
egyetem

általános,
szakmunkás

érettségi főiskola, 
egyetem

igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem
Dohányzás 
életprevalencia

 34,8 65,2  27,1 72,9
p>0,05

 41,7 58,3  42,9 57,1  27,6 72,4
p>0,05

 37,7 62,3

Dohányzás havi 
prevalencia

 19,1 80,9  12,1 87,9
p>0,05

 20,0 80,0  32,4 67,6  7,9 92,1
p<0,01

 19,7 80,3

Alkohol 
életprevalencia

 75,4 24,6  62,7 37,3
p<0,01

 90,0 10,0  71,4 28,6  69,7 30,3
p>0,05

 84,4 15,6

Alkohol havi 
prevalencia

 47,8 52,2  37,9 62,1
p<0,05

 62,7 37,3  54,3 45,7  35,5 64,5
p<0,01

 61,3 38,7

Nagyivás  24.6 75,4  25,9 74,1
p>0,05

 39,0 61,0  45.7 54,3  18,4 81,6
p<0,01

 33,3 66,7

Drog 
életprevalencia

 2,9 97,1  3,4 96,6
p>0,05

 1,7 98,3  5,7 94,3  1,3 98,7
p>0,05

 2,6 97,4

Drog havi 
prevalencia

 2,9 97,1  0 100,0
p>0,05

 0 100,0  5,9 94,1  0 100,0
p<0,05

 0 100,0

Megjegyzés. Chi-négyzet –próba.

3. táblázat. A szerfogyasztási státusz mutatóinak gyakorisági adatai csapat- és egyéni sportolóknál

Csapatsportolók (%)
N = 124

Egyéni sportolók  (%)
N = 64

Dohányzás
Életprevalencia (p<0,001)
    Igen
    Nem
Havi prevalencia (p>0,05)
    Igen
    Nem

42,7
57,3

20,3
79,7

18,8
81,3

11,1
88,9

Alkoholfogyasztás
Életprevalencia (p<0,05)
    Igen
    Nem
Havi prevalencia (p<0,05)
    Igen
    Nem
Nagyivás (p<0,05)
     Igen
     Nem

80,6
19,4

54,8
45,2

35,5
64,5

67,2
32,8

38,7
61,3

17,7
82,3

Kábítószerfogyasztás
Életprevalencia (p>0,05)
    Igen
    Nem
Havi prevalencia (p>0,05)
    Igen
    Nem

3,2
96,8

1,6
98,4

1,6
98,4

0
100

Megjegyzés. Chi-négyzet próba.
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A 4. táblázatban a sportági típusok és a szerfogyasztás logisztikus regressziós elemzé-
sének szignifikáns eredményeit vizsgálhatjuk. Az alkoholfogyasztás és dohányzás élet-, 
valamint az ivás havi prevalenciája szignifikáns összefüggést jelez a csapatsportággal: a 
csapatsportot űzők közül többen próbálják ki az alkoholt és a dohányzást, és több alka-
lommal is isznak egy hónap alatt. Az egyszerre nagyobb mennyiség fogyasztásában, 
valamint a dohányzás havi prevalaenciájában nem volt különbség. 

4. táblázat. A sportág típusa és a szerfogyasztás közötti szignifikáns összefüggések:  
Logisztikus regresszió eredményei (esélyhányadosok)

Alkoholfogyasztás 
életprevalencia

Alkoholfogyasztás havi 
prevalencia

Dohányzás
életprevalencia

Prediktorok ORa (95% CI) b ORa (95% CI) b ORa (95% CI) b

Egyéni 
(referencia) 1,00 – 1,00 – 1,00 –

Csapatsport 2,03* 1,03-4,04 1,92* 1,03-3,58 3,24** 1,57-6,67
aOR, Esélyhányados (Odds Ratio)      b95% CI, 95%-os Konfidencia Intervallum *p<0,05 **p<0,001

Az 5. táblázat a sportmotivációs struktúra varimax-rotációval végzett faktoranalízisének 
eredményét mutatja. Az elemzés négy faktorból álló megoldáshoz vezetett, melyek a 
variancia 60 százalékát magyarázták. Az első, a variancia 30 százalékát adó faktor neve 
„siker- és győzelemorientáció” lett, jellemzően külső motivációs elemekkel: Jó sportoló-
vá akarok válni; Olyan akarok lenni, mint az élsportolók; Az edzőm meg legyen velem 
elégedve; A versenyek, érmek, díjak; A győzelem érzése; Szeretnék híres lenni; A szur-
kolás; Népszerűvé válás. A faktor megbízhatósága:0,88. A második faktor döntően belső 
motivációs elemekből épül fel, Cronbach alpha értéke 0,77 és a „jó alak és egészség” 
nevet kapta. Motivációs elemei: A sporttal egészségesebb leszek; Jó fizikai erőnlétet biz-
tosít; Jobb lesz az alakom; Izmosabb leszek; Élvezem, hogy ura vagyok saját testemnek. 
A harmadik, a „megfelelni a külső elvárásoknak” elnevezésű, 0,68-as megbízhatóságú 
faktor elemei: Iskola kötelezővé teszi; Szüleim kötelezővé teszik; Szüleimnek örömet 
szerzek vele. A negyedik faktort „barátok, szórakozás”-nak neveztük el, az alkotó moti-
vációs elemek után (Jó baráti társaság; Szórakozás). Cronbach alpha értéke 0,72 és a 
variancia 7 százalékát magyarázza. 

5. táblázat. A sportmotivációk kategóriái faktoranalízis alapján (végső, rotált eredmény)

Változók Faktorok 

F1
Siker és 

győzelemorientáció

F2
Jó alak és 
egészség

F3
Megfelelni a külső 

elvárásoknak

F4
Barátok, 

szórakozás

Iskola kötelezővé 
teszi

 ,178  –,042  ,764  –,037

Szüleim kötelezővé 
teszik

 ,015  ,076  ,834  –,069

Szüleimnek örömet 
szerezni

 ,055  ,168  ,653  ,208

Egészség  –,033  ,649  ,292  ,111

Fizikai erő  ,192  ,727  –,073  ,099

Alak  ,026  ,693  ,119  ,270

Izom  ,057  ,792  ,070  ,131

Uralni a testemet  ,284  ,655  –,055  –,024
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Változók Faktorok 

F1
Siker és 

győzelemorientáció

F2
Jó alak és 
egészség

F3
Megfelelni a külső 

elvárásoknak

F4
Barátok, 

szórakozás

Jó sportolóvá válni  ,666  ,375  –,196  ,028

Olyannak lenni, mint 
az élsportolók

 ,823  ,165  –,014  –,087

Edző  ,674  ,009  –,016  ,220

Érmek  ,703  ,090  ,014  ,189

Győzelem  ,588  ,183  ,091  ,312

Híresnek lenni  ,814  ,013  ,224  –,048

Szurkolás  ,562  ,069  ,133  ,450

Népszerűség  ,797  ,044  ,241  ,105

Baráti társaság  ,131  ,152  ,110  ,837

Szórakozás  ,217  ,307  –,105  ,757

Variancia (%)  30  13  10  7

Cronbach alpha  0,88  0,77  0,68  0,72

Megjegyzés. A 0,3-nál nagyobb faktorsúlyok értékeit vettük figyelembe (Kaiser kritérium). 
A Cronbach alpha mutatók a skálák megbízhatósági értékeit jelzi.

A 6. táblázat a motivációs faktorok és a szerfogyasztás logisztikus regressziós elemzésé-
nek szignifikáns eredményeit tartalmazza. A „megfelelni a külső elvárásoknak” motivá-
ciós faktor csökkenti az esélyét az alkoholfogyasztás havi prevalenciájának, a „barátok, 
szórakozás” motivációs faktor szignifikáns összefüggést mutat az egyszerre nagyobb 
mennyiségű alkohol fogyasztásával.

6. táblázat A motivációs faktorok és a szerfogyasztás közötti szignifikáns összefüggések:  
Logisztikus regresszió eredményei (esélyhányadosok)

Alkoholfogyasztás havi prevalencia Nagyivás
Prediktorok ORa (95% CI) b ORa (95% CI) b

F3
Megfelelni a külső 
elvárásoknak 0,73* 0,54-0,99 0,719* 0,513-0,999
F4
Barátok, szórakozás

1,32
p=0,07 0,97-1,81 1,542* 1,05-2,26

aOR, Esélyhányados (Odds Ratio)      b95% CI, 95%-os Konfidencia Intervallum *p<0,05

Megvitatás

Kutatásunkban több oldalról vizsgáltuk a serdülő sportolók szerfogyasztását, a sport-
águk típusa, a sportmotivációjuk, valamint szüleik iskolai végzettsége és a családjuk vélt 
anyagi helyzete tükrében. A téma jelentőségét a legfrissebb felmérések is alátámasztják: 
a serdülőkorúak közel 21 százaléka heti rendszerességgel dohányzik. A 11. évfolyam ese-
tében már a fiúk 41,5 százaléka, lányok 33,8 százaléka. Az elmúlt hónapban alkalmilag a 
11.-es fiúk 31,2 százaléka (lányok 43,9 százaléka), többször pedig a fiúk 47,6 százaléka 
(a lányok 31,5 százaléka) fogyasztott alkoholt. Ugyanezen korosztályból a fiúk 28,0, a 
lányok 23 százaléka volt 1–2-szer és a fiúk 16,1, illetve lányok 6,8 százalék volt több-
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ször részeg az elmúlt hónapban (Németh és Költő, 2011). A budapesti érettségizők fele 
kipróbált már valamilyen illegális szert, 7,7 százalékuk havi rendszerességgel használ 
marihuánát. A rendszeres fizikai aktivitás testi és lelki egészségre gyakorolt hatása szé-
les körben ismert, a szülők és a nevelők is támogatják a fiatalok sportolási törekvéseit, 
többek között remélve, hogy ez a magatartási típus véd a szerfogyasztás kialakulása 
ellen. A szakirodalom azonban már nem nyújt egyértelműen kedvező képet a sport pre-
ventív hatásáról. Különösen az alkoholfogyasztással kapcsolatban számos, a sportnak 
hajlamosító hatását bizonyító tanulmány jelent meg (Hildebrand és mtsai, 2001; Nelson 
és Wechsler, 2001; Ford, 2007; Moore és mtsai, 2005). A kábítószer-fogyasztás és a 
sportolás kapcsolata szintén ellentmondásos (Wechsler és mtsai, 1997; Elder és mtsai, 
2000; Ewing, 1998). A cigarettázással kapcsolatban viszont viszonylag egyértelmű védő 
hatásról olvashatunk (Terry és Connie, 1997; Melnick és mtsai, 2001; Peretti-Watel és 
mtsai, 2002; Fredricks és Eccles, 2006). Mintánkban a sportolók 17,1 százaléka dohány-
zott az elmúlt hónapban, a dohányzó fiúk és lányok aránya hasonló (fiúk: 17,5, lányok: 
16,7 százalék). Ez az érték gyakorlatilag megegyezik a HBSC 2006 felmérés adataival, a 
napi vagy legalább hetente dohányzó iskoláskorúak aránya (összes megkérdezett közül) 
a fiúk 17,9, a lányok 17,6 százaléka. Ha figyelembe vesszük a mintavételünk időpontját 
(2009-2010), akkor sportolóink dohányzási gyakorisága kedvezőbb, mert nem követi a 
reprezentatív felmérések évekkel emelkedő előfordulását: 2006-ban 17,6, 2010-ben 21 
százalék volt a rendszeresen dohányzó tanulók aránya (HBSC 2006, 2007; Németh és 
Költő, 2011). A sportolók alkoholfogyasztását szintén a HBSC 2010 felmérés adataival 
hasonlítottuk össze. A sportolók 49,2 százaléka ivott az elmúlt hónapban alkoholt vala-
milyen rendszerességgel, a fiúk 55,9, a lányok 41,2 százaléka. Ezek az adatok minden 
összehasonlításban meghaladják 9.-es és 11.-es adatokat:

 
7. táblázat. Az elmúlt havi alkoholfogyasztás gyakorisága nem és évfolyam szerint,  
országos reprezentatív mintán (N = 7860) (Németh és Költő, 2011)

Évfolyam Nem ivott alkoholt %
Fiúk    Lányok

Alkalmilag % 
Fiúk    Lányok

Többször %  
Fiúk    Lányok

9. 33,7 41,1 33,0 37,4 33,2 21,6

11. 21,1 24,6 31,2 43,9 47,6 31,5

Az egy alkalommal több adag alkoholt fogyasztók (esély a lerészegedésre) aránya is 
rendkívül magas, 70,6 százalék a sportolók között. A sportoló lányok szignifikánsan 
kevesebbet és kevesebbszer ittak, mint fiú társaik. Drogfogyasztás tekintetében kedve-
zőbb eredményeket kaptunk. A sportolók 2,6 százaléka próbált már ki valamilyen ille-
gális szert és csak 1,1 százalékuk fogyasztott az elmúlt hónapban is. A HBSC 2010 fel-
mérése szerint a válaszoló 9. és 11. osztályos tanulók közel egyharmada fogyasztott már 
életében valamilyen illegális szert, illetve visszaélésszerűen gyógyszert vagy inhalánso-
kat; a leggyakrabban használt drog, a marihuána elmúlt hónapi fogyasztására vonatkozó 
összesített prevalencia-értéke 9,2 százalék volt a felmérésben (Németh és Költő, 2011). 
Ezek az adatok alapján elmondható, hogy vizsgálatunkban a sportoló státusz protektív 
volt a drogfogyasztás és a dohányzás szempontjából, viszont alkoholfogyasztásra hajla-
mosított. A sportoló lányok kevesebbet és kevesebbszer ittak, mint fiú társaik.

Hasonló következtetésekre jutott Tove Wichstrøm és Lars Wichstrøm (2009) a nor-
vég serdülőkre vonatkozó reprezentatív, követéses vizsgálatuk kapcsán: a sportolói 
státusz, különösen csapatsportokban elősegítheti a lerészegedéseknek az előfordulását 
serdülő- és korai felnőttkorban. Mi lehet az oka ezeknek a különbségeknek? Egyrészt 
magyarázhatjuk őket a csapatsportok esetén a kortárshatások felerősödésével, a heti 3–4 
alkalommal látogatott edzésekkel, és a gyakran hétvégére eső mérkőzésekkel összefüg-
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gésben. Másrészt a gyakran a lakóhelytől 
távoli településeken megrendezett meccsek-
kel kapcsolatos szülői kontroll gyengülésé-
vel. A csapatot ilyenkor gyakran az edzőn 
kívül csak egy-két szülő kíséri, nem ritka az, 
amikor egy éjszakát is távol kell tölteni ott-
honról. Ez a helyzet kedvezhet a szerkipró-
bálásoknak és a rendszeres fogyasztásnak is.

Kutatásunkban vizsgáltuk a sporto-
lók motivációjának és szerfogyasztásának 
összefüggéseit is. Faktoranalízist követően 
négyfajta motivációs faktort tudtunk meg-
különböztetni, a legerősebb magyarázó 
erővel, 30 százalékos varianciával, a dön-
tően külső motivációs elemekből felépülő 
úgynevezett „siker- és győzelemorientáció” 
faktort találtuk. Emellett sorrendben a „jó 
alak, egészség”, „megfelelni a külső elvárá-
soknak” és „barátok, szórakozás” faktorok 
fordultak még elő. A motivációs faktorok 
és a szerfogyasztás logisztikus regresszi-
ós elemzése során a legerősebb faktor, a 
„siker és győzelemorientáció” tekintetében 
nem találtunk összefüggést. A „megfelel-
ni a külső elvárásoknak” motivációs faktor 
csökkentette az esélyét az alkoholfogyasztás 
havi prevalenciájának, a „barátok, szórako-
zás” motivációs faktor viszont szignifikáns 
összefüggést mutatott az egyszerre nagyobb 
mennyiségű alkohol fogyasztásával.

Munkánkban elemeztük a sportolók szer-
fogyasztásának és a szülők iskolai végzett-
ségének, valamint a család anyagi helyze-
tének összefüggéseit is. Utóbbi tekintetében 
nem találtunk kapcsolatot. A szülők iskolai 
végzettségét tekintve az anyák szerepe érté-

kelődött fel. A főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkező anyák gyerekei többször 
fogyasztottak alkoholt és nagyobb mennyiséget is belőle, valamint többet dohányoztak 
az elmúlt hónapban, mint az érettségivel vagy általános iskolai végzettséggel rendelkező-
ké. A dohányzás előfordulását kivéve hasonló összefüggést találtunk a diplomás apák és 
gyermekeik alkoholfogyasztási szokásai között. A magasabb iskolai végzettségű szülők 
gyermekeinek szerfogyasztásával kapcsolatban számos vizsgálat tett hasonló megállapí-
tásokat (Pikó és Fitzpatrick, 2007; Humensky, 2010).
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