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DIÁKOK ÉS TANÁROK MENTÁLIS ÁLLAPOTA 
SZORONGÁSVIZSGÁLATOKBAN  

MENTAL STATE OF STUDENTS AND TEACHER TRAINEES IN 
ANXIETY TESTS  

Összefoglaló 

A magyar vizsgálati eredmények és egészségügyi adatok az iskoláskorú-
ak mentális egészségér l tragikus képet mutatnak. N  a deviencia, a drogél-
vezet, a neuraszténiás tünetek és a b nözésben résztvev  tanulók száma. 
Negatív tendencia mutatható ki az egyetemi ifjúság körében is. 

Kérdés: a jöv  század pedagógusa mennyire felkészült a „mentálisan sé-
rült” nemzedék nevelésére, vagy személye is stresszhelyzetet jelent a tanuló 
számára. 

A vizsgálat célja: 

– Serdül korú és tanárképz  szakos hallgatók mentális állapotának be-
mutatása szorongásvizsgálatok tükrében. 

– Testnevel  tanár szakos hallgatók konfliktuskezelési és szorongásküz-
dési készségének vizsgálata. 

Vizsgált személyek: 

1. serdül korú tanulók (N=150 f /2 csoport); 
2. tanárképz s hallgatók (N=120 f /3 csoport). 

Alkalmazott módszerek: szorongáskérd ívek: 

1. a) SASC-H „Social Anxiety Scala of Children” – A.H. La Greca 
(1988). 

b) RTT-H „Reaciton to Tests” I.G. Sarason and K. Sipos (1988) 
2. a) H. STAI-STATE, H. STAI-TRAIT (K. Sipos, 1988). 
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b) „Szorongás leküzdési mód Preferencia Kérd ív” (Oláh A. 1993., 
ELTE) 

Eredmények, következtetések. 

A serdül korúak testnevelés tagozatos csoportja kedvez bb szorongásér-
téket mutat, mint nem tagozatos társaik. A testnevel  tanár szakos hallgatók 
rendszeres testedzésben résztvev  csoportja eredményesebb konfliktuskeze-
lési készséget és megküzdési módot („coping-behavior”) jeleznek, mint él-
sportoló társaik, illetve a testedzésben nem részesül  csoport tagjai. A rend-
szeres testgyakorlás alapvet  (fontos) tényez  a distressz megel zésében és 
kezelésében. – Az Exercise Phychologia eredményeit tudatosan kell alkal-
mazni a testedzésben. 

Kulcsszavak: testgyakorlás pszichológiája, mentális egészség, szociális 
szorongás, vizsgaszorongás, szorongás megküzdési stratégiák/kellemetlen 
szituációban. 

Abstract 

Hungarian test result and public health data show a tragic picture of the 
mental health of students in primary and secondary education. There is an 
increase ion the number of deviant students, that of drug addicts, students 
suffering from neurasthenic symptoms/neurasthenia and that of students 
involved in crime. The tendency is by no means positive among university 
students./There is a negative tendency also among university students. 

Question: How much is the teacher of the next century prepared to edu-
cate a mentally injured generation, or does their personality create a stressful 
situation for the students? 

Aim of investigation: 

– To present the mental state of adolescent students and teacher trainees 
with respect to anxiety tests. 

– To examine the conflict solving and copping behavior abilities of 
teacher trainees in physical education. 

Subject of examination: 

1. adolescent students (N=150/2 groups); 
2. teacher trainees (N=120/3 groups). 
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Applied methods: Anxiety questionnaires: 

1. a) SASC-H „Social Anxiety Scala of Children” – A.H. La Greca, 
1988. 

b) RTT-H „Reaction to Test” – I.G. Sarason and K. Sipos, 1988. 
2. a) H. STAI-STATE, H.STAI-TRAIT (K. Sipos, 1988) 

b) Olah A.: „Szorongas Lekuzdesi mod Preferncia Kerdoiv”, ELTE 
1993. 

Results and Conclusion: 

The group of adolescent students specialized in physical education shows 
a more favorable anxiety figure than that shown by other adolescent stu-
dents. Among teacher trainees of physical education those who regularly do 
physical exercise are more able to solve conflicts and have a better coping 
behavior than their top athlete classmates and those who do not exercise 
regularly. Regular body exercise is a fundamental (important) factor in pre-
venting and coping with distress. – The results of Exercise Psychology 
should purposefully applied in body exercise. 

Keywords: exercise psychology, mental health, social anxiety, reaktion to 
test – anxiety, coping strategy/unpleasant, threatening in situation. 

 
 
Az exercise pszichológia: különválva a klasszikus sportpszichológiától - 

a testgyakorlást az egészségpszichológia kontextusába helyezni. A testedzés 
társadalmi mentálhigiénés kutatását és az eredmények gyakorlati alkalmazá-
sát tartja fontosnak. 

Vizsgálati eredményei a személyiség mentális állapotára, egészségre ha-
tását tárja fel. 

Kutatási eredményei összegezve (FOLKINS, LONG 1984.; Mc.CANN és 
HOLMS 1984.; FEIST és BRANNON 1988.; KING, TAYLOR és 
HASKELL 1993.): 

1. A testmozgás mennyisége fordítottan arányos a depresziószinttel és a 
szorongással; ezáltal a mentális zavarok egyértelm  csökkenését 
eredményezi. Az eredmények 10–12 hetes rendszeres testgyakorlást 
végz  (futás, kocogás, aerobic stb.) depressziós és szorongó szemé-
lyeken elért eredményt mutatják, szemben az inaktív kontroll csoport-
tal. 

2. A rendszeresen végzett testgyakorlás szignifikánsan kevesebb de-
presszióval jár. 
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A problémafelvetés két iránya 

1. Az országos statisztikai adatok és vizsgálati eredmények az iskoláskorú-
ak (7-18 év) mentális állapotáról kedvez tlen, egyes területeken tragikus 
képet mutatnak. A korosztály körében n  a deviencia, agresszivitás, al-
kohol és drogélvezet, emelkedik a gyermekkorú b nöz k száma és a fia-
talkori öngyilkosság. 

2. Ez a negatív tendencia bizonyos területeken kimutatható az egyetemi és 
f iskolai hallgatók körében is. A tanárképzésben résztvev  egyetemi és 
f iskolai hallgatók (N=3048 f ) mentális állapotának adatai az 
„EUROFITT program” életmódvizsgálata alapján (1996.). 

a) Kérdés:  „Elmondhatja-e magáról, hogy boldog?” 
 Válasz: Nem: 29,7% 
  Abszolút negatív:   2,9% 

  Összesen nem: 32,6% 

b) Pszichoszomatikus tünetek el fordulási gyakorisága 

 

1. táblázat: A fáradtság gyakorisága (%) 

A fáradtság gyakorisága (%) 
 Hetente (1-3x) Hetente (több mint 4x) Összesen 

Férfiak 24,3 17,3 41,6 
N k 28,4 14,8 43,2 

 

2. táblázat: Hangulati problémák gyakorisága (%) 

Hangulati problémák gyakorisága (%) 
 Hetente Hetente többször Összesen 

Férfiak 12,9 22,9 35,8 Lehangoltság 
N k 16,6 26,6 43,2 

Férfiak 16,7 25,1 418 Idegesség 
N k 21,5 28,5 50,0 

Férfiak 7,3 9,1 16,4 Alvási nehézség 
N k 8,5 9,3 17,8 
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3. táblázat: Szomatikus panaszok (pszichés eredet ek) – % 

Szomatikus panaszok (pszichés eredet ek) - % 
 Nagyon gyakran Gyakran Összesen 

Férfiak 6,9 10,3 17,2 Hátfájás 
N k 12,5 12,33 24,8 

Férfiak 2,8 6,6 9,4 Gyomorfájás 
N k 7,1 10,7 17,8 

Férfiak 4,1 10,6 14,7 Fejfájás 
N k 12,4 19,8 32,2 

 
– A fizikai aktivitás, a testedzés elégtelen gyakoriságú a hallgatók 41%-

ánál. 
– Az alkohol és dohányzás növekedése jelent s az I. és a IV. évfolyam 

között. 
Érdemes megjegyezni, hogy a középiskolások körében végzett hasonló 

tartalmú vizsgálatok elemzése szerint a fáradtság és a pszichoszomatikus 
panaszok hátterében nem els sorban a napirend és az életmód szempontjából 
kedvez tlen változók állnak, hanem az iskolához való negatív viszonyulás, 
az iskolai sikertelenség és a családdal, a kortársakkal való kommunikáció 
nehézsége. 

Vizsgálati cél, módszerek 

A jöv  század pedagógusa mennyire tud megfelelni, és a pedagógiai 
konfliktusokat kezelni a mentálisan sérült tanulóknál, vagy éppen mint szo-
rongás és konfliktushordozó, személyiségével újabb stresszhelyzetet jelent a 
tanulók számára. 

 
1. Vizsgálat általános iskolás korú tanulók között (10–14 év). N=150 f . 
Alkalmazott módszer: szorongás kérd ívek. 
a) Szociális szorongás kérd íve (SASC-H A.H.La Greca, 1990.) 
 A kérd ív 3 faktorban mér: 
 SADN – új helyzetben, új társakkal nembeli elkerülési és kellemet-

lenségérzés, szorongás.  
 SADG - az elkerülési és kellemetlenségérzést általában méri társas 

közegben. 
 FNE -  félelem a társak negatív, kedvez tlen megítélését l. 
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b) Teljesítmény vagy vizsgaszorongás kérd ív (RTT-H I.G. Sarason és 
Sipos K., 1988.) 

A teljesítmény, illetve vizsgákra adott reakciókat 5 faktorban méri: 
– A vizsgázással kapcsolatos feszültség (F) 
– A vizsgázással kapcsolatos aggodalom (W) 
– A vizsgázással kapcsolatos nem odavaló gondolatok („irreleváns gon-

dolatok”) 
– A vizsgázással kapcsolatos testi tünetek (Bodily symth.) 
– A négy faktor összpontszámát a Summer RTT mutatja. 
Vizsgálati csoport: testnevelés tagozatos tanulók (N=75 f ). 
Kontroll csoport: nem tagozatos tanulók (N=75 f ). 

Eredmény 

– A serdül korú lányok mindkét tesztben mutatott értékei magasabbak, 
mint a fiúké, a lányok szorongóbbak (Faktoronként: az aggodalomban 
és testi tünetekben szignifikánsan). 

– A rendszeres testedzésben naponta résztvev  testnevel  tagozatos cso-
port értékei kedvez bb képet mutatnak, mint nem tagozatos társaiké; 
mentális egészségük jobb, mint a kontrollcsoport tagjaié. 

– Szignifikáns a különbség a testnevel  tagozatos tanulók javára: a szo-
ciális szorongás: SADG és SADN értékeiben. Érdekes: a társak nega-
tív megítélését l való félelem, szorongás mindkét csoportnál aránylag 
magas értéket mutat. A teljesítményszorongásban a nemi eltérések 
mellett is kimutatható a kedvez bb mentális állapot a tagozatosok ja-
vára: az aggodalomban, a testi tünetekben, és az irreleváns gondola-
tokban. 

Összegezve: a naponkénti testedzés, mint eszköz pozitív hatással bír a 
distressz leküzdésében és oldásában. 
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4. táblázat 

 

 
2. Vizsgálat f iskolai testnevelés szakos hallgatók körében 

N=90 f  tanárképz s hallgató (20-21 év). 
Alkalmazott módszer: Szorongás Leküzdési mód Preferencia Kérd ív 
  Oláh, 1993. – Bp. ELTE 
 
Vizsgálati csoportok száma: 3 
a) I-II. osztályú versenyz k. 
b) Hallgatók, akik heti 2-3 edzésen vesznek részt. 
c) Rendszeres testmozgást nem végz  más szakos hallgatók. 

 
Az Oláh-féle 80 tételes kérd ív azt vizsgálja, hogy a személy milyen stra-

tégiákat alkalmaz, ha fenyeget , kínos helyzetben van, milyen módon pró-
bálja konfliktusait megoldani, illetve elkerülni. 

5. táblázat: A megküzdési stratégiák magyar standard átlagértékei 

A megküzdési stratégiák magyar standard átlagértékei 
 Coping Standard (N=453) 

1. P. Probléma fókusz 4.15 ± 0.67 
2. Ta. Támaszkeresés 2.32 ± 0.51 
3. F. Feszültség kontroll 2.73 ± 0.50 
4. Fi. Figyelemelterelés 1.97 ± 0.43 
5. Ef. Emóció fókusz 2.35 ± 0.37 
6. Ek. Emóció kiürítés 1.63 ± 0.35 
7. Ö. Önbüntetés 1.74 ± 0.50 
8. B. Belenyugvás 1.79 ± 0.44 

172 



A 3. csoport összeállításának eredménye: 

– Az önbüntetés és a belenyugvási móddal nem élnek a hallgatók kelle-
metlen helyzetben. 

– Problémafókuszú megoldás (P): egyik csoportra sem jellemz . 
– A támaszkeresés (Ta): stratégia az élsportolókat jellemzi, közepes 

mérték  a 2. csoportnál. 
– A feszültségkontroll (F): 10%-os szignifikáns eltérés mutatkozik a 2. 

csoport javára, a 3. csoporttal a testmozgást nem végz kkel szemben. 
– A figyelemeltérés (Fi) szintén gyakoribb a 2. csoportnál, mint a 3. cso-

portban. 
– Az emóciófókusz (Em) stratégia megküzdését gyakrabban, 5%-os 

szignifikancia szinten alkalmazza a 2. csoport. 
 
A számszer  adatokat az alábbi táblázat mutatja: 

6. táblázat 

 

Összegezve: 

A közepes er sséggel, de rendszeres testedzésben résztvev  testnevelés 
tanárképz s hallgatók feszültség-, stressz-, konfliktus helyzetben alkalmazott 
megküzdési módja kedvez bb, mint más szakos, testmozgást nem végz  
hallgatók. 
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Válasz a kérdésre: 

A kis elemszámú vizsgálat alátámasztja, hogy a tanárképz s hallgatók 
mentális állapotát a rendszeres testmozgás kedvez en befolyásolja. 

A tanárképz  intézményekben a rendszeres testedzést központilag bizto-
sítani kell a harmonikus pedagógusszemélyiség (karakter) kialakításához. 
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