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A TANÁR–DIÁK-KAPCSOLAT  
 

RELATIONSHIP IN SCHOLASTIC PHYSICAL EDUCATION

„A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával,  

 

»  

 

 

jelen van a neveléstudományi kutatásokban, azonban a kutatások általában egy

csolatát vizsgálni.



been present in pedagogical researches for a long time, nevertheless they usu

the characteristics of scholastic physical education it is worth approaching the 

methodology, the developmental tasks and the desired aims regarding the content 

other school subjects.
The authors of this study aimed to examine the applicability of a measuring 

instrument and get experience about the dimensions measured by the questionna

suring instrument.

óta jelen van a neveléstudományi kutatásokban, azonban a kutatások általában 

eltérést mutatnak a többi iskolai tantárgyhoz képest.

csolatát vizsgálni.

mindennapos testnevelés bevezetésével1

növekedésében jelent meg, de érinti a tartalmat, a módszertant, a testnevelés által 

sok ösztönzik a tartalmi változásokat is. Luke és Sinklar (1991) szerint a tartalom 
befolyásolja leginkább a tanulók viszonyát a testnevelésórához, emiatt az oktatási 
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lelki egészségre nevelésre mint fontos fejlesztési területre. 
Hoffmann (2009), és határozta 

meg a sikeres pedagógiai tevékenység feltételeit. Megállapította, hogy a kapcsolat 

a tanár személyisége és a kívánatos tanártulajdonságok. Véleménye szerint a ma 

szakirodalmakban (pl. Ballér Báthory Orosz, 1991) a testnevelés 
nem szerepelt az öt legkedveltebb tantárgy között. Csapó

nem kérdezett rá. Takács (2001) már vizsgálta a testneveléshez kapcsolódó atti

sodik legkedveltebb tantárgy, de a középiskolában is hasonlóan jó helyen végzett 
a testnevelés. A tanulók változatosnak, fontosnak és hasznosnak ítélték a tantár
gyat. Hamar és Karsai

vetkeztetésre, hogy a testnevelésben az érzelmeknek meghatározó szerepük van, 

Frymier és Houser (2009) kiemeli a 

kapcsolatnak nevezik, melyben az interakció fontossága is megjelenik. Tanul
mányukban a tanár és a diák közti viszony természetét emelik ki mint a tanulási 

(Wentzel Klem és Connell

is jellemzi. A tanulók oldaláról kvalitatív módszerekkel vizsgálta a kapcsolatot 
Raufelder, William, Bukowski, Sonja Mohr (2013), megállapították, hogy a taní

és a diák. A tanárok oldaláról vizsgálva a kérdést, megállapították, hogy a pozitív 
Jong, Mainhard, 

Tartwijk, Veldman, Verloop és Wubbels, 2014). 

szakcikk (Müller Nagy, Müller 2008, Müller és mtsa 2009a, Müller 

és mtsai

be, mert ekkor a tanár és a tanuló nem a szokásos interakcióban találkozik, és ez 
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ezeket a mozgásokat, akkor beépülhet az életvitelébe, és az iskola befejeztével is 

A táborokban nagyon sok feladatot, szituációt közösen, csapatban oldanak 

mint a fair play az összetartás, az önfeláldozás, az egyéni érdek teljes alárendelése, 
a kitartás, a tettrekészség, a gyors elhatározás, az önálló megítélés, az abszolút 
tisztesség. A táborok megítélésében és értékelésében a tanár személye, tudása 
(Nagy, Müller 2008) meghatározó.

azonban kifejezetten a testnevelésre szakosodott, mely ugyanazokat a területeket 

tanulmányunkban (Révész, Bognár, Csáki, Trzaskoma-Bicsérdy, 2013) vizsgál

kintette át Petitpas (2002), és megállapította, hogy a jó eredmények a sportban 

Akkor lesz sikeres a tanítási folyamat, ha a tanár és a diák között jó a viszony. 

ugyanaz a személy valósítja meg a nevelést, a felkészítést a két érintett területen.
2 (Jowett, 2005, 

csolatban jelen vannak az érzelmi, a kognitív és a szociális területek (Jowett és 
Ntoumanis, 2004). A közelség (closeness) utal az érzelmi oldalára a kapcsolatnak 
(pl. szeretet, bizalom, tisztelet). Az elkötelezettség (commitment) a jó kapcso

Rhind és Jowett, 2010).
Jowett és Ntoumanis

2
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seness, commitment, complementarity) vizsgálatához alakítottak ki kérdéseket, 

dekében, hogy azok jól illeszkedjenek a gyakorlathoz. A harmadik lépésben a 

fejlesztésében is megnyilvánul. A kutatásokban feltárt dimenziók és a kapcso

vizsgálatára a testnevelésben. 

Babbie, 2003). A rétegeket a 
régiók, a települések típusa, illetve az iskolák alkották. A kiválasztott iskolákból 

Babbie, 2003) szelek
táltuk és választottuk ki. A második lépésben a „translate and back translate” 

sporttudományban jártas, sportszaknyelvet oktatók vettek részt. Az eredeti szö
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alkalmas (közelség, elkötelezettség, kiegészítés).

Statisztikai elemzések

A minta általános jellemzésére és egyes paramétereinek meghatározására 
leíró statisztikai eljárásokat alkalmaztunk. A statisztikai elemzéseket azokban az 
esetekben használtuk, amikor a teljes populációra vontunk le következtetéseket 
(Nahalka, 2004). A kérdések jellegére való tekintettel az elemzéshez paraméteres 

ai témájú vizsgálatokban is paraméteres próbákat alkalmazzunk (Falus és Ollé, 
2008). A statisztikai vizsgálatokat az SPSS 20.0 program segítségével végeztük 

bahatárt (p < 0,05) vettük alapul. Faktoranalízist alkalmaztunk (PCA) a kérdések 
faktorokba rendezéséhez, csoportosításához (Sajtos és Mitev

Cronbach, 1951).

alpha értéket kaptunk. A továbbiakban elvégeztük a kérdések csoportosítását az 

az elkötelezettség (commitment) esetében 0,92, míg a kiegészítés (complementa
rity) esetében 0,93 volt (1. táblázat).

 

Table 1.: The Cronbach’s alpha values of the questionnaire and scales 

Közelség 0,90

Elkötelezettség 0,92

Kiegészítés 0,93
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Szokolszky, 2004), elvégeztük 
a faktoranalízist is a kérdések csoportokba rendezéséhez. Az elemzés esetében a 

sonlóan három csoportot, skálát kaptunk. Az analízisbe bevont kérdések faktora
bilitásának vizsgálata során megállapítható, hogy a változók alkalmasak a fakto

Sajtos és Mitev, 

 

Kaiser–Meyer–Olkin próba

Bartlett Teszt

df 325

Sig. 0,000

Kitértünk a faktorok információtartalmának vizsgálatára is, melyhez a vari

3. sz. táblázat: A három faktor által magyarázott variancia 

Table 3.: The variance explained by three factors

Kérdés

 

Összesen
Varian Kumu

Összesen
Varian Kumula

Összesen
Varian Kumula

1 55,948 55,948 55,948 55,948

2 1,800 1,800 24,402

3 1,234 1,234

4

5

2,351

,531 2,043

8

9 1,809
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Kérdés

 

Összesen
Varian Kumu

Összesen
Varian Kumula

Összesen
Varian Kumula

10 ,421 82,982

11 ,401 1,544

12 1,458 85,985

13 1,414

14 ,348 1,340

15 ,332 90,013

91,190

,302 92,353

18 ,294 1,131 93,484

19

20 ,949 95,420

21 ,245 ,942

22

23 98,028

24 ,190

25

,151 ,583 100,000       

segítségével. Minél nagyobb a faktorsúly, annál nagyobb részt magyaráz a faktor 
a változó szórásában, azaz minél magasabb a faktorsúly értéke abszolút érték
ben, annál fontosabb szerepet játszik az adott változó a faktor értelmezése során. 

skálába került besorolásra (4. sz. táblázat).

4. sz. táblázat: A rotált faktorsúly mátrix 

Table 4.: The rotated component matrix

1 2 3

1.    bízik bennem.   

2.    szeret engem.   
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3.    tisztel engem.   

növeléséért teszek .   

5.    megbecsül.   

  

  

8.    elkötelezett irányomban.   

  

10.  elkötelezett a velem való partneri kapcsolat fenntar
tásában.   

11.  nem engedné, hogy egy csalódás befolyásolja az 
irántam érzett elkötelezettségét.   

12. a továbbiakban is szeretne kapcsolatban maradni 
velem.   

13. tiszta képe van arról, hogy milyen teljesítményt lehet   

14. más tanárokhoz viszonyítva sok energiát fektet az 
egymás közötti kapcsolatunkba.   

15. nyugodt.   

  

  

18. barátságosan áll hozzám.   

19. összeszedett.   

  

21. befogadó.   

22. tudja, hogyan közeledjen hozzám. ,530  

23. mindig a pillanatnyi feladatra koncentrál.   

24. szívesen kikéri a véleményemet.  ,592  

  

,595   



12 Révész László, Ekler Judit, Fügedi Balázs, Bíró Melinda, Karsai István, Polgár Tibor 

hasonlóan három komponens, skála került megállapításra. A skálák elnevezésén 

tek (Jowett és Ntoumanis, 2004).

konzisztenciaértékek (Cronbach alfa) az általunk vizsgált esetek mindegyikében 
Szokolszky, 2004). A korre

lációs együttható vizsgálatakor a skálákhoz tartozó korreláció értékei szintén 
Szokolszky, 2004), minden 

A skálákon belüli kérdések esetében némi eltérés mutatkozott az eredeti 

beli teljesítményének alakulásában), illetve két kérdést összevontunk, miután tar
talmukban rendkívül hasonlítottak egymásra, némi árnyalt különbség volt csak 

után a faktoranalízis hat kérdést rendezett ebbe a skálába. Mindegyik kérdés 

elemzésbe így hét kérdést vontunk be, melyek közül hatot sorol az elemzés ebbe 

így azt, illetve a két másik skálából ide sorolt kérdést az alacsony faktorsúly miatt 

két kérdést tartalmazott az eredeti és az általunk használt skála is. A kérdések 
közül tízet sorol ebbe a skálába az elemzés, melyeket az elfogadható faktorsúly 
miatt meg is tartottunk.



 13

Balassi Kiadó, 
Budapest.

Pedagógiai Szemle

rében. Pedagógiai Szemle

Psycho-

metrika

Nemzeti Tan-

könyvkiadó, Budapest. 

terpersonal relationship. Communication Education

Magyar Pedagógia

 

Konsequenzen aus der Hirnforschung. In Existenzanalyse. 

15.

strategies contribute to the teacher–student relationship. British Journal of 

Educational Psychology

British Psychological Society.

Human Kinetics.

Scandinavian Journal of Me-

dicine Science and Sports



14 Révész László, Ekler Judit, Fügedi Balázs, Bíró Melinda, Karsai István, Polgár Tibor 

port to student engagement and achievement. Journal of School Health

des toward physical education. Journal of Teaching Physical Education, 11. 

Acta 

Academiae Pedagogicae Agriensis

Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. 

: Acta Academiae Pedagogicae Ag-

riensis.

-

képzés és regionalizmus. Régió és oktatás sorozat V. kötet

TERD konferencia, Debreceni Egyetem. Magyarország. Debrecen, 2008. 
június 22–24.

ibe. , Budapest. 341–514. 

dásszintmérés eredményei Veszprém megye általános iskoláiban (földrajz, 
kémia, rajz). Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém.

an Ethnographic Field Study. Journal of Education and Training Studies, 

Magyar 

Pedagógia

structural validity of the long versions of the CoachAthlete Relationship 
Questionnaire. European Journal of Sport Science



 15

Ali-

nea Kiadó.

Osiris Kiadó.

Agroinform Kiadó, Buda

Magyar Pedagógia, 3. sz. 
301–318.

Routledge.


