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Napjainkban egyre többször szembesülhetünk a mai fiatalok egészségi 
állapotának silány helyzetével. Ebben nagy szerepet játszik a 
mozgásszegény életmód, amely káros hatással van az egész szervezetre. 
Ezen negatív hatások ellensúlyozásának egyik lehetséges eszköze a 
sportolás, amelyre igen nagy szüksége lenne a mai gyerekeknek. 

Ugyanakkor nem csak az egészségi állapotunkra van pozitív hatással a 
rendszeres testmozgás. Sajátos környezetének, menetének és 
tananyagának köszönhetően számos nevelési lehetőség is rejlik a 
testnevelés órákban. Itt ugyanis újszerű helyzetekbe kényszerülnek a 
tanulók, s ezekben gyakran másként viselkednek. Ezek kiaknázása a 
testnevelő tanár feladata, aki az oktatási folyamatban jelentős 
attitűdformáló szerepet tölt be (Buda, 1988).  

Ahhoz, hogy ez a tevékenységünk eredményes legyen, elengedhetetlen, 
hogy ismerjük a fejlesztendő egyént, legyünk tisztában egyéni, sajátos 
jellemzőivel is. A pedagógusoknak – tudatos és spontán nevelési hatásaik 
által - igen fontos szerepük van a személyiség fejlődésében. De melyek 
azok a személyiségjegyek, amelyek hatékonyan ki- illetve 
továbbfejleszthetőek a sportolás által? 

 
A személyiség definiálása 
 
A személyiség fogalma igen nehezen határozható meg. Számtalan kísérlet 
irányult a legmegfelelőbb definíció megalkotására, s egy saját 
tudományág is alakult a probléma megoldására – a 
személyiségpszichológia. Gordon Allport így fogalmazott: „A személyiség 
azon pszichofizikai rendszerek dinamikus szerveződése az egyénen belül, 
amelyek meghatározzák jellemző viselkedését és gondolkodását” (Allport, 
1985:39). Személyiségünk folyamatosan változik, fejlődik életünk során. 
Ezt a folyamatot alapvetően három egymásra épülő rendszer határozza 
meg: 

 a belső tényezők rendszere: Az öröklött tulajdonságok, az egyén 
veleszületett adottságai, az élete során kialakult és folyamatosan 
formálódó szerzett tulajdonságai - amelyek új tapasztalatok, 
ismeretek hatására alakulnak ki – tartoznak ide. 

 a külső tényezők rendszere: Az a természeti és társadalmi 
környezet, amely az egyént körülveszi, s ingerei, hatásai által hat rá.  

 az egyén aktív tevékenysége 
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Ezen tényezők rendszerét Dr. Szakály Zsolt (2011) így szemlélteti (1. 

ábra). 
 

1. sz. ábra. A személyiség fejlődését meghatározó tényezők rendszere 
 

 
Forrás: Király & Szakály (2011) Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése 

gyermekkorban 
 

Állandó dilemma, hogy vajon a környezetnek, vagy a biológiai 
alapoknak van-e nagyobb jelentősége a személyiség alakulásában. Az 
öröklött tulajdonságok az alapok, a személyiség fejlődésének 
meghatározói, amelyek némiképp korlátozzák a fejlődést befolyásoló külső 
tényezők hatását. Ezek kibontakoztatásában maga az egyén is részt vesz, 
hiszen nagyjából a serdülőkortól kezdve ő maga is felelős 
személyiségének alakulásáért. A külső tényezők a fejlődés forrásai. 
Közülük főként a társadalmi környezet hatásai jelentősek. A környezet két 
formában hat a személyiségre: 

 indirekt: szocializáció 
 direkt: nevelés 

 
Mindezek a fejlődési források csak akkor tudnak hatni az alapokra, s 

ezáltal fejlődést elérni, ha ezekhez az egyén aktív együttműködése is 
társul. Ehhez kíván egyedi táptalajt a testnevelés, hiszen a 
sportfoglalkozások kizárólag a cselekedtetésre épülnek. Ezek a hatások 
nem mindig pozitív irányúak, adott esetben hátráltathatják is a 
személyiség fejlődését (például a traumák).  

A személyiség tehát alakul, de Allport (1985) szerint a személyben lévő 
jellemzők szerkezete és spektruma a változások ellenére mindig 
feltárható. Ő a fizikumot, a vérmérsékletet és az intelligenciát a 
személyiség nyersanyagainak tekinti, melyek erősen függenek attól, amit 
örököltünk.  



80 

A különböző pszichológiai irányzatok eltérő módon értelmezik a 
személyiség fogalmát. Kovács Mariann (2006) hat irányzatot különít el 
könyvében: 

 A tipológiák közös jellemzője, hogy külső jegyekből 
következtetnek a belső tulajdonságokra. A személyiség építőköve 
az éles határokkal jellemezhető típus, amely a személyek közötti 
minőségi különbségekre utal. Az egyik legismertebb tipológia 
Hippokratész nevével fémjelezhető, aki a testnedvek alapján 
sorolta típusokba az embereket. 

 A vonáselméletek a vonásokat tartják a személyiség alapjának. A 
vonás egy olyan dimenzió, amely mentén minden ember 
elhelyezhető. A vonások tekintetében sok vita volt a kutatók 
között, mígnem mára öt személyiségvonásban állapodtak meg: 

♦ neurotikusság 
♦ extraverzió 
♦ nyitottság 
♦ együttműködés 
♦ lelkiismeret. 

 A dinamikus elméletek a személyiséget egy zárt, de dinamikus 
rendszernek képzelik el. A pszichoanalízis atyja Sigmund Freund, 
aki az ösztönerőket tekinti a személyiség alapjának. „Az ösztönök 
és a külvilág követelményeinek összeütközése miatt válik 
szükségessé a személyiség differenciálódása” (Kovács, 2006:12). 

 A tanuláselméletek a környezet fontosságát hangsúlyozzák, s 
annak a személyiségre ható, azt alakító szerepét.  

 A kognitív elméletek információ-feldolgozó rendszerként 
modellezik a személyiséget, amely az önmagunkról kapott 
információk feldolgozása által változik. Úgy vélik, az emberek 
közötti különbségek alapja az eltérő gondolkodásmódokban rejlik. 

 A humanisztikus elmélet képviselői az egyéni élményeket és a 
szubjektív tapasztalást tartják fontosnak, s úgy gondolják, a 
személyiség az önmegvalósítás által fejlődik. 

 
A személyiségfejlesztés értelmezése 
 
A modernkori nevelés egyik célja a személyiség fejlesztésére irányul. A 
személyiségfejlesztés nem más, mint a személyiség különböző 
tulajdonságainak megerősítése, szokássá alakítása. Ez minden más 
képesség fejlesztésének az alapja. A személyiség fejlesztése egy igen 
bonyolult tevékenység, amely számos aktuális tényezőtől függ. Ahhoz, 
hogy ez a folyamat sikeres legyen, szem előtt kell tartani a 
személyiségfejlesztés 9 törvényét, melyek a következők: 

 a plaszticitás törvénye  
 a koegzisztencia törvénye  
 a rész-egész viszonyának törvénye  
 a transzfer törvénye  
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 a külső hatások és a belső alapok egységének törvénye  
 a direkt és indirekt hatás törvénye  
 a teljesség törvénye  
 az aktivitás törvénye  
 a szerkezet és funkció egységének törvénye (Király & Szakály, 

2011). 
 

Az is elengedhetetlen, hogy ismerjük a fejlesztendő egyént, s legyünk 
tisztában egyéni, sajátos jellemzőivel. A pedagógusoknak – tudatos és 
spontán nevelési hatásaik által - igen fontos szerepük van a személyiség 
fejlődésében.  

A társadalmi-gazdasági fejlődés és a technikai vívmányok terjedése 
hozzájárulnak életszínvonalunk emelkedéséhez. Ugyanakkor egész 
életmódunkat átformálják, elkényelmesítik, s pont személyiségünk 
kedvezőtlen alakulásához vezethetnek. Ezen negatív hatások 
ellensúlyozásának egyik lehetséges eszköze a sport. „A sport minden 
formája, célkitűzése személyiségfejlesztő hatású, direkt módon 
felhasználható a személyiség tudatos fejlesztésére” (Biróné, 1983:62).  

A személyiség a környezettel való állandó kölcsönhatás következtében 
folyamatosan változik, az őt érő hatások együttes eredményének 
megfelelően strukturális egységként formálódik. Pont ezért a nevelés 
folyamatában a személyiség minden oldalának fejlesztése 
nélkülözhetetlen, mert különben bekövetkezhet annak károsodása. Ez a 
kölcsönhatás a környezethez való alkalmazkodásban nyilvánul meg. Az 
alkalmazkodás Burka Endre (1970) szerint lehet: 

 passzív – a szervezet belső folyamatainak alakításával védekezik 
a környezet negatív hatásai ellen 

 aktív – a szervezet cselekvés formájában megváltoztatja vagy a 
környezetét vagy az ahhoz való viszonyát 

 
A személyiség formálódásában ez utóbbi alkalmazkodás játszik fontos 

szerepet. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatosan Nagy József (2000) 
négy kompetencia fejlesztését emeli ki, melyek átfedik egymást, s így egy 
sajátos rendszert alkotnak. Ezek a következők:  

 a kognitív kompetencia fejlesztése – értelmi nevelés 
 a személyes kompetencia fejlesztése – perszonális nevelés 
 a szociális kompetencia fejlesztése – szociális nevelés 
 a speciális kompetenciák fejlesztése – szakma művelésére nevelés. 

 
A kompetenciák komplex fejlesztése elősegíti a személyiség egységes 

fejlődését. Gergely Gyula (2004) tanulmányában arról ír, hogy a 
környezetnek a személyiségre gyakorolt hatását tekintve a tudósok öt 
alapvető személyiségfaktort különítenek el:  

 extraverzió 
 neuroticitás 
 lelkiismeretesség 
 nyitottság 
 együttműködés. 
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A szerző az utóbbi három faktort kifejezetten fontosnak tartja a tanulók 

személyiségformálása szempontjából. 

 
A személyiség fejlesztésének lehetőségei a sport által 
 
A sporttevékenység a személyiségfejlesztésnek csupán egy igen speciális 
iránya, de általa egyidejűleg az egészet is formáljuk. Sok 
személyiségvonás hatékonyan fejleszthető általa, a személyiség tudatos 
fejlesztésének nélkülözhetetlen eszköze. A testnevelés órák, az edzések, a 
versenyek számos lehetőséget kínálnak a magatartás erkölcsileg pozitív 
irányú fejlesztésére. Fontos azonban leszögeznünk, hogy ez csupán 
lehetőség a személyiség sokoldalú kibontakoztatásához, nem jelenti azt, 
hogy általa mindenképp pozitív egyéniségeket tudunk alakítani. Egy-egy 
mozdulat vagy mozgás készségszintre fejlesztése a testnevelés 
oktatásának egyik alapvető célja, ugyanakkor ez egyben eszköz is a 
tanulók személyiségének a fejlesztéséhez. 

Nagykáldi Csaba (1998) a fejlesztő módszerek közé sorolja a 
szoktatást, az utánzást és a példaadást is. 

 szoktatás: A helyes mozgásformák tudatos gyakoroltatását 
jelenti, ami az önszabályozás kialakulásának első lépcsőfoka. 
A szokások rögzülhetnek: 
♦ tudatosan: interiorizáció 
♦ tudatosság nélkül: hospitalizáció. 

A rögzülés eredményeként létrejönnek a szokások, amelyek a 
személyiséget gazdagítják. 

 utánzás: Az órákon az utánzás alapja nem csak egy-egy 
mozdulat vagy mozgás, hanem a nevelő magatartása is. Ezért 
elengedhetetlen, hogy a testnevelő szakmailag jól felkészült 
legyen, s a pedagógiailag helyes végrehajtásokat be tudja 
mutatni. 

 példaadás: A példaadás szoros összefüggésben van az 
utánzással, hiszen egy jó példa kiváló lehetőség az utánzásra. 

 
Sportolás közben az ember fizikai és hangulati állapota megváltozik az 

általánoshoz képest, s ez erősen befolyásolja személyiségük alakulását is. 
A sport személyiségfejlesztő hatása elsősorban az erkölcsi-akarati 
tulajdonságok alakításában érhető tetten. Az akaraterő elengedhetetlen 
tulajdonság a sportban, az eredményesség nélkülözhetetlen feltétele. A 
testnevelés órákon számos lehetőség kínálkozik az erkölcsi normák és a 
helyes magatartás kialakítására, hiszen nem csak beszélünk ezekről, 
hanem a tanulók tevékenységeik közben át is élik azokat. Például a 
szabályok betartásával fejleszthető az önfegyelem. Ez nélkülözhetetlen 
személyiségvonás a sportban, főleg a csapatsportokban. Egy csapatban 
megengedhetetlen az önzés, viszont nélkülözhetetlen a többiekkel való 
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együttműködés. Ehhez elengedhetetlen, hogy a csapattagok megfelelő 
önfegyelemmel rendelkezzenek (Stuller, 1984). 

Biróné (1983) az önfegyelem kialakulásának feltételeként említi az 
önuralmat, amely a társadalmi élet szempontjából is igen fontos 
tulajdonság. Fejleszthetőségét nagymértékben meghatározza az egyén 
vele született temperamentuma. Ide sorolja még a helyes önértékelést is, 
amely a reális önismereten alapul. A sport az azonnali visszajelzések által 
jelentős mértékben elősegíti, hogy a tanulók megismerjék önmagukat. Így 
olyan reális célokat tudnak kitűzni maguk elé, amelyek által elkerülhetik a 
kudarcokat és sikerélményhez juthatnak.  

A folyamatos visszajelzések rávilágítanak a tanulók önmagukhoz mért 
fejlődésére, amely erős motivációs tényezőként szolgálhat. A 
versenyhelyzetek kiválóan alkalmasak arra, hogy megtanítsuk a 
gyerekeknek a sikerek és a kudarcélmények feldolgozását. Az 
önfegyelmen kívül a kitartás és a küzdőképesség is alapvető fontosságú. 
Ezek egymással szorosan összefüggő kapcsolatrendszert alkotnak, 
melyben egyik sem nélkülözhető, mert különben a másik kettő hatásfoka 
is csökken. Ezen személyiségjegyek mindegyike nevelhető tulajdonság. 
Mindezeken túl fejleszthető még a bátorság, a munkabírás és az esztétikai 
érzék is. Ez utóbbi a gyakorlatok pontos, igényes bemutatása által 
(Csepela, 2000). 

A mozgások során azonban nem csak az érzelmi tulajdonságok 
formálására nyílik lehetőségünk, hiszen a gyerekek teljes 
személyiségükkel vesznek részt a tevékenységekben. Mint tudjuk, a sport 
jótékony hatással van az idegrendszer működésére, képes kompenzálni az 
egyoldalú szellemi terhelést. Mivel szinte minden érzékszervünkre szükség 
van a mozgások közben, így a sport pozitív hatással van megismerő 
tevékenységünkre is. 

Fontos megemlítenünk a sport erkölcsi, nevelő funkcióját is. Sportolás 
közben ugyanis számos olyan értéket sajátítanak el a résztvevők, 
amelyeket későbbi életük során kamatoztatni tudnak. Ilyen a pontosság, 
az eszközök és a társak megbecsülése, a szabályok tisztelete (Kovács, 
2012). 

H. Ekler és Rétsági (2006) tanulmányukban a sport által fejleszthető 
értelmi képességeket vették számba. Ide sorolták a gyors 
döntéshozatalokhoz szükséges anticipációs képességet, és a 
helyzetfelismerés képességét, melyek szoros kapcsolatban állnak a 
felidézéssel és az emlékezettel. Ez utóbbi kiemelt jelentőségű a sportban, 
mivel elengedhetetlen feltétele a sikeres mozgástanulásnak, de 
ugyanakkor egyben eredménye is annak. A különböző sportmozgások 
sikeres végrehajtása ugyan eltérő módon és mértékben, de 
mindenképpen kiemelt figyelmet követel. Minden sportág jelentős 
mértékben épít a figyelemre, de a sportjátékokban különösen fontos a 
figyelemmegosztás, valamint az átváltás, átkapcsolás képessége. 
Számtalan lehetőség kínálkozik a kreativitásra nevelés területén is. Ehhez 
elengedhetetlen, hogy adjunk lehetőséget egyéni megoldási módokra is, 
és azokat pozitívan értékeljük. Fontosnak tartom még a testnevelők 
kreativitásának szerepét is (változatos mozgástanulási módok, gyakorlási 
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formák, sporteszköz használat), amely személyes példaként szolgálhat a 
tanulók részére. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy egy-egy mozgás 
elsajátítása, a szabályok ismerete és alkalmazása, a taktikai elemek 
használata sokoldalú elméleti tudást is igényel. 

A képességek körén túllépve szót kell még ejtenünk arról, hogy a sport 
az egyenruhák, egyesületi színek által a sportkörnyezet szeretetére, ezen 
keresztül pedig a haza szeretetére is nevel. A csapatjátékok, a páros 
gyakorlatok a gyerekek társas kapcsolataira vannak pozitív hatással. A 
sporttevékenységek közben lehetőségünk van megtanítani a gyengébbek 
elfogadását, megértését, támogatását, s így kedvezően befolyásolhatjuk a 
csoport tagjainak interperszonális kapcsolatait is (Biróné, 1983). 

A rendszeresen sportolók személyiségvonására irányuló kutatások 
között fontos megemlíteni McCloy és Hepp Ferenc munkáját, akik már 
1957-ben 12 jellemző faktort állapítottak meg:  

 egyéni és társas állampolgári hatóképesség: lelkiismeretesség, 
kezdeményezőképesség, másokra való hatni tudás 

 társas igény: bajtársiasság 
 önuralom: a harag legyőzése, kudarc elviselése 
 önállóság: kitartás, sportszerűség 
 alkalmazkodóképesség: vidámság, aktív részvétel a társas 

tevékenységekben 
 erős egyéniség, az átlagból való kiemelkedés 
 szociabilitás: gyors felfogás, törekvés az örömet szerző munkára 
 lelkiismeretesség: alaposság, kitartás 
 élénk lendületesség: humorérzék, vidámság, gyors felfogás 
 pozitív cselekvésvágy és cselekvőképesség: találékonyság, 

energikusság 
 konstruktív beállítódás: önbizalom, lelkesség 
 vezetői képesség: együttműködési készség (Rókusfalvy, 1981). 

 
Cooper 1969-ben végzett kutatása során azt találta, hogy nem sportoló 

társaikhoz képest a sportolók extravertáltabbak, érzelmileg stabilabbak, 
kevésbé szorongók, kevésbé neurotikusak és kevésbé deprimált 
hangulatúak (Budavári, 2007). 

A versenysport elterjedése után számos kutatás irányult annak 
feltárására, létezik-e sportolói személyiségtípus, s kimutatható-e 
valamilyen eltérés sportoló és nem sportoló egyének személyisége között. 
Ezt a témát járta körül Pikó Bettina és Keresztes Noémi (2007) is, akik 
kutatásaik során a következő megállapításokra jutottak: A rendszeres 
fizikai aktivitást végző fiatalok 

 több időt töltenek barátaikkal 
 a belső értékeket (becsületesség, őszinteség) és az egészséget is 

fontosabbnak tartják 
 elégedettebbek életükkel, kevésbé hajlamosak a depresszióra 

 
Kutatási eredmények bizonyítják azt is, hogy a rendszeresen sportoló 

kamaszok jobban meg vannak elégedve külsejükkel, barátaikkal 
könnyebben beszélik meg problémáikat és egészségmagatartásuk is 
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kedvezőbb (Aszmann, 2000). „A játékszabályok megismertetik és 
elfogadtatják vele a külső korlátokat, a bírák döntései pedig az objektív 
szemléletet erősítik benne” (Horváth, 2011:99). 

A sportolók jobban viselik a nehézségeket, kedvelik a kihívásokat, 
kreatívabbak, hatékonyabban képesek megoldani a stresszhelyzeteket - 
derül ki Négele és munkatársainak (2017) serdülők körében végzett 
vizsgálatából. Taliaferro és munkatársainak (2010) kutatásai arra 
mutatnak rá, hogy a sportolók magabiztosabbak, könnyebben vállalnak 
vezető beosztásokat, optimistábbak, céltudatosabbak és 
jövőorientáltabbak. Hasonló eredményeket kapott Pikó és Keresztes 
(2007) is hazánkban. Bíróné (1983) az alábbi jellemzőkkel egészíti ki a 
felsorolást: 

 akaraterő, vállalkozókedv, önbizalom jellemzi 
 kiváló alkalmazkodással és kontaktusérzékenységgel rendelkezik. 

 
A szerző későbbi kutatási során a következő jellemzőket gyűjtötte még 

össze:  
 nagyobb vitalitás: tevékenységvágy, gyakorlati ügyesség 
 gyorsabb döntéshozatal 
 nagyobb segítőkészség 
 magasabb szintű önszabályozás: tolerancia, becsületesség, 

lelkiismeretesség 
 magasabb agresszivitás (Bíróné et al., 2011) 

 
A sporttevékenység tehát számos pozitív személyiségjegy kialakítására 

ad lehetőséget, de ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a negatív 
tulajdonságokról sem. Mint láthatjuk Biróné felsorolásában is megjelenik 
az agresszivitás. Neumann szerint ezen kívül az affektlabil egyének 
jellemző vonása lehet még a túlzott önértékelés, az érvényesülni akarás 
és az önfejűség egyaránt. Ezek az érzelmileg labilis egyének a 
versenyhelyzetekben fokozottan érzékenyek, sértődékenyek, gyakran a 
kisebbrendűségi érzésük legyőzésének eszközeként tekintenek a sportra 
(Nagykáldi, 1998).  

Szintén negatív hatással lehet a személyiség alakulására a rítusokhoz, 
hagyományokhoz való erős ragaszkodás. Mint ahogy a sporteseményeken 
is láthatjuk, a sport nem képzelhető el rituálék nélkül. Ezeket a 
cselekvéseket a sportolók azzal a meggyőződéssel végzik, hogy ezáltal 
teljesítményüket pozitív irányba tudják befolyásolni. Ezek időnként igen 
bizarrok, ugyanakkor hatással vannak a sportolók önbizalmára és 
irányításérzetére, s ezáltal teljesítményük javulásához vezetnek. 
Tudatosan használt rituálékról van itt szó, amelyekkel nyugtatják, s az 
érzelmi kilengésektől óvják magukat. Ezek tulajdonképpen egyfajta 
stressz kezelési módszernek tekinthetők. Az egyéni rituálékon kívül 
számos kollektív rítus is megtalálható a sportban (Röller, 2015). Ha 
ezekhez a szokásokhoz görcsösen ragaszkodnak a sportolók és mágikus 
jelentést tulajdonítanak nekik, akkor kényszeres viselkedésről 
beszélhetünk (Budavári, 2007). 
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Összegzés 
 
Mint látható, a sport számos előnyös személyiségvonás pozitív irányú 
fejlesztésére alkalmas, s ezek kimunkálása a testnevelők, edzők feladata. 
Ha sikerül elérniük, hogy ezek a tulajdonságok magatartásjegyekké 
váljanak, akkor a tanulók egész életvitelét, életminőségét befolyásolni 
tudják. Mindehhez ugyanakkor elengedhetetlen, hogy ők maguk is 
egészséges személyiséggel rendelkezzenek.  
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