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Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, 

 míg nem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.” 

 

Albert Einstein  

Bevezetés 

 

Témaválasztásomban fontos szerepet töltött be, hogy hozzám közelálló, illetve mások 

számára is érdekes dolgozatot tudjak benyújtani. 

A teljesítménymotiváció, az emberek motiválása, illetve siker-kudarc élményük már 

gyerekkorom óta foglalkoztat. Úgy érzem hozzám közelálló téma ez, hisz mint minden 

ember, jómagam is nap mint nap találkozom a siker-kudarc élménnyel. 

Óvodás koromban szenvedélyemmé vált a Ritmikus Gimnasztika. Napi szinten kitartóan 

edzettem a siker elérése érdekében. Célokat tűztem ki magam elé, s igyekeztem azokat 

megvalósítani. A folyamatos megmérettetés az edzőterembe és versenyeken egyre nagyobb 

önbizalmat és versenyszellemet alakított ki bennem. Ahogy a mondás is tartja "a kemény 

munka meghozza gyümölcsét"- elven készültem a versenyeimre. Szerencsére a sikeres 

versenyzők közé tartoztam, általában sikerült a mezőny elején végeznem. Ez önbizalmat és 

rengeteg erőt adott az újabb megmérettetésre. De sajnos, mint mindenki életében előbb-

utóbb nálam is bekövetkezett, amit legrosszabb rémálmaimban sem kívántam volna a kudarc 

élménye. Rettentően elszomorított. Nem kerestem a kifogást, saját magam okoltam, és 

vállaltam a következményeket. De úgy érzem a kudarc élményével is tanultam a hibáimból, 

és legközelebb jobban odafigyelve, megújult energiával álltam a szőnyegre és próbáltam 

eleget tenni, hogy újra sikeresnek érezhessem magam. Természetesen az élet más területein 

is találkoztam már ezzel az érzéssel. Az egyetemi évek folyamatos kihívásokat és 

megmérettetéseket kínáltak számomra. 

 

Kutatásomban szeretnék fényt deríteni arra, hogy teljesítménymotiváció miként jelenik meg 

élsportolók és átlagemberek mindennapjaiban, van-e jelentős különbség az általam mért 

különböző csoportok között. Érdekel, mi motiválja őket adott helyzetekben, az élet különféle 

területein. Vizsgálni fogom, többek között mekkora a kudarctűrő képességük és hogy, mit 

vált ki belőlük a kudarc egyszeri/többszöri élménye. A siker elérése és a kitűnő teljesítmény, 

a humánmotiváció alappillére. Általában a teljesítményünk alapján értékeljük önmagunkat, 



4 
 

társaink, környezetünk is ez alapján ítél meg. Teljesítményünket folyamatosan viszonyítjuk 

korábbi teljesítményünkhöz, és mások teljesítményéhez is egyaránt. Hozzám legközelebb 

álló elmélet szerint két féle csoportba sorolhatjuk az embereket: sikerkeresők és kudarctűrők, 

melyeket dolgozatomban alaposan körül járok. 

Számos kérdés merült fel bennem az adott témával kapcsolatosan, melyekre igyekszem 

választ adni dolgozatom végeztével. 

Remélem kutatásomban fény derül arra, hogy hogyan jelenik meg a teljesítménymotiváció 

az általam mért különböző csoportokban. Továbbá szeretnék tudományos alapokon nyugvó 

javaslatokat tenni, azon személyeknek, akik mások teljesítményét szeretnék javítani és 

pozitív irányba terelni. 
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1.TELJESÍTMÉNMOTIVÁCIÓ 

 

1.1Motiváció  

 

Számos kutató és pszichológus foglalkozik ezzel a témával. Felteszik a kérdést, hogy mi 

motiválja az embereket? És ami még fontosabb, hogyan lehetne őket motiválni, a nagyobb 

teljesítmény elérése érdekében? 

A ,,motiváció” szó episztemiológiailag a latin ,,movere”(mozgás) szóból ered. E mozgató, 

kimozdító erő az élőlényeket cselekvésre, viselkedésváltozásra készteti. Huitt (2001) nézete 

alapján a motiváció egy olyan belső állapot, ami egy viselkedést hoz létre vagy egy 

viselkedésnek ad irányt, egy vágy vagy kívánság, ami energiát biztosít és a viselkedést 

célorientálttá teszi. A motiváció, mint gyűjtőfogalom a motívumok (cselekvésre késztető 

belső tényezők) összességét is jelenti. A motívum (például a szervezet folyadékszükséglete, 

az érdeklődés) pszichikus mechanizmus (motivációs mechanizmus), amely meghatározott 

feltételek esetén aktiválódik és az érzelmek által kifejti jelző, késztető hatását. (Nagy, 1996) 

A  motívumok okai az agyunkban és testünkben lejátszódó élettani folyamatoktól a kultúra 

és az egyénekkel folytatott interakciók tényezőjéig terjednek. (Atkinson, 2002). Az emberi 

motívumok végtelenül összetettek, terjedhetnek az egyszerű fiziológiai válaszoktól a 

szociális elismerés és identitás komplex jelenségéig.(Klein, 2005) 

 

1.2Teljesítménymotiváció  

 

A teljesítménymotiváció egy általánosabb fogalom, mely minden tevékenységben fontos 

dinamikus tényező. Heckhausen (1965) meghatározása szerint a teljesítménymotiváció 

olyan törekvés, mely az egyén teljesítményét fokozza, vagy magas szinten tartja. 

Humánspecifikusmotiváció a teljesítménymotiváció. Teljesítménnyel kapcsolatos 

elvárásainak jelentős hatást gyakorolnak arra, hogy ki mennyire lesz motivált a 

feladatvégzés közben. 

A teljesítménymotivációnak a teljesítményhelyzetben van igazán fontos szerepe. A 

teljesítmény helyzetek olyan helyzetek, amelyek ügyességet és hozzáértést kívánnak meg 

(Atkinson, 1971). Már 3-4 éves korban fellép a siker-kudarc érzés. Tapasztalatok szerint a 

pici gyerekek rosszul viselik a kudarcot. 5-6 éves korban viszont már nagyobb a kudarctűrő 
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képességük, megismerik képességeik határát, és ez az idő múltán csak növekedik. 

Természetesen a szülők, oktatók, tanárok is nagy befolyással bírnak, hisz ők formálják a 

gyerekeket. Véleményem szerint az önelégedettség a legnagyobb jutalom. Viselkedésünk 

intenzitását motivációs folyamatok határozzák meg. Ha kielégített a motiváció, akkor 

viselkedésünk örömteli, vidám, boldog. Ha nem elégíti ki a motiváció ,akkor szomorúságot, 

csalódottságot vagy akár agressziót is ki válthat belőlünk. „Alapigazság”-ként elfogadott az 

a tény, hogy kellő motiváció nélkül nem várható jó teljesítmény. A motivációban rejlő 

energia nélkül a tudás, a képesség és a személyesség kedvező vonásai nem képesek 

biztosítani az elvárt sikert (Klein-Klein, 2006). Az emberi motiváció megértése azért fontos, 

mert ezen keresztül tájékoztatódunk, hogy az adott személyt milyen okok, milyen erősen 

mozgatnak az adott cselekvés irányába. A motivált állapot létrejöhet a szervezetben 

keletkező biológiai hiányállapot révén vagy keletkezhet pszichológiai igény nyomán, 

melyek egyfajta szükségletként jelentkeznek. Az itt megjelenő feszültség belső hajtóerőt hoz 

létre, melynek során a szükséglet mielőbbi kielégítése kell, hogy megvalósuljon. A drive 

vagy hajtóerő kifejezést akkor használjuk, amikor egy általánosan megfogalmazható 

motivációs erőről beszélünk. Szükségleteink kielégítését tanulási folyamatokon keresztül 

gyakoroljuk be. A tanulási tapasztalatok szokásokként összegződnek. A tanulási 

folyamatban szerepet játszanak a külvilág felhívó ingerei, melyek nemcsak segítik, hanem 

helyettesíthetik is az eredeti motivációt. Sokan vannak így az étkezéssel, mikor nem éhesek, 

de az étel látványa beindítja az evést. Ezeket a felhívó ingereket nevezzük incentíveknek 

vagy ösztönzőknek. (Tóth, 2010). 

 

1.3 Sikerkeresők/kudarckerülők 

 

Két jellegzetes belső hajtóerő irányít bennünket a cél elérése érdekében: az előlegezett 

siker/öröm, és a kudarctól való félelem. Általában tehát a sorozatos siker, illetve kudarc 

esetén megváltoztatjuk igényszintünket, az azonban, hogy ez mikor történik meg (már az 

első rossz jegy után feladjuk és csak közepes teljesítményt várunk el magunktól, vagy egy-

két kudarcélmény után nem változtatunk a teljesítményünkkel kapcsolatos elvárásainkon) 

egyéni tényezők befolyásolhatják. A teljesítménymotivációra tehát a következő tényezők 

vannak hatással: az igényszint, a kudarc, illetve sikerélmények, valamint az egyéni 

különbségek, mégpedig a sikerkeresés, vagy a kudarckerülés motívuma. 

A célok elérését két jellegzetes belső hajtóerő irányítja: 
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• a sikernek előlegezett öröm, és 

• a kudarctól való félelem. 

Különböző arányban mind a kettő jelen van bennünk, és ez alapján két személyiségtípust 

különböztethetünk meg: sikerkeresők, kudarckerülők 

A motiváció teljesítménykereső-teljesítménykerülő (sikerorientált-kudarckerülő) 

dimenziója a motiváció kutatásának kezdeti szakaszához kötődik. Az első kísérlet e témában 

Hoppe (1930 idézi Elliot, 1997) nevéhez fűződik, aki a teljesítményre irányuló viselkedést 

két egymástól független törekvésre vezette vissza: a siker elérésének és a kudarc 

elkerülésének vágyára. Az elmélet a motiváció iránti megnövekedett érdeklődés idején, az 

1950-es években, elsősorban McClelland és Atkinson munkájának köszönhetően váltak 

dominánssá a teljesítménymotivált viselkedés magyarázatában (bővebben lásd Atkinson, 

1966; Maehr-Sjogren, 1971). Bár Dweck célelméletének magyarázatakor felhívja a 

figyelmet arra, hogy a célok a korábbi elméletek kiegészítéseként, mintsem 

helyettesítéseként értelmezhetők, a kapcsolatok feltárása sokáig váratott magára, a 

célelmélet megjelenése háttérbe szorította a korábbi megközelítéseket. A 1990-es évek 

elején Elliot vetette fel a célokra és a teljesítménykereső-teljesítménykerülő viselkedésre 

vonatkozó elméletek összekapcsolásának lehetőségét, melynek helytállóságát az empirikus 

eredmények később egyértelműen igazoltak (Rawsthorne -Elliot, 1999). Ennek megfelelően 

a dichotóm célelméletet először egy hármas megközelítés váltotta fel, mely a viszonyító 

céllal kapcsolatos inkonzisztens eredmények magyarázatára fókuszált. E nézőpont az 

elsajátítási cél mellett egy teljesítménykereső viszonyító és egy teljesítménykerülő 

viszonyító célt különböztetett meg, de hamarosan megfogalmazódott a teljesítménykereső-

teljesítménykerülő megkülönböztetés az elsajátítási céllal kapcsolatban is (Elliot, 1999; 

Pintrich, 2000), melynek helytállóságát több empirikus kutatás is alátámasztja (Baranik, 

2010; Moller-Elliot, 2006). A viszonyító és elsajátítási cél tehát tovább osztható 

teljesítménykereső és teljesítménykerülő célra. Thrash és Elliot (2001) interpretációja szerint 

a teljesítménymotiváció kutatása a viselkedés irányának és energetizálásának magyarázatát 

jelenti. Míg az elsajátítási és viszonyító cél főképp a viselkedés irányának magyarázatát adja, 

a teljesítménykereső- teljesítménykerülő dimenzió–annak ellenére, hogy irányító funkciót is 

ellát – elsősorban a befektetett energia mennyiségét befolyásolja. E funkció azáltal valósul 

meg, hogy az egyén egy lehetséges pozitív kimenet elérésére vagy egy negatív eshetőség 

elkerülésére fókuszál (Elliot- Friedman, 2007).  
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1 ábra 

A célok teljesítménykereső és teljesítménykerülő formái 

(saját szerkesztés) 

 

A sikerorientált és kudarckerülő személyek különböző mértékű kockázatvállalása a 

pályaválasztásban is megmutatkozik (Atkinson, 1977).   

A sikerkereső ember jellemzője, hogy motiválja a siker elérése, amit valószínűleg el is ér. 

Általában olyan feladatokat választ, amelyek képességeihez mérten valóságosak, ugyan nem 

biztos a siker, de bevethetik saját tudásait. Az motiválja, hogy próbára tegye képességeit, 

kipróbálja magát a feladatban, és teljesítése által visszajelzést kapjon teljesítményéről. Túl 

könnyű feladatot azért nem választ, mert nem kihívás számára, túl nehezet pedig azért nem, 

mert nem pocsékol reményt és időt lehetetlen helyzetek megoldására. Feladatvégzés közben 

általában kitartó, nem adja fel (Juhász-Takács, 2006). A sikerorientált személyek kitartóak, 

biztosak képességeiben. A kudarc esetén sem veszítik el a kedvüket, mivel többnyire belső, 

de nem állandó tényezőket tesznek felelőssé a kudarcért (Fodor, 2007). Ezen személyek 

szeretik próbára tenni ügyességüket és kockáztatni. 

 

Teljesítménykereső 

Elsajátítási cél: a teljes elsajátításra, 
megértésre fókuszál 

Viszonyítási pontként az egyén saját 
fejlődése, a tananyag megértésének 

mélysége szolgál. 

Viszonyító cél: Mások 
túlteljesítésére fókuszál. 

Normatív viszonyítási pont jellemzi. 
A legjobb osztályzat, teljesítmény 

elérése az osztályban. 

Teljesítménykerülő 

Elsajátítási cél: A hiányos 
elsajátítás, megértés elkerülésére 

fókuszál 

Viszonyítási pontként a feladathoz, 
önmagához mért gyenge 

teljesítmény elkerülése szolgál. 

 

Viszonyító cél: Másoknál 
alacsonyabb teljesítmény 

elkerülésére fókuszál.  

Normatív viszonyítási pont jellemzi. 
A legrosszabb osztályzat, 

teljesítmény elkerülése az 
osztályban. 
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A kudarckerülő személyek az olyan feladatokat preferálják, amelyek vagy olyan könnyűek, 

hogy a siker biztosra vehető, vagy olyan nehezek, hogy a kudarc nem jár együtt 

szégyenérzéssel (Atkinson, 1997). A kudarckerülő személyek kudarc esetén hamar feladják 

a küzdelmet és a sikerekről sem hiszik el, hogy saját maguknak köszönhetik. Sikerüket 

hajlamosak külső, tőlük független tényezőknek tulajdonítani, mint például a szerencse, 

kudarcaikért pedig képességeik hiányát teszik felelőssé, melyek belső és állandó tényezők. 

Ez az oka annak, hogy a sikernek nem tudnak igazán örülni, a kudarcok pedig túlságosan 

elkeserítik őket. Mindezek hátterében a szorongás és a saját képességeikkel szembeni 

bizonytalanság áll (Fodor, 2007). 

Az is előfordulhat, hogy a kudarckerülőnek jobbak a képességei, mint a sikerkeresőnek, 

mégis ő teljesít rosszabbul. A feladathelyzetet kísérő szorongásnak például egészen más a 

hatása a kudarckerülőre, mint a sikerkeresőre. A kudarckerülőt a szorongás mindig 

debilizálja, butítja, hatására nem tud a feladatra összpontosítani, a lényegtelen mozzanatok 

ragadják meg, gondolatai elkalandoznak, vagy arra figyel, hogyan dobog a szíve, mennyire 

izzad a tenyere. Inkább figyel önmagára, mint a feladatra (Oláh, 1993). 

 

A kudarctól való félelem egyik gyakran megfigyelhető jelensége a tesztszorongás, amit 

értékelési szorongásnak is szoktak nevezni. Ebben az esetben az egyén fél a kudarctól, annak 

lehetséges következményeitől, ami a szorongás és félelem tüneteit okozza. 

Sigmund Freud szorongás elmélete, mely a pszichoanalitikus elmélet egyik központi 

témaköre, a későbbi szorongás elméleteket is áthatja (Oláh, 1993). 

 

Vizsgálatok eredményei alapján a teszthelyzetek két különböző késztetést hívnak elő, 

mégpedig a feladat elvégzésére, illetve a szorongásra irányuló késztetést. Az első esetben az 

egyén a feladat teljesítésére koncentrál, ami csökkenti a teszthelyzetben létrejövő 

szorongást, míg az utóbbi esetben (ami a kudarckerülőkre jellemző) a feladat megoldása 

szempontjából lényegtelen válaszok jelennek meg, amely a negatív következmények 

előrevetítésével, csökkent önértékeléssel jár együtt. Az elsőt facilitáló, míg a másodikat 

debilizáló szorongásnak nevezzük. A szorongó diákoknál a fennálló értékelési fenyegetés 

mind a megtanult információk előhívását, mind azok elsajátítását megakadályozhatja. 
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1.4 Alapvető motívumok 

 

Három alapvető motívumot különböztetünk meg. Az önnfentartó motivációt, 

kiváncsiságmotivációt és a fajfenntartó motivációt. Azért nevezzük ezeket a motivációkat 

alapvetőnek, mert veleszületett alapjai vannak, és nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az 

egyén ön- és fajfenntartásában (Tóth, 2010). Az önnfenntartó motivációk közé tartoznak az 

alapvető szükségleteink kielégítésére való törekvés. Például csillapítsuk az éhséget, 

szomjúságot. A kiváncsiságmotiváció segítségével próbáljuk felfedezni és hatást 

gyakorolni a körülöttünk lévő világ rejtelmeire. És végül a fajfenntartó motiváció ösztönöz 

minket a gyerekvállalásra, gyermekünk felnevelésére, szeretetére és az ezzel járó alapvető 

szükségletre. Ez a három alapvető motívum elengedhetetlen a homeosztázisunk/ belső 

egyensúlyuk fenntartása érdekében. Ha a belső egyensúlyi állapot meginog, akkor egy 

szükséglet jelenik meg, hogy azt restaurálja. 

 

 

1.5 Drive redukciós elmélet 

 

A Drive-redukciós elmélettel magyarázhatók az önnfentartó motivációk. Fontos szerepet 

játszanak a külső ingerek is az emberi motiváció működésében. A belső egyensúlyt az 

incentívek/ ösztnzők megbonthatják.   

A szükséglet olyan belső állapot, amelynek kielégítésére törekedve bizonyos dolgokat 

vonzónak, másokat kevésbé vonzónak észlelünk. A kielégítetlen szükséglet belső 

feszültséget eredményez, amely hajtóerőként jelentkezik: olyan magatartást indít el, amely 

segít kielégíteni a szükségletet, és csökkenteni a belső feszültséget (Robbins–Judge, 2007, 

205.o.). 

Amíg tehát a szükséglet a vágyott ideális állapottól való fiziológiai eltérés, addig a hajtóerő 

ennek pszichológiai megfelelője: a szükséglet nyomán fellépő aktivált állapot (Atkinson, 

1995, 287.o.). 
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1.6 Optimális arosual elmélet 

 

A kiváncsiságmotiváció az optimális-arousal-elmélettel magyarázhatók. Az arosual a 

szervezet éberségi, koncentrációs szintje, ébredéskor alacsonyabb, stresszhelyzetben pedig 

nagyon magas. Akkor vagyunk a legeredményesebbek, ha az arousalszintünk optimális.  

Extrovertált és introvertált személyekre bonthatjuk: Extrovertált és egyben szenzoros 

élménykereső, aki keresi az új,számára ismeretlen, kockázatos élményeket. Ők alacsony 

arousalszintel rendelkeznek, így folyamatos külső ingerekre van szükségük, hogy fenn 

tudják tartani az optimális szintet. Az introvertált szeméyek magas arousalszintel 

rendelkeznek, kerülik a kockázatos és ismeretlen kalandokat. David McClelland a 

motívumokat érzelmi felhangokkal rendelkező ismeretkészleteknek tartja, amelyek 

bizonyos életminőségek iránti preferencia vagy készenlét köré szerveződnek . 

Az arousal fogalmának is fontos szerepe van a motiváció pontos megértésében. Arousalnak 

az agykéreg általános aktivitásának szintjét szokták megnevezni. Az arousal részt vesz az 

éberség és a figyelmi összpontositás fenntartásában, illetve az alvás-ébrenlét ciklus 

szabályozásában. A drive redukció elmélet helyett manapság az emberek azt az elvet valják, 

miszerint az emberek az optimális szint elérésére lesznek motiváltak (Klein, 2005). 

 

1.7 Motivációk osztályozása 

 

A motivációkat osztályozhatjuk aszerint is, hogy külső vagy belső forrásból származnak-e. 

A belső motiváció nagyobb teljesítményt, kitartóbb munkát eredményez, így elsősorban 

ennek felkeltése a cél. Azok az emberek, akik belülről motiváltak olyan belső hajtóerővel 

rendelkeznek, mely arra készteti őket, hogy kompetensek és eltökéltek legyenek, hogy 

tökéletesen végrehajtsanak egy feladatot és sikeresek legyenek. Tehát a belső motivációval 

rendelkező személyek céljai a kompetencia, az önmeghatározottság, a kiválóság és a siker, 

és a célok elérésével ezek jutalommá válnak. A külső motiváció valamilyen kézzelfogható 

cél vagy jutalom elérésére való törekvés. Tehát alapvetően egy külső tényező játszik 

szerepet a motiváció fenntartásában. Ha a külső forrás megszűnik, valószínűleg a motivált 

viselkedés is abbamarad. A legtöbb esetben, amikor egy gyermek elkezd sportolni 

valamilyen külső forrás (szülői ráhatás, kortárs csoportok hatása) az oka. Amikor azonban 

már rendszeresen jár edzésre, megszereti a sportágat és azért jár edzésre, mert szeret 

sportolni. Tehát a külső motiváció belső motivációvá alakult át. Nagyon érdekesen 
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alakulnak a motivációs helyek, ha jutalmazzuk a viselkedést. Ha egy belső motivációból 

végzett viselkedést megjutalmazunk (vagyis külső motivációt adunk hozzá), a személy a 

jövőben ritkábban fogja végezni az adott viselkedést, hiszen úgy átfogalmazza a helyzetet, 

miszerint amit ő eddig szívesen csinált, most a jutalomért teszi (a belső motiváció átalakul 

külsővé). Kutatások támasztják alá azt a megfigyelést, hogy azok a gyerekek, akik a 

rajzolásért jutalmat kaptak, csak addig folytatták tovább a munkát, amíg várható volt a 

jutalom, holott korábban saját szórakozásukra rajzoltak. A sportban nagyon fontos a kezdeti 

extrinzik jutalmazás, hiszen az érdeklődés felkeltésében nagyon fontos szerepet játszik. Az 

már az edző szakértelmén múlik, hogy sikerül-e a külső motivációt belsővé alakítani. Ehhez 

arra van szükség, hogy sikereket érjen el a versenyző az adott sportágban, de a siker 

ugyanúgy külső jutalom. Belsővé akkor válik, amikor a sportolóban tudatosodik, hogy a 

versenyek megnyerése nem az egyetlen mérőszáma a teljesítménynek. A teljesítmény reális 

értékelése akkor valósul meg, amikor a versenyző számára egyértelművé válik, hogy az 

elvégzett edzésmunka és az azt tükröző eredmény szoros kölcsönhatásban állnak 

egymással. Manapság annak vagyunk tanúi, hogy az élsportban dollármilliókat lehet 

keresni. A pénz ugyanúgy külső jutalmazóként működik, mint a dicséret. Úgy tűnik 

azonban, hogy az extrinzik jutalmak hamarabb elvesztik jutalmazó erejüket, mint az 

elégedettség a saját teljesítménnyel. A pénz válik a legfőbb mércévé, ami azt jelenti, hogy 

az adott sportoló teljesítményét nem a tudásával, hanem a keresetével mérik. Abban az 

esetben, ha az extrinzik jutalom összekapcsolódik a sportoló tényleges teljesítményével, 

visszajelzést, információt szolgáltat számára, ösztönzőleg hathat a teljesítményre. (Tóth, 

2010) 

 

1.8 Motivációs elméletek 

 

Sok és változatos elmélet született már a viselkedés miértjének a magyarázatára. Ezek a 

magyarázatok az ösztönöktől a neurofiziológiai folyamatokon keresztül a különböző 

változók közötti kölcsönhatásra épülő modellekig terjednek (Klein, 2005). 
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1.9 Maslow 

 

Az előbbiekben említett motivációkon kívül vannak olyanok, amelyek csak az emberekre 

jellemzőek, és az állatvilágban nem fordulnak elő. A motivációelméletek egyik legnagyobb 

hatású, egyben talán legvitatottabb elméleti megközelítése a Maslow nevéhez kapcsolódó 

szükséglethierarchia-elmélet. (Maslow, 1966, 85-111. o.) Maslow (1962) feltevése szerint a 

motivációk szükségletekre vezethetők vissza, és ezek a szükségletek egy bizonyos 

hierarchikus sorrendben késztetik bizonyos cselekvésre az embert. A piramisban egymásra 

épülő szükségleteknek 7 szintjét különböztette meg, amelyben alul helyezkedtek el azok a 

szükségletek, amelyek kielégítése sürgetőbb, és amelyek nagyobb erővel késztetnek egy 

bizonyos viselkedésre. A sorrend alapján először a piramis alján lévő szükségleteket kell 

kielégítenünk ahhoz -legalábbis részben-, hogy egy magasabb szintre léphessünk. 

 

2 ábra 

Maslow szükséglet hierarcihája  

(forrás: Atkinson és munkatársai, 1999) 
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Első a fiziológiai szükséglet szintje, melyben szomjúság, éhség utógondozás, szexuális 

szükségletek, álmosság, tartozik, Szerinte ezeket a fiziológiai szükségleteket kell elsősorban 

kielégíteni, hogy az elismerés, vagy az önmegvalósítás motiváló tényezőként hasson a 

viselkedésünkre. (nem azzal van elfoglalva az éhező ember, hogy kivívja mások elismerését 

vagy kielégítse esztétikai szükségletét egy festmény láttán, hanem hogy mielőtt csillapítsa 

az éhséget) 

A következő a biztonság szükségletek szintje: a mindennapi élet kiszámíthatóságára, az 

egészség elérése- megtartása és más fenyegetettségek elkerülésére vonatkozik. 

A harmadik szint: a szeretet szükséglete, ami a valahová tartozást a szeretet és az intimitás 

iránti igényt- a szeretet adását és annak viszonzását jelenti.  

A pozitív önértékelés kialakulásának és fenntartásának fontos szervei: a negyedik szint az 

elismerés megbecsülés szükséglete, mely magába foglalja egyrészt azt az igényünket, hogy 

elismerjük teljesítményünket, hírnévre, pressztizsre tegyünk szert, hogy felnézzenek ránk. 

A megértés és tudás szükséglete az ötödik szint, mely a tudás megszerzése, a dolgok 

megismerése, megértésére késztessen minket (kongitív szükséglet) 

A szépség, szimmetria és rend iránti vágyunkat foglalja magába a hatodik szint. • esztétikai 

szükségletek: a szépség, a dolgok elrendezettsége, (Fayol, 1984, 77-78.o.) a szimmetria iránti 

törekvésünk. 

Az önmegvalósítási szükséglet a szükséglethierarchia legmagasabb szintje. Azon vágyunkat 

testesíti meg, hogy értelmet adjunk életünknek: azzá váljunk, amire képesnek érezzük 

magunkat: kiteljesítsük magunkat, és valósítsuk meg lehetőségeinket. Az önmegvalósítás 

módja mindannyiunknál más: van, aki föld körüli hajóútra indul, mások Európa-, majd világ-

, ezt követően olimpiai bajnokok akarnak lenni (mindig magasabbra), megint mások nagy 

műveket akarnak megírni. Vannak olyanok is, akiknek az önbeteljesítés a gyermekeik 

tanítása: mindent megtesznek azért, hogy ők többre vigyék, mint szüleik. Az 

önmegvalósítás, tulajdonképpen maradéktalanul soha ki nem elégíthető szükséglet, ha a 

magunk elé tűzött célokat megvalósítottuk újabb, kihívóbb célokat állítunk magunk elé 

(„mindig magasabbra”) (Maslow, 1996). 

Az a lényeg, hogy az ember olyat, amellyel képességeit tökéletesítve elérheti, hogy önmagát 

megvalósítsa, nagyobb az esélye, hogy boldog legyen. 

Maslow az önmegvalósítás érzetét csúcsélménynek is nevezi: a tökély és a cél elérésének 

egy olyan boldog és sikerhez kötődő tünékeny állapota, amely nem mások ellen irányul, de 

nem is éncentrikus. Ehhez az érzéshez többnyire a tökéletesség, az egyediség, az életerő, az 
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elégedettség, a szépség, jóság és az igazság értékeinek átélése kapcsolódnak (Atkinson, 

1996, 403.o.). 

A szükségleteknek van egy másik csoportosítása- hiány és növekedési motívumok. 

Visszatérve Maslow elméletére, az első három szint szükségletei hiánymotívumok, mivel a 

belső hiányállapot indítja el a viselkedést és kielégülés után már nem motiválja az egyént. 

Ezzel szemben a növekedési motívumok, megbecsülés, tudás, a megértés az esztétikus 

dolgok iránti igény, illetve az önmegvalósítás nem szűnik meg bizonyos pont elérése után, 

mert nem beszélhetünk igazi végállapotról, mert ezek a motívumoknak fejlődésre 

növekedésre késztetnek minket, így ebben az esetben nem beszélhetünk a hiány 

motívumokról, tapasztalható kielégüléséről. A sorrend nem minden esetben valósul meg, 

mert van, akinek fontosabb az elismerés, a megbecsülés utáni vágya, így meghatározza 

viselkedését, és éhségsztrájkot kezd, elnyomja éhségét. 

 

3 ábra 

Maslow szükséglethierarchiája 

(Forrás: RoBBins, S.P.: Organizational Behavoir, Prentice-Hall Intl., London, 1993, 207. 

old.) 
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1.10 Freud 

 

Freud nézetei szerint a motívumok leginkább a fantáziában jelennek meg, és amit az  

objektív mérésekben kapunk azt befolyásolják az aktuális irányultságok kifejeződését gátló  

szociális kötöttségek. 

 

1.11 Mahone O' Connor 

 

A kutatók feltételezései szerint a teljesítménymotiváció független a képességektől. Mahone 

(1960), és O’ Connor (1966) kutatásai is alátámasztják ezt a feltételezést. Ha ez a felvetés 

igaz, adódik a kérdés, hogyha azonos képességű, de eltérő motivációjú gyereket teszünk egy 

csoportba milyen viselkedés várható? A felkeltett teljesítménymotiváció erejét, ami a 

teljesítményben is megnyilvánul, úgy tekintjük, mint ami a motívum erejétől és a helyzeti 

jelzések által ébresztett siker elvárásától egyaránt függ. A kognitív tevékenység szolgál 

alapjául a szándékos és célirányos emberi tevékenységnek a jövőbeli következmények az 

előrelátható eredmények szimbolikus megjelenítésével, azaz a cselekvés céljának 

meghatározásával, a viselkedés jelenlegi motiválóivá és szabályozóivá alakíthatóak át. A 

kognitív motiváció másik fő forrása a belső normákkal és a teljesítményre adott önértékelő 

válaszokból ered. A teljesítménymotivációkkal foglalkozó kutatások eredményei szerint a 

megfelelő teljesítmény alatti anticipált teljesítmény, a személy elégedetlensége önmagával 

incentívként szolgál a magasabb erőfeszítésre. Ellentétben a követelményektől feltűnően 

eltérő teljesítmények elcsüggedéshez, és a célok feladásához vezethetnek. Elégedettséget 

eredményezhet, és hatásosan ösztönözhet további tevékenységre a személyes normákkal 

megegyező vagy az azokat meghaladó eredmény.  

 

1.12 Mcclelland motivációs elmélete 

 

A mehanisztikus szemléletű motivációs teóriák feltételezik, hogy a munkavégzés szükséges 

rossz az emberek számára, ezért erre őket rá kell szorítani. Feltételezik, hogy a szervezet és 

az egyének céljai ellentétesek, de üzletet kötnek egymással biztonságért státuszért cserébe 

szolgai szabálykövetés és megbízhatóság jár. A motiváció következő tartalomelméleti 

megközelítését David McClelland dolgozta ki 1965-ben és gyakran teljesítmény-hatalom 

elméletnek nevezik. Az elmélet a motívum fogalmára épül, és annak a viselkedésre 
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gyakorolt hatásán keresztül próbálja leírni az emberi magatartásokat. McClelland Maslowtól 

eltérően – nem tanulmányozta az emberi szükségletek teljes körét, hanem csak az olyan 

tanult motívumokra koncentrált, mint a teljesítmény, a kapcsolat (affiliációs) és a hatalom. 

Alternatív motivációmegközelítése a humán motiváció tanulmányozásában az egyike volt 

azon elméleteknek, amelyek a kort uralták a hatvanas években. Motiváció elméletét nem az 

örökletes, hanem a tanult szükségletek köré építette. 

3 szükségletet különböztetett meg: 

1. A teljesítmény motiváció (achievement need, nAch) belső hajtóerő a sikerre, a magunk 

elé tűzött célok elérésére és meghaladására. A teljesítmény motiváltakat valójában nem a 

sikerért járó jutalom, hanem maga siker, a korábbinál jobb eredmény, nagyobb hatékonyság 

vágya hajtja. Figyelmüket magas teljesítmény szint elérésére és fenntartására fordítják 

(McClelland, 1961). Olyan feladatok érdeklik melyben a siker vagy a kudarc valószínűsége 

50%. Ennek alapján kihívást jelent a cél elérése. Ugyanakkor azokat a szituációkat szereti, 

amiben elsődleges a személyi felelősség, ugyanakkor a véletlen vagy általa nem 

befolyásolható tényezőket nem élvezi. 

2. Kapcsolat motivációnak (affiliation need, a McClelland által használ rövidítéssel: nAff) 

nevezzük a szeretettség és elfogadás iránti vágyunkat. Akinek erősek a kapcsolatmotívumai, 

azok barátkoznak, kapcsolataikban megértésre és inkább az együttműködésre. Figyelmüket 

társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására fordítják. 

3. A hatalmi motiváció (power need, nPow) az a vágy, hogy hatással, befolyással legyünk 

másokra, kontrolláljunk másokat. Az erős hatalmi motívummal rendelkező emberek 

kedvelik a versengő, konfrontáló helyzeteket, másoknál hajlamosabbak az agresszív 

megnyilvánulásokra. Igyekeznek általában úgy viselkedni, hogy erős érzelmi hatásokat 

váltsanak ki másokból. Akiben erős a hatalmi motiváció, annak számára fontos a státusz, a 

presztízs, az elismertség, a tisztelet, számukra a mások fölötti befolyás nagyobb 

jelentőségűvé válik, mint maga a teljesítmény. McClellandék felfogásában a hatalmi 

motiváció nem negatív értelmű, sőt kimutatták, hogy a vezetők körében ez a motiváció 

erősebb. Megítélésük szerint a hatalmi motiváció egy megfelelő szintje szükséges (de nem 

elégséges) feltétele a jó vezetővé válásnak. (McCelland– Burham, 1976, 100-110.o.) 
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1.13 Hunt cél-motiváció elmélete 

 

John Hunt elmélete kimondottan a munkahelyi motivációra fokuszál. Hunt szerint a 

motiváció nem az egyéni szükségletekből, hanem az egyéni célokból érthető meg. (Hunt, 

1998). 

A célok valójában bizonyos magatartások megismétlésére vonatkozó hajlandóságot 

jelentenek. A cél-motiváció a magatartásra és a visszatérő magatartásból eredő 

kielégülésérzésre figyel. A célok különböznek pillanatnyi fontosságukban (prioritás), 

motivációs erejükben (mennyire képesek motiválni), illetve összehasonlíthatóak e két 

szempont szerint. A célok fontossági sorrendje folyamatosan változik. 

Az elmélet hat különböző célt határoz meg: 

-Komfort anyagi jólét: ide tartozik az életszínvonal, életstílus 

-Strukturáltság: stabilitásra, biztonságra törekszik 

-Kapcsolat: fontosnak tartja a csoporthoz való tartozást, kerüli az egyedüli munkavégzést. 

-Elismerés: pozitív én-kép, teljesítményünk elismerése mások által is. 

-Hatalom: fölény, dominanciára való törekvés, mások irányítása. (vezetői hatalom 

értelmében) 

-Autonómia, kreativitás, fejlődés: önfejlesztés, önmegvalósítás, tanulás, saját munkavégzés, 

függetlenség, kreatív problémamegoldás (Hunt 1998) 
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2.KUTATÁS 

 

Kutatásom középpontjában személyiségünk egyik legfontosabb eleme, a 

teljesítménymotiváció áll. Sajátos humánspecifikus motiváció, a teljesítmény folyamatos 

emelésére, mások teljesítményének meghaladására, a sikerre vonatkozó késztetés. Szeretnék 

fényt deríteni arra, hogy teljesítménymotiváció miként jelenik meg élsportolók és tanulók 

mindennapjaiban, van-e jelentős különbség az általam mért különböző csoportok között. 

Érdekel, mi motiválja őket adott szituációban, és az élet különféle területén.  

 

 

4 ábra 

Kutatás folyamatábrája 

(saját szerkesztés) 

 

Vizsgálni fogom többek között mekkora a kudarctűrő képességük és hogy, mit vált ki belőlük 

a kudarc egyszeri/többszöri élménye. A siker elérése és a kitűnő teljesítmény, a 

humánmotiváció alappillére. Általában a teljesítményünk alapján értékeljük önmagunkat, 

társaink, környezetünk is ez alapján ítél meg. Fontos számunkra, hogy az adott feladatot a 

lehető legjobban végezzük el, még akkor is, ha az nehézséget okoz számunka, és fontos, 
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hogy elégedettséget érezzünk, ha sikerült az adott feladatot megoldani, elvégezni. 

Teljesítményünket folyamatosan viszonyítjuk korábbi teljesítményünkhöz és mások 

teljesítményéhez is egyaránt.  Fontosnak tartom, hogy több féle mentalitású csoportok 

vegyenek részt a mérésemben, a pontosabb és változatosabb eredmény érdekében. 

Vizsgálatomban 10 fő tanuló (egyetemi diák) és 10 fő sportoló (vízilabdázó) vett részt. . Két 

vizsgálatot fogok elvégezni. Első körben egy önértékelésen alapuló kérdőív. Másodszor 

pedig egy szoftveres program segítségével mérhető teljesítménymotivációs teszt. 

 

2.1. Hipotézisek 

 

H1: A tanulóknál és a sportolóknál megfigyelhető a teljesítménymotiváció, de nagyrészük 

kudarckerülő 

H2: Sportolóknak alacsonyabb a frusztrációs magatartásuk 

 

2.2.Mérőeszköz bemutatása 

 

2.2.1 Önbevallós teszt:  

A általam használt kérdőív Kozéki Béla és Deák Ágnes Iskolai Teljesítménymotivációs 

Kérdőíve volt. Egy kicsit átalakítottam, mert nem csak tanulók, hanem sportolók segítségét 

is kértem szakdolgozatom megvalósításában. Kozéki Béla és Deák Ágnes kérdőíves 

módszert tartották hatásosnak az iskolai teljesítménymotiváció mérésére, egyrészt, mert 

ezzel az eszközzel nagy mintáról lehet adatokat nyerni, másrészt, mert a projektiv tesztek 

ezen a területen tapasztalt megbízhatatlanságával szemben a kérdőívek itemanalízise során 

megmutatkozó rész-összetevők pontosabb képet adhatnak a mérni kívánt jellemzőkről. Az 

én kérdőívem 22 itemből áll, melyek közül a 3, 4, 12, 14, 15, 17, 18-as itemek fordított 

itemek. Minden kérdésre öt válaszlehetőség állt rendelkezésre. Az általam vizsgálati 

személyek a rájuk leginkább igaz válaszhoz tartozó betűt kell, hogy bekarikázzák (a, b, c, d, 

és e jelzések közül kell választaniuk). 
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2.2.2 AHA szoftveres teszt:  

Az AT WORK A kompetenciadiagnosztika VIENNATEST-et használtam. A Munkával 

Kapcsolatos Attitűdök Tesztje az objektív tesztelés módszerét alkalmazza: a mérés nem 

önjellemzésen alapul, hanem a tesztkitöltő strukturált mérési helyzetekben mutatott 

viselkedésén keresztül történik. A teszt során képet kapunk a tesztkitöltő pontos, precíz 

munkavégzésre való törekvéséről, döntéshelyzetben mutatott viselkedéséről, kitartásáról, 

valamint motivációjának számos aspektusáról.  

A teszt három alskálából áll. Az első alskála, a „Comparing surfaces” kitöltése során a 

kitöltőnek két alakzat nagyságát kell felmérnie, és eldöntenie, melyik a nagyobb. 

Opcionálisan azt is válaszolhatja, hogy nem dönt. A második alskála, a „Coding Symbols” 

során absztrakt ábrák között kell az egyezőket bejelölnie; minden egyes feladatsorozat után 

meg kell becsülnie, hogyan fog teljesíteni a következő körben, eközben időnként 

visszajelzéseket kap teljesítményéről. A harmadik altesztben –„Differentiating figures” – 

szimbólumok sorozatában kell megtalálnia és kijelölnie az oda nem illő szimbólumot az 

előre megadott instrukciókat követve. 

Érvényesség, validitás 

Az érvényességre vonatkozó statisztikai elemzések eredménye alátámasztotta, hogy a teszt 

érvényessége a mérés biztonságát az elvártnak megfelelően támogatja. Ebenhöh és 

munkatársai vizsgálata (1994, 1995, 2003) alátámasztotta, hogy a teszteredmények alapján 

szignifikánsan elkülöníthetőek voltak a sikeres és a kevésbé sikeres munkatársak és 

gyakornokok. Faktoranalízis módszerrel elvégzett vizsgálatok alátámasztották, hogy az 

impulzivitás/reflektivitás skála korrelál az extroverzióval, a frusztrációs a 

lelkiismeretességgel.  

  

Az eredmények befolyásolhatósága 

Számos tanulmány alátámasztotta, hogy a teszt kiküszöböli az eredmények befolyásolására 

vonatkozó törekvéseket (pl. Kubinger, 1995). 

 

Normák 

A reprezentatív normacsoport 20 főből áll. A normacsoport alcsoportokra (tanuló, sportoló) 

bontható, amelyet az eredmények megtekintésekor opcióként választhatunk, illetve a 

tesztkitöltő eredményének alapját képezheti a válaszadók teszteredményei alapján képzett 

normaadatokkal való összehasonlítás is. 
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Tesztidő 

Az első két alteszt kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe. A harmadik alteszt kitöltése általában 

minimum 20, maximum 45 percig tart. 

A teszttel kapcsolatos részletes validitásra, megbízhatóságra, normacsoport összetételére 

vonatkozó adatokat a teszthez tartozó kézikönyv tartalmazza.  

A teszt során mind a munkastílussal kapcsolatos stílusokat, mind az egyén motiváltságához 

kapcsolható viszonyulásokat vizsgáljuk. A munkastílushoz kapcsolódóan a teszt méri az 

egyén önálló döntéshozatali helyzetben mutatott viselkedését, illetve döntéshozatali stílusát. 

A munkastílus harmadik mérési tartománya arról ad képet, hogy a tesztkitöltő mennyire 

pontosan, precízen végzi feladatait. Végül a munkastílushoz és már a motivációhoz is 

kapcsolódik az egyén nehézségekkel, akadályokkal terhelt helyzetekben mutatott 

viselkedése. E két utóbbi faktor eredménye alapján következtetni tudunk, mennyire 

„lelkiismeretesen” végzi munkáját – azaz mennyire alaposan és kitartóan végzi el feladatait. 

A teszt skálái három faktorba sorolhatóak. Az első faktorba tartozik a döntésképesség, az 

impulzivitás/reflektivitás, illetve a teljesítményszint. E faktor eredményei azt tükrözik, hogy 

a tesztkitöltő milyen viszonyulásokat mutat teljesítési helyzetekben, milyen 

teljesítményigényt mutat. 

A második faktorba az aspirációs szint, illetve a céldiszkrepancia tartozik. E két skála 

eredménye azt mutatja meg, hogy a tesztkitöltő reálisan ítéli-e meg saját teljesítőképességét, 

illetve teljesíthető feladatokat vállal-e (egyéni célkitűzések). 

A harmadik faktor a precizitás, frusztrációs tolerancia és a teljesítménymotiváció skálákat 

tartalmazza. E faktor eredménye analóg a Big Five teszt lelkiismeretesség skálájával. 

A teszteredményeket aszerint értelmezzük, hogy a kitöltő mely tulajdonságokban, skálákban 

mutat az átlagostól eltérő eredményt. A teszt során percentilis rank (PR) értékeket kapunk 

minden egyes skálán. Ennek értéke 0–100-ig terjedhet, 

Mérési tartományok: 

Aspirációs szint (aspiration level) 

A tesztkitöltő saját teljesítőképességének megítéléséről kapunk képet. 

 

Célkülönbség (target-discrepacy) 

A skála eredményéből a tesztkitöltő azon viszonyulásáról kapunk képet, milyen nehézségű 

feladatokat vállal, illetve teljesíthető, reális feladatokat vállal-e. 
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Frusztrációs tolerancia (frustration tolerance) 

A skála eredményeiből az egyén nehézségekkel, akadályokkal terhelt helyzetekben mutatott 

viselkedésével kapcsolatban kapunk információt. 

 

2.3. Önértékelős teszt 

 

Vizsgálati személyek: Összesen 20 (15 és 23 év közötti) férfi és nő egyaránt vett részt a 

vizsgálatomban, melyből 10 sportoló és 10 tanuló diák.  Átlagos életkoruk 19,55 

±1,05 év volt. A csoportjaim között az életkor tekintetében átlag 2,9 év eltérést mérhetünk. 

A vizsgálati személyek a Miskolci Egyetem hallgatói, és a miskolci vízilabda csapat 

játékosai voltak. 

A vizsgált személyek életkor szerinti eloszlását a következő táblázat mutatja: 

 

 Elemszám Életkor 

Tanulók/diákok        10 18,1   ± 2,64 

 

Sportolók        10 21      ± 1,15 

 

5 ábra 

Életkor szerinti eloszlás 

(saját szerkesztés) 

Az önbevallós teszt 22 kérdésből és  hozzá tartozó a,b,c,d,e válaszból áll. A neve is magába 

foglalja, hogy a teszt önbevallós, azaz saját önértékelésen alapuló teljesítménymotivációval 

kapcsolatos kérdésekhez kell egy választ párosítani. Minden válasz helyes, hisz minden 

ember más és más. 
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2.4. Vizsgálati eljárás 

 

Kutatásomban 20 fő vett részt, 10 tanuló/diák és 10 sportoló/vízilabdázó. A csoportokat 

véletlenszerűen állítottam össze, ezzel biztosítva, hogy legyenek magasabban és 

alacsonyabban motivált személyek mindkét csoportban.  A vizsgálati személyek első körben 

egy önbevallós kérdőívet töltöttek ki. Ez egy gyorsan és egyszerűen kitölthető teszt, abban 

az esetben, ha eléggé ismerjük önmagunkat, és tisztába vagyunk teljesítményünk és 

motiváltságunk szintjével. Az A válasz, jellemző az erősen motivált személyekre, és teljesen 

az E szintig gyengül, ami az alacsonyan motivált személyekre jellemző.  
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3. AZ ADATOK ELEMZÉSE 

 

Ebben a fejezetben részletesen elemzem és kiértékelem a kapott eredményeket, mind az 

önbevallós, mind az AHA-s tesztre vonatkozóan. Majd vizsgálom, miként jelenik meg a 

teljesítménymotiváció egyetemi hallgatók és élsportolók életben és következtetéseket 

vonok le. 

 

3.1 Önbevallós teszt eredményeinek elemzése/kiértékelése 

 

(1 diagram) 

Az önbevallás alapján mind a tanulók mind a sportolók magasnak ítélték meg a 

szorgalmasságukat. (1 diagram) 

 

a, nagyon 
szorgalmas 

vagyok

b, 
szorgalmas 

vagyok

c, nem 
vagyok túl 
szorgalmas

d, nem 
vagyok 

szorgalmas

e, egyáltalán 
nem vagyok 
szorgalmas

0

2

4

6

8

10

A társaim azt tartják rólam, hogy

Tanulók

Sportolók
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(2 diagram) 

A kemény munkára való hajlandóság esetében megfigyelhető, hogy a sportolók többen adtak 

maximális értéket önmaguknak. Ez magyarázható nyilván azzal, hogy aktív sportolói 

tevékenységet végeznek.  (2 diagram)  

 

(3 diagram) 

Mindkét csoport megítélése szerint egyformán nem tartja vonzónak az olyan életet, 

amelyben egyáltalán nem kell dolgozni. (3 diagram) 

 

a,nagyon 
keményen 
dolgozom

b,keményen 
dolgozom

c, elég 
keményen 
dolgozom

d, nem 
dolgozom 

valami 
keményen

e,egyáltalán 
nem dolgozom 

keményen

0

1

2

3

4

5

6

7

A többiek véleménye szerint

Tanulók

Sportolók

a,ideális lenne b,nagyon 
kellemes lenne

c,kellemes 
lenne

d,rossz lenne e,nagyon rossz 
lenne

0

1

2

3

4

5

6

Szerintem az olyan élet, amelyben 
egyáltalán nem kellene dolgozni

Tanulók

Sportolók
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(4 diagram) 

Mindannyian elfogadják, hogy a sikerhez hosszú és kemény munka vezet.  (4 diagram) 

 

(5 diagram) 

A vizsgálati személyek mind sportolók mind tanulók körében, a jövőbeli célok elérése 

érdekében tudatosan cselekednek. Itt az önbevallós teszt eredményei teljesen megegyeznek. 

(5 diagram)  

0

1

2

3

4

5

Hogy egy fontos feladatra hosszú ideig 
készüljön fel az ember, az

Tanulók

Sportolók

a,mindig b,általában c,gyakran d,néha e,szinte soha

0

1

2

3

4

5

6

7

A cselekedeteimet a jövőbeli céljaimnak 
függvényében teszem

Tanulók

Sportolók
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(6 diagram) 

 A saját magukkal szemben támasztott követelmények is hasonlóképp alakulnak mind két 

csoportban, mindenki magas értékeket adott meg.  (6 diagram) 

 

(7 diagram) 

A következő pontnál kisebb eltérés mutatható ki, ahogy azt a diagramon is látják. Sportolók 

esetében megoszlik a vélemény, néhányan úgy gondolják, többet végeznek a saját magukkal 

szemben felállított napi/heti teendőknél, a vizsgált személyek fele úgy gondolja pontosan 

annyit sikerül elvégeznie, amennyit elhatározott, és egy személy hosszú gondolkodás után 

felvállalta, hogy ő igen is kevesebbet szokott tudni teljesíteni. Véleményem szerint az előbb 

említett személynek túl magasak az elvárásai önmagával szemben, ezért mindig sokkal 

a,nagyon 
magas

b,magas c,eléggé 
magas

d,nem túl 
magas

e,alacsony

0

1

2

3

4

5

6

A saját magammal szemben támasztott 
követelmény

Tanulók

Sportolók

a,sokkal többet 
szoktam 
végezni

b,valamivel 
többet szoktam 

végezni

c,pontosan 
annyit szoktam 

végezni

d,valamivel 
kevesebbet 

szoktam 
végezni

e,sokkal 
kevesebbet 

szoktam 
végezni

0

1

2

3

4

5

6

7

Annál, amit elhatároztam

Tanulók

Sportolók
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többet szeretne vállalni, mint ami teljesíthető egyenesen lehetetlen, és ezért tud kevesebbet 

végezni. (7 diagram) 

 

(8 diagram) 

A nagyon felelősségteljes munkát sportolók nagy része nagyon szívesen vállalná, míg a 

tanulók hosszas gondolkozás után vállalnák. (8 diagram) 

 

(9 diagram) 

 

A vizsgálati személyek úgy érzik, hogy meg van bennük a kellő akarat céljaik eléréséhez. (9 

diagram) 
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8

A nagyon felelősségteljes munkát

Tanulók

Sportolók

0

1
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A feladataim során

Tanulók
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(10 diagram) 

Ugyanígy egyezik véleményük arról is, ha a kitűzött célt nem sikerül elérni, (jól) elvégezni 

folytatják, vagy újra kezdik. (10 diagram) 

 

 

(11 diagram) 

A következő két pont is bizonyítja az általam gondolt elméletet, miszerint a sportolók 

motiváltabbak. Az eltérés nem szignifikáns, hiszen egy egyetemi hallgató számára is 

létfontosság a motiváció/motivált állapot. Mind a két csoportban akad olyan, akinek 

nehezére esik a szorgalmi feladatok megoldása. A tanulóknak többségének kissé nehezére 

esik, a többletfeladat.  A sportolók véleménye pedig jobban megoszlik. (11 diagram) 
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Ha nem értem el a kitűzött célomat, s 
nem tudom jól elvégezni a feladatomat 

akkor

Tanulók

Sportolók

a, nagyon 
nehezemre esik

b, nehezemre 
esik

c, kissé 
nehezemre esik

d, nem esik 
nehezemre

e, egyáltalán 
nem esik 

nehezemre
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5

6

7

Hozzáfogni a többlet vagy szorgalmi 
feladathoz

Tanulók

Sportolók
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(12 diagram) 

A következő pontban is eltérő válaszokat kaptam, a sportolók motiváltabbak. Egy 

félbeszakított feladat után mindegyikőjük hamar visszatérne feladatához, míg a tanulók fele 

legalább egy kis időt eltöltene, de előfordult az a válasz is hogy nagyon nehezére esik vissza 

menni feladatához. (12 diagram) 

 

(13 diagram) 

Az életben a kitartás mindenki véleménye szerint nagyon fontos, sőt többségük szerint 

mindennél fontosabb. (13 diagram) 

a, mindig 
azonnal vissza 

megyek 
folytatni

b, hamarosan 
visszatérek a 
munkámhoz

c, néha hamar 
visszamegyek, 

néha nem

d, mindig 
eltöltök 

valamennyi időt 
mielőtt visszam

e, nagyon 
nehezemre esik 
újból nekifutni

0

0,5

1

1,5

2

2,5
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3,5
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4,5

Ha feladatom félbeszakítom
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a, egyáltalán 
nem fontos

b, nem 
nagyon fontos

c, fontos d, nagyon 
fontos

e, mindennél 
fontosabb

0

1

2

3

4

5
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7

Szerintem az életben a kitartás

Tanulók

Sportolók
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(14 diagram) 

Ha egy nehéz feladattal állnak szemben a vizsgált személyek fele végig csinálná, másik fele 

pedig sokáig nem hagyná abba. Kicsit talán kitartóbbak a sportolók. (14 diagram) 

 

 

(15 diagram) 

A tanulók és a sportolók egyaránt kitartóak, a sportolóknál kicsit nagyobb a szórás. (15 

diagram) 

a, nyomban 
abbahagyom

b, hamar 
abbahagyom

c, elég hamar 
abbahagyom

d, sokáig nem 
hagyom abba

e, 
végigcsinálom
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7

Ha valamit nagyon nehéz elvégezni

Tanulók

Sportolók

a, nagyon 
sokáig tudok 
foglalkozni 
valamivel

b, sokáig tudok 
foglalkozni 
valamivel

c, nem túl 
sokáig tudok 
foglalkozni 
valamivel

d, csak rövid 
ideig tudok 
foglalkozni 
valamivel

e,csak nagyon 
rövid dieig 

tudok 
foglalkozni 

vmivel
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2
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6

Anélkül, hogy unni kezdeném

Tanulók

Sportolók
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(16 diagram) 

Mint az előző vizsgálatban is látszik, mind a tanulók mind a sportolók kitartóan véghez 

akarják vinni céljaikat, itt talán a tanulóknál látszik egy kis önbizalomhiány. (16 diagram) 

 

(17 diagram) 

Érdekesen alakul a következő pont. Tanulók felmérésén egyértelműen látszik, hogy a 

szülőket utol akarják érni vagy meg akarják haladni, míg a sportolóknál ez a cél láthatóan 

elvonatkozódik a családtól és inkább önmaguknak akarnak megfelelni.  (17 diagram) 
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Amibe bele fogok

Tanulók

Sportolók

a,lényegtelen b,nem fontos c,nem 
túlságosan 

fontos

d, eléggé 
fontos

e,nagyon 
fontos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hogy legalább annyira vigyem mint a 
szüleim

Tanulók

Sportolók



34 
 

 

(18 diagram) 

A tanulók, példamutatónak tartják a környezetükben lévő kiemelkedően teljesítő társaikat. 

A sportolók többsége is hasonlóan gondolkozik, viszont akad közöttük olyan, akik nem 

tartják őket példamutatónak, és nem ez alapján rangsorolják be embertársaikat. (18 diagram) 

 

(19 diagram) 

Az edzőkkel és oktatókkal való kapcsolat mind két csoport számára fontos.(19 diagram) 
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(20 diagram) 

A vizsgálati személyeink általában elfoglaltak, ami egyrészről betudható annak, hogy az 

egyetemen sok a tanulni való és teendő, másrészről pedig a sportolók körében pedig az edzés, 

versenyre való felkészülés.(20 diagram)  

 

(21 diagram) 

 

Viszont a szórakozásra mind két vizsgálati csoport rendszerint tud rá időt fordítani. Ez 

érdekes módon ellentmond az előző állításnak. Valószínű nincsenek tisztába teljesen az 

idejükkel, és nem tudják teljesen beosztani azt.(21 diagram) 
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(22 diagram) 

Végül utolsó itemben is eltérő válaszokat kaptam. A sportolók mindegyike törekvő, míg 

tanulók közül akad olyan, aki nem törekvő vagy csak kissé az. (22 diagram) 

 

3.2 AHA teszt eredményeinek elemzése/kiértékelése 

 

Az AHA tesztben kapott végeredmények meglepően alakultak. A vizsgálati személyek színe 

java sikerkereső személyiség jellemzi, kudarckerülő mindössze 6 személy. Majdnem 

háromszor annyi a sikerkereső, mint a kudarckerülő az teszt alapján. Ezeknél a bevallásoknál 

igaz, hogy csak a tanulókat és a sportolókat teszteltem, de a bevallás szerint optimisták, és 

„önbizalom ittasan” állnak a feladataik teljesítéséhez. Kudarckereső személyiség egyik 

vizsgálati személyre sem jellemző, ez ugyancsak betudható annak, hogy tanulókat és 

sportolókat teszteltem. A következő diagramon jól látható a megoszlási arány. (23 diagram) 
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(23 diagram) 

Tanulók 

A tanulók közül 2 személy kudarckerülő.(24 diagram) Egyikőjük végeredménye nagyon 

kilóg a többi közül. Neki az aspirációs szinten elért eredménye 2 percentilis rank. Saját 

teljesítőképességét jelentősen alul becsüli, képességeihez képest rendszeresen kevesebbet 

vállal egy-egy feladat előtt.  Ez lényegesen eltér a többi vizsgálati személy eredményeitől, 

ugyanis a csoport többi tagjának az aspirációs szintje átlagosan 68,2. A cél különbség szinten 

elért eredménye 95 percentilis rank. Saját teljesítőképességét sokszor hajlamos túl- vagy 

alábecsülni; az általa elvárt és a valós teljesítményszintje között nagy eltérés mutatkozik; 

kudarckerülő viszonyulás jellemzi. Itt is nagy a különbség, a többi tanuló átlagos 

eredményeitől 70,77778 magasabb. És végül  a frusztrációs toleranciájának eredménye 39 

percentilis rank. Átlagos mértékben képes a frusztráló helyzetekhez alkalmazkodni, a 

kudarcok és akadályok átlagos mértékben hatnak motiváltságára, célkitűzéseire. Ez egy 

átlagos eredmény, nincs szignifikáns eltérés.  
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(24 diagram) 

Sportolók 

A sportolók többsége bízik önmagában és a komolyabb célok elérésében. (25 diagram). Az 

aspirációs szintjük átlagosan 71,3, amely azt mutatja, hogy jellemzően reálisan ítélik meg 

saját teljesítőképességeiket; saját teljesítményigényeikből, illetve a szervezeti elvárásoknak 

való megfelelési igényeikből fakadóan kiegyensúlyozott teljesítés várható tőlük. Azonban 

itt 5 fő átlag feletti értékeket produkált, rájuk jellemző, hogy a teljesítési helyzetekben 

törekednek arra, hogy jól teljesítsenek, legyőzzék az akadályokat – kedvelik a kihívásokat, 

versenyhelyzeteket. Preferálják a saját kezdeményezésén alapuló feladatokat. Kedvelik 

azokat a feladatokat, amelyet önállóan, egyedül végezhetnek el, amely teljesítése a saját 

kompetenciáin múlik. Szélsőséges skálaértékek esetén előfordulhat, hogy az erős 

teljesítményigény (mindenáron jól akar teljesíteni) befolyásolhatja hatékonyságát, illetve 

környezete tagjai számára teljesítményeik kevésbé kiegyensúlyozottnak tűnhet. 

Teljesítőképességét másokhoz mérten kissé túlbecsli. Szélsőséges skálaértékek esetén (85 

PR felett) a teszt mérésének eredményét fenntartással kell kezelni, mert a magas értékek 

megvalósíthatatlan célkitűzést indikálnak (hátterében fáradtság, technikai problémák, egyéb 

tényezők is állhatnak). 

A cél különbség szintjük a skálán átlagosan 27,9, amelyek átlag alattiak ez azt jelenti, hogy 

arra vállalkoznak, amit teljes biztonsággal teljesíteni tudnak. Reálisan ítélik, mely feladatok 

teljesíthetők számukra. Kiegyensúlyozott teljesítmény várható tőlük. 

A frusztrációs tolerancia szintje a sportolók esetében átlag alatti (35,9).  A kudarcokat, 
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akadályokat jól kezelik, nincs jelentős hatással teljesítésükre. Szélsőséges skálaértékek 

esetén fennáll annak kockázata, hogy a helyzetekben rejlő kockázatokat, illetve ezek hosszú 

távú hatásait nem minden esetben kezelik megfelelő súllyal, „hagyják magukat sodorni”, ez 

helyzettől függően a felmerülő változásokhoz való alkalmazkodásban segítheti őket. 

 

 

(25 diagram) 

 

A tesztelés során kapott értékek nem minősíthetőek pozitívnak vagy kevésbé 

kívánatosnak. 

 

3.3 Teljesítménymotivációt vizsgáló módszertanok kapcsolati modellje 

 

Önállóan szerkesztettem egy modellt, melyet a teljesítménymotivációt vizsgáló 

módszertanok kapcsolati modelljének neveztem el. Az AHA és az önbevallós tesztet vettem 

alapul, és megpróbáltam összehozni a közöttük lévő kapcsolatot. Számozással jelöltem a 

sikerkeresők, kudarckerülők és kudarckeresők besorolását. 

Az AHA teszten, aki magas aspirációs szinttel rendelkezik azt a sikerkeresők csoportjába 

soroltam, aki átlagos aspirációs szinttel rendelkezik az sikerkereső és kudarckerülő 
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csoportba is tartozhat, végül az alacsony szinttel rendelkező személyeket a kudarckerülőkkel 

párosítottam. Azok a személyek, akik két csoportba is tartozhatnak, a további két szempont 

fog dönteni hovatartozásukról.  

A magas illetve alacsony célkülönbséggel rendelkező személyek a kudarckerülők vagy 

kudarckeresők csoportjába tartoznak, míg az átlagos szinttel rendelkezők a sikerkereső közé 

tartoznak.  

Azok a személyek, akiknek magas a frusztrációs toleranciájuk biztosan kudarckerülők. Az 

átlagos szintűeket mind a sikerkereső mind kudarckerülő csoportjával párosítottam. Végül 

az alacsony szinttel rendelkező személyek sikerkereső csoportjába soroltam be. 

 

Az önbevallós tesztben, aki az „a” választ adta az sikerkereső, aki „b,c,d” választ adta az 

kudarckerülő, aki pedig az „e” választ adta az a kudarckerülő csoportba került. 

 

 

6 ábra 

Önbevallós és AHA teszt kiértékelése  

(saját szerkesztés) 



41 
 

3.4 Következtetések 

 

Összegezve a kutatási eredményeimet, a két hipotézisből az egyik beigazolódott a másik 

nem.  Az első hipotézisem az volt, hogy az emberek nagy része kudarckerülő. Ez nem 

igazolódott be, hiszen a vizsgálati személyek többsége sikerkereső.  Az eredményeim azért 

alakultak így, mert a kis mintám nem reprezentatív. Nem minden társadalmi rétegből 

választottam vizsgálati személyeket. 

A második hipotézisem beigazolódott, miszerint a sportolóknak alacsonyabb a frusztrációs 

magatartásuk. Ez elengedhetetlen egy sportoló életében, fontos hogy jól tudják kezelni az 

akadályokat és a kudarcokat. 

Az AHA és az önbevallós felmérés hasonló eredményt hozott, viszont feltűnő különbség, 

hogy az AHA felmérésben az eredmények érezhetően nagyobb önbizalmat sugároznak, mint 

az önbevallós teszten. Véleményem szerint az önbevallós tesztnél a személyes kontaktus 

miatt kicsit visszafogottabbak a vizsgált személyek 
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4.ÖSSZEFOGLALÁS ÉS JAVASLATOK 

 

Dolgozatom első felében részletesen kifejtem a teljesítménymotivációval kapcsolatos 

elméleteket, kitérek a sikerkeresők-kudarckerülők jellemzésére, illetve a motivációs 

elméletekre. Osztályozom a motivációkat, és sorba veszem az alapvető motívumokat és 

kiértékelem azokat.  

Második felében személyiségünk egyik legfontosabb elemét, a teljesítménymotivációt 

mértem, egyetemisták és sportolók körében. Két vizsgálatot végeztem el az egyik egy 

önbevallós kérdéssorozat, a másik pedig egy szoftveres program segítségével mérhető teszt, 

más nevén AHA teszt. 20 személy vett részt a kutatásomban, amelynek fele tanulókból, a 

másik fele pedig sportolókból állt. Kutatásom elején két hipotézist állítottam fel, miszerint a 

tanulók és a sportolók többsége kudarckerülő, illetve hogy a frusztrációs toleranciájuk 

alacsonyabb a sportolóknak, mint a másik vizsgált csoportnak. Kutatásom során kiderült, 

hogy az utóbbi hipotézis igaz a frusztrációs toleranciával kapcsolatosan, viszont a másik 

hipotézissel kapcsolatban, miszerint az emberek többsége kudarckerülő, a tesztek során 

bebizonyosodott, hogy nem igaz. A méréseim nem reprezentatívak, ugyanis nem minden 

társadalmi csoportból emeltem ki személyeket. Ezek a mérések további társadalmi csoportok 

bevonásával pontosabbá válnának. A jövőben, a mesterképzés keretein belül, szeretném 

bővíteni a vizsgálati személyek és társadalmi rétegek számát. 

 

Véleményem szerint ezek a tesztek mind alkalmazhatóak iskolaválasztás és pályaválasztás 

előtt is, megkönnyítve ezzel a felvételiző, illetve a munkáltató dolgát. Továbbá szeretnék 

tudományos alapokon nyugvó javaslatokat tenni, azon személyeknek, akik mások 

teljesítményét szeretnék javítani és pozitív irányba terelni. 
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Summary 

 

In the first part of my thesis I explain in detail the different theories of performance 

motivation, in addition I present the characterization of success seeker and failure avoider, 

more I classify the types of motivations and evaluate the elementary motives. 

 

In the second part, among the undergraduates and athletes I measured one of the most 

important elements of our personality is called performance motivation. I made two tests, 

one of it was a questionnaire, and the other one was a test can be measured with a software 

program called AHA. 20 persons participated in my research, 50 per cent were from the 

undergraduates and the second half from the athletes.  

 

At the beginning of my research I set up two hypothesises claiming that the majority of the 

students and the athletes was failure avoider, and the frustration tolerance of athletes was 

much lower. During my research it turned out that the latter hypothesis is true related with 

the frustration tolerance, but the tests made it clear that in relation to the other hypothesis 

claimed that the majority of people is failure avoider was false. My measurements are not 

representative because I did not examine each group of society. In the near future during my 

master studies I would like to increase the number of these social groups. 

 

In my opinion these tests are suitable for school and career choice making it easier. 

Furthermore I would like to make suggestions based on sciences for the persons who 

would like to make the individual performance better and more effective.   
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 Melléklet 
 

Önbevallós teszt:Az általam használt kérdőív Kozéki Béla és Deák Ágnes Iskolai 

Teljesítménymotivációs Kérdőíve, kisebb átalakítással. 

 

Teljesítménymotiváció vizsgáló kérdőív- 

Szathmári Loretta Szakdolgozatához 

Önbevallás alapján 

 

    

1. A társaim azt tartják rólam, hogy 

a, nagyon szorgalmas vagyok  

b, szorgalmas vagyok   

c, nem vagyok túl szorgalmas  

d, nem vagyok szorgalmas  

e, egyáltalán nem vagyok szorgalmas 

    

2.A többiek véleménye szerint 

én  

a, nagyon keményen dolgozom  

b, keményen 

dolgozom   

c, elég keményen dolgozom  

d, nem dolgozom valami keményen 

e, egyáltalán nem dolgozom keményen 

    

3,Szerintem az olyan élet, amelyben  

egyáltalán nem kellene 

dolgozni  

a, ideális lenne   

b, nagyon kellemes lenne  

c, kellemes lenne   

d, rossz lenne   

e, nagyon rossz lenne   

    

 

 

 

4.Hogy egy fontos feladatra hosszú ideig 

készüljön fel az ember, az  

a, teljesen értelmetlen   

b, felesleges   

c, hasznos    

d, természetes   

e, elengedhetetlen feltétele a sikeres 

munkának 

    

5.A cselekedeteimet a jövőbeli   

céljaimnak függvényében tesztem 

a, mindig    

b,általában    

c, gyakran    

d, néha    

e, szinte soha   

    

6.A saját magammal szemben támasztott 

követelmény   

a, nagyon magas   

b, magas    

c, eléggé magas   

d, nem túl magas   

e,alacsony    
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7.Annál, amit elhatároztam 

a, sokkal többet szoktam végezni  

b, valamivel többet szoktam végezni 

c, pontosan annyit szoktam 

végezni  

d, valamivel kevesebbet szoktam végezni 

e, sokkal kevesebbet szoktam végezni 

    

8.A nagyon felelősségteljes munkát 

a, nagyon szívesen végezem  

b, vállalnám   

c, csak akkor végzem, ha jutalmat kapnék  

d, nem hiszem, hogy képes lennék végezni 

e, semmiképpen nem 

választanám  

    

9.A feladataim során   

a, minden erőmmel azon vagyok, hogy  jól 

teljesítsek 

b, nagyon figyelek, igyekszem  

c, megpróbálok 

figyelni   

d, gyakran elkalandoznak a gondolataim 

e, más dolgok sokkal jobban érdekelnek, 

mint, ami az órán 

folyik   

    

10. Ha nem értem el a kitűzött célomat, s 

nem tudom jól végezni a feladatomat 

akkor 

a, folytatom az erőfeszítést, hogy a célt 

elérjem 

b, újra nekilátok a cél elérésének  

c, sok erőfeszítésembe kerül, hogy ne 

csüggedjek 

d, vagyok arra, hogy feladjam 

e, általában feladom   

    

11. Hozzáfogni a többlet vagy szorgalmi 

feladathoz 

a, nagyon nehezemre esik  

b, nehezemre esik   

c, kissé nehezemre 

esik   

d, nem esik 

nehezemre   

e, egyáltalán nem esik 

nehezemre  

    

12. Ha feladatom félbeszakítom, utána 

a, mindig azonnal vissza megyek folytatni a 

munkám 

b, hamarosan visszatérek a munkámhoz 

c, néha hamar visszamegyek, néha nem 

d, mindig eltöltök, valamennyi időt mielőtt 

visszatérek 

e, nagyon nehezemre esik újból nekifutni a 

feladatomnak 

    

13. Szerintem az életben a kitartás 

a, egyáltalán nem fontos  

b, nem nagyon fontos   

c, fontos    

d, nagyon fontos   

e, mindennél fontosabb  

    

14.Ha valamit nagyon nehéz elvégezni, 

a, nyomban abbahagyom  

b, hamar abbahagyom   

c, elég hamar abbahagyom  

d, sokáig nem hagyom abba  

e, végigcsinálom   

    

 

15.Anelkül, hogy unni 

kezdeném  

a, nagyon sokáig tudok foglalkozni 

valamivel 

b, sokáig tudok foglalkozni valamivel 

c, nem túl sokáig tudok foglalkozni 

valamivel 

d, csak rövid ideig tudok foglalkozni 

valamivel 

e, csak nagyon rövid ideig tudok foglalkozni 

valamivel 

    

16.Amibe belefogok   

a, azt sosem tudom eredményesen 

végrehajtani 

b, azt ritkán tudom eredményesen 

végrehajtani 

c, azt gyakran tudom eredményesen 

végrehajtani 

d, általában eljutok egy sikeres 

megoldáshoz 

e, mindig eljutok egy sikeres megoldáshoz 
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17.Hogy legalább annyira vigyem, mint a 

szüleim az, 

a, lényegtelen   

b, nem fontos   

c, nem túlságosan fontos  

d, eléggé fontos   

e, nagyon fontos   

    

18.A környezetemben a kiemelkedően 

teljesítőket 

a, nagyon példamutató embereknek tartom 

b, példamutató embereknek tartom 

c, épp olyanoknak tartom mint a 

gyengébben telj. 

d, nem tartom példamutató embereknek 

e, egyáltalán nem tartom fontosnak 

    

19.Az edzőkkel/oktatókkal való 

kapcsolatot 

a, nagyon fontosnak tartom  

b, fontosnak tartom   

c, nem tartom nagyon fontosnak  

d, nem tartom olyan fontosnak, mint mások 

e, egyáltalán nem tartom fontosnak 

    

20. A szórakozásra   

a, általában soha nincs időm  

b, többnyire nincs 

időm   

c, kevésaz időm   

d, rendszerint van rá elég időm  

e, mindig van rá időm   

    

21.Általában   

a, általában soha nincs időm  

b, elfoglalt vagyok   

c, nem nagyon vagyok elfoglalt  

d, nem vagyok 

elfoglalt   

e, egyáltalán nem vagyok 

elfoglalt  

    

22.Az iskolában/sportban  

a, nagyon igyekvő/törekvő 

vagyok  

b, törekvő vagyok   

c, nem vagyok nagyon törekvő  

d, kissé törekvő 

vagyok   

e, egyáltalán nem vagyok 

törekvő  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


