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Problémafelvetés; a dolgozat témájának bemutatása 

 A szív- és érrendszeri megbetegedések, azon belül a koronáriabetegségek 
gyakori, hosszú idő alatt kialakuló, a betegek és az egészségügyi ellátó rendszer 
számára is nagy terhet jelentő betegségek (Allender és mtsai, 2008). Az ischaemiás 
szívbetegségek közé az angina pectoris és a szívizominfarktus tartozik. Ezek hátterében 
krónikus gyulladási folyamat, az érelmeszesedés áll (Halmos, Kautzky és Suba, 2004; 
Libby, Ridker és Maseri, 2002); az akut esemény létrejöttéhez pedig egyéb tényezők is 
hozzájárulnak.  

Az ischaemiás szívbetegségek kialakulásában és progressziójában egyaránt 
fontosak az életmód bizonyos jellegzetességei, a hagyományos és a pszichoszociális 
rizikótényezők. Mind a hagyományos, mind a pszichoszociális rizikótényezők szintje 
magasabb az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú embereknél (pl. Smith, Ben-
Shlomo és Lynch, 2002; Stringhini és mtsai, 2010; Kopp, Skrabski, Szántó és Siegrist, 
2006; Haukkala, 2002), csakúgy, mint maguk a szív- és érrendszeri megbetegedések, 
köztük a koronáriabetegségek (Perk és mtsai, 2012; Kopp és mtsai, 2006). A 
módosítható hagyományos rizikótényezők közé tartozik a dohányzás, a magas 
vérzsírszint illetve a vérzsírok kedvezőtlen összetétele, a magas vérnyomás, elhízás, a 
mozgásszegény életmód és a cukorbetegség (Perk és mtsai, 2012). A dohányzás 
kivételével a többi módosítható rizikótényezőt elsősorban az étkezés és a testmozgás 
befolyásolja. A pszichoszociális rizikótényezők közül a pszichoszociális stressz és a 
negatív affektivitás: az ellenségesség/harag és a depresszió/szorongás a legfontosabb, 
mind a betegség etiológiájában, mind a már kialakult betegség prognózisa 
szempontjából (pl. Kopp és mtsai, 2006; Berkes, 2012a; Chida és Steptoe, 2009; 
Goldston és Baillie, 2008; Barth, Schumacher és Herrmann-Lingen, 2004; Rugulies, 
2002). A negatív affektivitás több mechanizmuson keresztül kapcsolódhat kedvezőtlen 
szív- és érrendszeri eseményhez (Berkes, 2012a). A rizikótényezők mellett az újabb 
szakirodalom a lehetséges pszichológiai védőtényezőket is igyekszik feltárni; ezek 
közül a koherenciaérzéssel és a vitalitást emelem ki (Berkes, 2012a, Berkes, 2010; 
Antonovsky, 1990; Ryan és Frederick, 1997)  

Szívbetegeknél a depresszió tünetei és kommunikálása eltér az általában 
tapasztalttól (Lespérance és Frasure-Smith, 2000), ezért Hare és Davis (1996) 
kialakították a Szívbetegek Depresszióskáláját (Cardiac Depression Scale, CDS), 
melyet validálás után (Berkes, 2012c) a kutatásban alkalmaztam.  

Az életmód kiemelt szerepe miatt fontos az életmód-változtatás, pontosabban 
annak hosszú távú megtartása. A pszichológiai szakirodalomban azonban régóta ismert, 
hogy egy cselekvés végrehajtására vonatkozó szándék sokszor nem vezet a 
szándékozott viselkedés végrehajtásához (Wicker, 1969). Ezt a problémát a 
szakirodalom több elméleten keresztül igyekezett megközelíteni; kutatásomban én is 
elméletek alapján vizsgáltam a szívbetegek életmódjának alakulását. Alapul a tervezett 
viselkedés elméletét vettem (Ajzen, 1991, 2011), ami a pszichológiai irodalom ismert, 
gyakran alkalmazott elmélete (l. 1. ábra). 
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1. ábra. A tervezett viselkedés elmélete 

 
A tervezett viselkedés elméletének alapját a szándék és a viselkedés közötti 

kapcsolat képezi. Az elmélet előrejelző erejének javítása érdekében több javaslat is 
született a kiegészítésére. Ezek közül a korábbi viselkedés (Ouellette és Wood, 1998) és 
a tervezés (cselekvéstervezés vagy szándékmegvalósítás: Gollwitzer, 1999; Gollwitzer 
és Sheeran, 2006; valamint megküzdéstervezés: Schwarzer, 2008) szerepét vizsgáltam; 
mindkét tényező bizonyítottan javítja a viselkedés előrejelzésének hatékonyságát. A 
tervezés már önszabályozó stratégia is; az önszabályozás kimeríthető önszabályozó 
kapacitáson (Muraven és Baumeister, 2000; Hagger, Wood, Stiff és Chatzisarantis, 
2010) nyugszik, és a végrehajtó funkciók működésétől függ. Mindezeket az elemeket 
integrálja egy új elmélet, az önszabályozás időbeli elmélete (Temporal Self-regulation 

Theory, Hall és Fong, 2007). Az elmélet szerint a szándék prediktora az 
összefüggéshiedelmek (a személy vélekedései a viselkedés várható következményeiről) 
és az időbeli értékelés: a viselkedés pozitív és negatív következményeinek időbeli 
távolsága. A szándék-viselkedés kapcsolatra pedig közvetett és közvetlen hatással is bír 
a viselkedéses prepotencia (a korábbi viselkedés és a jelen lévő környezeti kulcsok), 
valamint az önszabályozó kapacitás (a végrehajtó funkciók és a személy 
energizáltsága). A modellt l. 2. ábra. 
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2. ábra. Az önszabályozás időbeli elmélete 

 
Három, a szívbeteg-rehabilitációban bizonyítottan hatékony, a prognózisra 

kedvező hatással bíró egészségviselkedés megvalósítását vizsgálom (a rehabilitációról 
részletesen l. Berkes, 2012b). Ez a három egészségviselkedés a testmozgás, a relaxáció 
és a dohányzás abbahagyása. A testmozgás a kardiológiai rehabilitáció egyik 
legrégebbi, hatékony eleme (Perk és mtsai, 2012; Jolliffe és mtsai, 2001; Lawler, Filion 
és Eisenberg, 2011); a relaxáció jótékony hatása szintén nagymértékű, de kevésbé 
közismert (Van Dixhoorn és White, 2005). A dohányzás abbahagyása pedig szintén 
hagyományos rizikótényezőt csökkent, viszont az előző két viselkedéstől eltérő jellegű. 
Míg a testmozgás és a relaxáció az adott viselkedés hosszú távon történő ismétlődő 
megvalósítását igényli, a dohányzás abbahagyása egy addikció egyszeri megszüntetése, 
amelyet mégis sok apró helyzeten keresztül tart fenn a dohányzásról leszokott ember. 
 

Célkitűzések  
Dolgozatom fő célja aktív életkorú (65 évnél fiatalabb) rehabilitációban részt 

vevő, ischaemiás szívbetegségben szenvedő betegek rehabilitáció után hat hónappal 
mutatott életminőségének és egészségviselkedésének a vizsgálata.  

Az életminőség elemzéséhez a rehabilitáció alatti pszichés állapot feltárására is 
szükség van, így negatív (depresszió, szorongás, cinikus bizalmatlanság) és pozitív 
(szubjektív vitalitás és koherenciaérzés) jellemzők feltárására is sor kerül. Ezek, 
valamint egyes demográfiai és orvosi jellemzők alapján a rehabilitáció után hat 
hónappal mérhető életminőséget és kedvezőtlen prognózist vizsgálom.  

Ezt követően a testmozgás, a relaxáció és a dohányzásról való leszokás 
vizsgálatát végzem el a tervezett viselkedés elméletének eredeti modelljével, annak 
hiedelmek nélküli változatával, illetve a korábbi viselkedéssel és a tervezéssel 
kiegészített változataival, valamint az önszabályozás időbeli elméletével. A 
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viselkedések megvalósítását háttérváltozókkal is vizsgálom regressziós elemzésekkel 
(demográfiai, orvosi jellemzők és a rehabilitáció alatti pszichés állapot jellemzői), végül 
útvonalelemzésekkel tesztelem a modelleket. 

A kutatás során két eddig még nem alkalmazott mérőeszköz pszichometriai 
jellemzőinek feltárására is sor került. A Szívbetegek depresszióskáláját (Hare és Davis, 
1996) előzetes validálás után (Berkes, 2012c), a Szubjektív vitalitás skálát (állapot és 
vonás: Ryan és Frederick, 1997) pedig validálásként használtam a kutatásban.  

 

A vizsgálat bemutatása 

Longitudinális kutatásomban fekvőbeteg-rehabilitációban részt vevő, 65 évnél 
fiatalabb, ischaemiás szívbetegségben szenvedő betegek vettek részt, akik a 
rehabilitáció előtt szívizom-infarktuson, bypass műtéten vagy koszorúér-tágításon estek 
át. Az adatgyűjtés a Balatonfüredi Állami Szívkórházban és a Soproni Rehabilitációs 
Gyógyintézetben zajlott; minden olyan beteget felkértek a részvételre, aki a fenti 
kritériumoknak megfelelt. Hat hónappal később postán kerestem meg a résztvevőket. A 
kutatásra az ELTE PPK Kutatásetikai Bizottsága, valamint mindkét intézmény 
vezetőjének írásos engedélye alapján került sor.  

A kutatás tervezett elemszáma 500 volt; az első adatgyűjtés során 369 résztvevőt 
(74%) sikerült érvényesen bevonni a kutatásba. A hat hónappal későbbi második 
adatgyűjtés során 302 résztvevő válaszolt (60%, az első adatgyűjtésben részt vevők 
82%-a). A második időpontban nem válaszolók fiatalabbak voltak, mint a válaszolók, 
az egyedülállók nagyobb arányban nem válaszoltak, mint a kapcsolatban élők, más 
jellemzőben nem volt különbség a válaszolók és a lemorzsolódottak között.  

A minta átlagéletkora 55,61 év (szórás 7,31, a legfiatalabb résztvevő 25, a 
legidősebb 65 éves). A résztvevők 75%-a (278 fő) férfi. A résztvevők 65%-a szívizom-
infarktuson esett át a rehabilitációs kezelést megelőzően, a többi résztvevőnél kb. fele-
fele arányban bypass műtét ill. koszorúér-tágítás történt.   

 
Felhasznált mérőeszközök: 

Szívbetegek depresszióskálája (Cardiac Depression Scale, CDS, Hare és Davis, 
1996; Berkes, 2012c). 

CES-D depresszióskála (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, 

Radloff, 1977, magyar változat: Barótfi, 2006). 
Spielberger állapot- és vonásszorongás-kérdőív (State-Trait Anxiety Inventory, 

Spielberger; Rózsa, 2004). 
Szubjektív vitalitás-skála (Subjective Vitality Scale, Ryan és Frederick, 1997; 

validálásának ez a kutatás számít). 
Cinikus Bizalmatlanság Skála (Cynical Distrust Scale, Greenglass és Julkunen, 

1989).  
Koherenciaérzés (Sense of Coherence, SOC-13; Antonovsky, magyar változata: 

Balajti, Vokó, Ádány és Kósa, 2007). 
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Betegségpercepciós kérdőív rövid változata (Brief Illness Perception 

Questionnaire, Broadbent, Petrie, Main és Weinman, 2006). A szívbetegség észlelt 
okaira vonatkozó kérdés. 

A tervezett viselkedés elméletének elemei, a korábbi viselkedés, a cselekvési és 
megküzdési tervek, valamint az önszabályozás időbeli elméletének elemei mérésére 
szolgáló tételek, melyeket a szakirodalom alapján én alkottam meg.  

 
A második adatgyűjtési időpontban felhasznált mérőeszközök:  

SF-36 életminőség-kérdőív (RAND 36-Item Short Form Health Survey, Hays és 
Morales, 2001). 

Szívbetegek depresszióskálája (l. fentebb). 
Az önbeszámolós adatok mellett a zárójelentésből rendelkezésemre álltak a 

betegséggel kapcsolatos egyes adatok (diagnózis, kezelési mód, bizonyos 
társbetegségek és rizikótényezők jelenléte), egyes antropometriai adatok (testmagasság 
és testtömeg), illetve a funkcionálás jellemzői (bal kamra-funkció, ejekciós frakció, 6 
perces járásteszt ill. terheléses vizsgálat eredménye). 

A statisztikai elemzés SPSS 20.0-val és Amos 21.0-val történt. A különböző 
modellek összehasonlítása érdekében elvégzett útvonalelemzéseket maximum 
likelihood becslési módszerrel végeztem. 

 

Eredmények összefoglalása, következtetések 

A minta orvosi jellemzői 
A résztvevők 80%-ánál egynél több rizikótényező van jelen. Kiemelendő az 

elhízás: a minta átlagos testtömegindexe 28,7 (szórás 4,48, terjedelem 16,2-50,03); a 
résztvevők 80%-ának testtömegindexe a normál értéknél magasabb.  
 A funkcionálási mutatók szerint a minta zömének egészségi állapota viszonylag 
kedvezőnek mondható. Valamilyen mértékben csökkent bal kamra funkciót a 
résztvevők 22%-ánál mutattak ki. A 6 perces járásteszt eredménye 425,13 (+/- 97,9) m, 
az infarktuson átesett betegek jobb eredményt értek el (438 m vs. 400 m, p=0,02), mint 
a nem infarktuson átesett résztvevők.  
 
Kedvezőtlen prognózis 
 A rehabilitáció utáni fél éven belül 20% került újra kórházba, 17% a 
szívbetegséggel összefüggő ok miatt. Négy résztvevő halt meg ebben az időszakban. A 
kedvezőtlen prognózis (szívbetegség miatti rehospitalizáció ill. halálozás) elemzésére 
elvégzett logisztikus regressziós elemzés szerint egyedül a betegségtípus állt 
kapcsolatban a kedvezőtlen prognózissal: a bypass műtéten átesett résztvevők kisebb 
eséllyel kerültek újra kórházba. Ez az eredmény a korábbi szakirodalom eredményeivel 
összhangban van (Bravata és mtsai, 2007). Sem demográfiai jellemzőknek, sem a 
társadalmi-gazdasági státusz jellemzőinek, sem a vizsgált pszichológiai tényezőknek 
nem volt összefüggése a kedvezőtlen prognózissal.  
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Pszichológiai jellemzők 
 A mért pszichológiai jellemzők között többnyire közepes erősségű, a várt irányú 
korreláció volt megfigyelhető: a negatív pszichés jellemzők (depresszió, szorongás, 
cinikus bizalmatlanság) illetve a pozitív jellemzők (vitalitás, koherenciaérzés) között 
pozitív, a két csoport között pedig negatív korreláció.  

A depresszió a Szívbetegek depresszióskálája szerint a résztvevők 16%-ánál, a 
CES-D depresszióskála szerint 29%-ánál volt jelen. Utóbbi adat közelebb áll a 
szakirodalom szokásos adataihoz (Dobbels és mtsai, 2002). A vonásszorongás a 
résztvevők 33%-ára, míg az állapotszorongás 36%-ra jellemző, így összességében azt 
mondhatjuk, hogy a résztvevőknek kb. egyharmadánál volt jelen depresszió vagy 
szorongás a rehabilitáció alatt.  

A résztvevők pszichés jellemzőit megvizsgáltam betegcsoportonként is 
(infarktuson, bypass műtéten, illetve koszorúér-tágításon átesett betegek). A három 
csoport közül a koszorúér-tágításon átesett betegek pszichés állapota volt a 
legkedvezőtlenebb: magasabb mértékű depresszió, vonásszorongás és alacsonyabb 
vonásvitalitás volt jellemző erre a csoportra. Az állapotvitalitás a bypass műtéten 
átesetteknél volt alacsonyabb. Utóbbi eredmény érthető, hiszen a bypass műtét 
megterhelő a szervezet számára. A koszorúér-tágításon átesett betegek kedvezőtlen 
pszichés állapota viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy erre a csoportra is figyelmet 
kell fordítani a kezelésük során, annak ellenére, hogy a beavatkozás orvosi szempontból 
esetleg kevésbé kockázatos. 

A rehabilitációt követő fél évben a depresszió szintje megemelkedett: hat 
hónappal később a Szívbetegek depresszióskálájával mérve 27%-nál volt jelen 
mérsékelt vagy súlyos depresszió. Ennek oka lehet az, hogy a betegek a hétköznapi 
környezetükbe visszakerülve szembesültek a betegségük okozta nehézségekkel vagy 
szerepeik csökkenésével. A rehabilitációt követő fél év során tehát kiemelt figyelmet 
kellene fordítani a betegek pszichés állapotára, és érdemes lenne a rehabilitációban részt 
vevőket jobban felkészíteni ennek az időszaknak a nehézségeire.  

A rehabilitáció után fél évvel az életminőség területei közül legkisebb mértékű a 
csökkenés a társas működés, majd a fizikai funkcionálás és a fájdalom területén. A 
társas működés kb. 75%-ban (+/- 26), a másik két terület mintegy 67%-ban (+/- 24 ill. 
27) maradt meg. Legnagyobb volt az életminőség csökkenése a testi betegség miatti 
szerepkorlátozottság miatt: ott átlagosan 43%-ra (+/- 43) csökkent az érték. A magas 
szórás mutatja, hogy ezen a területen nagyon nagy különbségek vannak a résztvevők 
között. Az általános egészség kb. felére csökkent (átlag 48, +/- 23). 

A lineáris regresszióelemzés szerint az életminőséget a szubjektív anyagi helyzet 
(p=0,001), a rehabilitáció alatt mért depresszió (p<0,0001) és állapotvitalitás (p=0,04) 
jelzi előre. Az életminőség rosszabb volt az anyagi nehézségekkel küzdőknél, illetve 
magasabb depresszió és alacsonyabb állapotvitalitás jelenléte esetében. A depresszió 
testi-affektív és kognitív faktora külön-külön is szignifikáns prediktora volt az 
életminőségnek, az eredmények tehát nem erősítették meg azt a hipotézist, hogy a testi-
affektív faktor lesz inkább összefüggésben az életminőséggel (de Jonge és mtsai, 2006). 
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Az első adatfelvétel során felmértem a résztvevők saját szívbetegségének észlelt 
okait. 80% a stresszt vagy a stressz témakörébe sorolható tényezőt említett, szintén 
hasonló arányban említettek életmódbeli tényezőt (dohányzás, étrend, mozgáshiány, 
túlsúly, egyéb életmódbeli jellemző, pl. alkohol). Az életmódbeli tényezők megjelentek 
tehát, de nem olyan gyakorisággal, mint azt előfordulásuk indokolná: pl. a túlsúlyt a 
betegek 7%-a említette, a mozgáshiányt 14%, az étrendet 18% (mivel ezek nem 
egymást kizáró kategóriák, lehetnek köztük átfedések). Ez alacsony arány ahhoz képest, 
hogy a résztvevők 80%-a túlsúlyos vagy elhízott.  
 
Az egészségviselkedéssel és az életmód-változtatás pszichológiai modelljeivel 
kapcsolatos eredmények 
 
Az egészségviselkedések alakulása a rehabilitáció után fél évvel 

Hat hónappal a rehabilitáció után a második időpontban válaszolók 71%-a 
végzett legalább heti háromszor testmozgást, 15% végzett ugyanilyen gyakorisággal 
relaxációt. A dohányzó résztvevők 41%-a tette le a cigarettát a rehabilitáció után eltelt 
időben. Ezek az eredmények megfeleltek hipotézisemnek, miszerint testmozgást 
végeznek legtöbben, relaxációt pedig legkevesebben. 
 
A viselkedések következményeinek időbeli értékelése (önszabályozás időbeli elmélete)  

Mindhárom viselkedés előnyeit szignifikánsan később jelentkezőnek észlelik a 
résztvevők, mint a hátrányait. Ez akadályozhatja a cselekvések megvalósítását (Hall és 
Fong, 2007).  

A viselkedés pozitív következményeit legtöbben vagy a cselekvés végzése 
során, vagy egy hónap rendszeres testmozgás/relaxáció után, ill. a dohányzás 
abbahagyása után egy hónappal várják. A viselkedés hátrányos következményeire pedig 
szintén két időpontban számítottak a legtöbben: a cselekvés elkezdésén való 
gondolkodás, ill. a cselekvés végzése során. A cselekvés elkezdésén való gondolkodás 
alatt tehát valószínűleg erős negatív érzelmeket élnek át, amikor eszükbe jut, hogy 
mozogni/relaxálni kellene vagy le kéne szokni a cigarettáról. A cselekvés végzése pedig 
azért kitüntetett pont, mert ez alatt sokaknál vagy a pozitív, vagy a negatív 
következmények jelentkeznek. Az, hogy ez azt jelenti, hogy egy időben jelentkezik a 
pozitív és negatív elvárás, tehát ambivalencia van jelen a személynél, vagy a személyek 
egy részénél a pozitív, másoknál a negatív következmények jelentkeznek, további 
kutatást igényel. A cselekvések egyhavi folytatásánál, illetve utána már döntően a 
cselekvések pozitív hatását várják a személyek, de épp az azt megelőző időszak az, 
amikor a legtöbb embernél a viselkedések hátrányai jelentkeznek. Ezek az eredmények 
is azt mutatják, hogy az első hónap döntő a viselkedésváltozás megvalósítása 
szempontjából. 
 
A vizsgált viselkedések közötti eltérések 

 A korábbi viselkedés a későbbi viselkedés legjobb prediktora (Ouellette és 
Wood, 1998). A kórházi ápolást megelőző 30 napnál régebben a résztvevők 60%-a 
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végzett valamikor rendszeres testmozgást, míg ugyanez az arány a relaxáció esetében 
9%. A résztvevőknek mindössze 32%-a rendelkezett bármilyen mértékű relaxációs 
tapasztalattal. Ha ezt az adatot összehasonlítjuk egyrészt azzal, hogy a relaxáció az 
egyik leghatékonyabb intervenció a kardiológiai rehabilitációban (Van Dixhoorn és 
White, 2005), másrészt azzal, hogy a relaxáció hatékonyan csökkenti a stresszt, ami a 
résztvevők 80%-a szerint hozzájárult a szívbetegségük kialakulásához, látható, hogy 
fontos feladat lenne a betegoktatásban a relaxáció stresszkezelő hatására kitérni, illetve 
a stressz percepcióját, befolyásolhatatlannak tűnő jellegét megváltoztatni.  

A vizsgált egészségviselkedéseket a rehabilitációs intézményekben is 
gyakorolták, azonban itt is eltérés volt a két viselkedés között. Testmozgást mindkét 
intézményben gyakorlatilag minden résztvevő végzett, 80% egynél több különböző 
típusú testmozgást is gyakorolt. A relaxáció esetében azonban a résztvevők kétharmada 
(67%) azt jelezte, hogy nem végzett relaxációt.  

A szándék-viselkedés korreláció a testmozgás esetében jóval alacsonyabb 
(r=0,20) volt, mint akár a másik két viselkedés esetében (relaxáció: 0,42, leszokás 0,41), 
akár a szakirodalom szokásos eredményei (0,43-0,53, Armitage és Conner, 2001; 
McEachan és mtsai, 2011). Johnston és munkatársai (2004) szívbeteg mintán kapott 
eredményeivel összevethető a kapott korreláció (ők ugyancsak 0,20-as korrelációt 
kaptak a szándék és a rendszeres testmozgás között). Ez azt mutatja, hogy szívbeteg 
mintán a testmozgást a modellen kívüli tényezők jelentősen befolyásolták, a modell 
kevésbé bizonyult hatékonynak, mint a szakirodalom nagy részében. 

A relaxáció esetében alacsonyabb mértékű szándék, szubjektív norma, észlelt 
viselkedési kontroll, viselkedéses, normatív és kontrollhiedelem, kedvezőtlenebb 
attitűd, alacsonyabb mértékű tervezés (cselekvési és megküzdési terv) és viselkedéses 
prepotencia (korábbi viselkedés illetve környezeti kulcsok) van jelen, mint a 
testmozgásnál. Ez megfelel a hipotézisnek, a relaxáció kevésbé ismert jellegéből 
következik. 

A testmozgásra vonatkozó attitűdök kedvezőbbek, mint a dohányzás 
abbahagyására vonatkozóak. A testmozgáshoz több következményt társítanak a 
résztvevők, mint a dohányzás abbahagyásához, illetve a dohányzás abbahagyásának 
pozitív következményeit időben távolabbra teszik. Ezek a tényezők a testmozgás 
megvalósítását könnyíthetnék. Ugyanakkor az észlelt viselkedési kontroll és az észlelt 
társas nyomás a dohányzás abbahagyása esetében magasabb; a magasabb észlelt 
kontrollal összefüggésben nagyobb arányú tervezés van jelen (mind a cselekvési, mind 
a megküzdési tervek esetében), mint a testmozgásnál. Mindez azt jelzi, hogy a 
dohányzás abbahagyására jobban felkészültek a résztvevők, mint a testmozgás 
rendszeres gyakorlására. 
 
A viselkedések előrejelzése háttértényezőkkel 
 A vizsgált viselkedések megvalósítását először háttértényezőkkel (demográfiai 
és a társadalmi-gazdasági helyzet jellemzői, a betegséggel összefüggő egyes változók, 
valamint pszichológiai változók) vizsgáltam a pszichológiai modellek segítségével.  
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 A testmozgást a tervezett viselkedés elméletének teljes modellje alapján a 
depresszió és az állapotvitalitás jósolja be, az elmélet változói közül egy sem 
szignifikáns prediktor. A depressziónak ez a szerepe Allan és mtsai (2007) 
tanulmányának eredményeivel összhangban van. Így a viselkedés megmagyarázott 
varianciája 18%, alacsonyabb, mint az elmélet hatékonysága általában, viszont 
összhangban azzal, hogy szívbeteg mintákon az elmélet magyarázó ereje gyengébb. A 
hiedelmeket nem tartalmazó modellben az állapotvitalitás mellett az attitűd vált a 
viselkedés szignifikáns prediktorává, a viselkedés megmagyarázott varianciája 15%-ra 
csökkent. A korábbi viselkedés bevonásával az lett a szignifikáns prediktor az 
állapotvitalitás mellett, és ezen nem változtatott a tervek bevonása sem, azok egyike 
sem bizonyult szignifikáns prediktornak. A viselkedés megmagyarázott varianciája a 
korábbi viselkedés bevonásával 18% lett, a tervezés bevonásával 21%-ra emelkedett; 
ezek az arányok alacsonyabbak, mint a szakirodalom szokásos adatai (McEachan és 
mtsai, 2011).  
 Az önszabályozás időbeli elmélete (Hall és Fong, 2007) a viselkedés 
varianciájának 33%-át magyarázta. Szignifikáns prediktor volt a betegségtípus 
(infarktuson átesettek esetében nagyobb esély volt a testmozgás folytatására, mint a 
nem infarktuson átesetteknél), a depresszió, a testmozgás pozitívumainak időbeli 
távolsága és a korábbi testmozgás. Az elmélet új elemei közül tehát a pozitív 
következmények időbeli távolsága volt prediktív: minél közelebbinek tartották a 
résztvevők a testmozgás pozitív következményeit, annál nagyobb valószínűséggel 
mozogtak.  
 A viselkedésre vonatkozó szándék egyik modellben sem volt a testmozgás 
szignifikáns prediktora. Ebből arra lehet következtetni, hogy a szándék növelése nem 
eredményezi a viselkedés megjelenését, tehát intervencióval nem érdemes ezt 
megcélozni.  
 A relaxáció esetében a tervezett viselkedés elméletének teljes modellje a 
viselkedés 15%-át magyarázta, nincs szignifikáns prediktor a modellben. A hiedelmek 
nélküli modellben a szándék szignifikáns prediktorrá vált, és ez a szerepe megmaradt a 
korábbi viselkedés modellbe helyezésével is, ami szintén szignifikáns prediktor lett. A 
tervezés beléptetésével a korábban végzett relaxáció maradt az egyetlen prediktor. A 
modellek a viselkedés varianciájának egyre növekvő arányát magyarázták, de a 15% így 
is csak 24%-ra emelkedett. Az önszabályozás időbeli elmélete valamivel magasabb 
arányt magyarázott ennél a viselkedésnél is (26%), a relaxáció prediktora a korábbi 
relaxáció mellett a környezeti kulcsok, tehát a személy környezetében levő relaxációt 
folytató személyek.  
 A dohányzásról való leszokást mindegyik modell szerint az észlelt viselkedési 
kontroll jelezte előre. Emellett a terveket nem tartalmazó modellekben a leszokási 
szándék, illetve a korábbi viselkedés is szignifikáns prediktor volt. A teljes tervezett 
viselkedés elméletének modelljét tartalmazó modellben még a betegségtípus, a 
depresszió és a viselkedési hiedelmek voltak prediktív erejűek. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy ezek az elemzések alacsony elemszámmal készültek, így óvatosan 
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értelmezendőek. Az önszabályozás időbeli elmélete alapján készített modellben a 
leszokási szándék és a korábbi leszokás volt prediktív.  
 A modellek tehát a viselkedések varianciájának viszonylag alacsony arányát 
magyarázzák; az önszabályozás időbeli elmélete kicsivel többet, mint a tervezett 
viselkedés elmélete. A korábbi viselkedés mindegyik viselkedés esetében szignifikáns, 
sőt a relaxáció esetében – a hagyományos modellekben legalábbis – az egyetlen 
prediktor. Emellett a testmozgásnál az állapotvitalitás szerepe emelkedett még ki; az 
attitűdé csak egyetlen modellben. A relaxáció és a dohányzás egyes modelljeiben a 
szándék volt még szignifikáns prediktor, az előbbi esetében ez a szerepe a korábbi 
relaxáció beléptetésével megszűnt. Ez mégis fontos információ, hiszen a szándék – a 
korábbi viselkedéssel ellentétben – intervencióval módosítható. A testmozgás esetében 
a testmozgás pozitívumainak időbeli távolsága is fontos prediktornak bizonyult – ez 
szintén azért fontos, mert befolyásolható tényezőről van szó. A relaxáció esetében a 
környezeti kulcsok voltak még prediktorok az új elmélet alapján. Ez ebben az esetben a 
személy környezetében relaxációt folytató embereket jelentette, de esetleg érdemes 
lenne egyéb környezeti kulcsok bevonásának a hatását is vizsgálni. 
 
A testmozgás és a relaxáció vizsgálata útvonalelemzéssel 
 A tervezett viselkedés elméletét három módon, a teljes modellel, a hiedelmeket 
nem tartalmazó alapmodellel (l. 3. ábra) és a szándék prediktorait elemekre bontó 
modellel vizsgáltam. Ezek közül a leginformatívabb a szándék prediktorait felbontó 
elemzés volt (l. 4. ábra). (A sok modell miatt csak azoknak az ábráját közlöm, amelyek 
vagy jó illeszkedéssel bírnak: 3. és 5. ábra, vagy fontos eredményeket közölnek: 4. 
ábra.) 
 
3. ábra. A tervezett viselkedés elmélete (alapmodell) a testmozgás és a relaxáció esetében 

 

   0,22/0,46 

     0,37/0,42    0,04/0,15 

   0,14**/0,24   0,24/0,39 

 

   0,38/0,11* 

      -0,08/-0,04 

 

 
Megjegyzés: ÉVK: észlelt viselkedési kontroll. Szubj. norma: szubjektív norma. Az első érték a 
testmozgásra, a második (dőlt számok) a relaxációra vonatkozik. A vastagon szedett regressziós súlyok 
szignifikánsak (p<0,0001, kivéve *:p<0,05, **:p<0,01). Az egyik viselkedés esetében sem szignifikáns 
útvonalakat pontozott vonal jelzi. 
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4. ábra. A tervezett viselkedés elméletének alapmodellje, a szándék prediktorainak elemeire 
bontásával 

 

   0,12/0,58  0,14*/-0,06 

    

   -0,08/-0,05 

     0,40/0,49 

   0,20/0,27       

       0,25/0,43 

   0,02/-0,04    -0,08/-0,12  0,09/0,15 

       0,22/0,09 

  -0,01/0,10* 0,33/0,11   0,02/-0,02 

     -0,21*/-0,07 

     0,05/-0,03  0,08/0,06 

 

 

Megjegyzés:Aff. attitűd: affektív attitűd, Kogn. att.: kognitív attitűd, Ált. att.: általános attitűd. Előíró n.: 
előíró szubjektív norma, LN fm.: leíró szubjektív norma fontos mások, LN bet.: leíró szubjektív norma 
szívbetegek, Énhat.: énhatékonyság. Az első érték a testmozgásra, a második (dőlt számok) a relaxációra 
vonatkozik. A vastagon szedett regressziós súlyok szignifikánsak (p<0,0001, kivéve *:p<0,05). Az egyik 
viselkedés esetében sem szignifikáns útvonalakat pontozott vonal jelzi, a csak az egyik viselkedés 
esetében szignifikáns útvonalakat szaggatott vonal. 
  
 A szándék prediktorainak elemeire bontásából a következő következtetések 
vonhatók le. Az attitűd elemei közül a kognitív attitűd sem a testmozgás, sem a 
relaxáció esetében nem állt kapcsolatban a szándékkal. A testmozgás esetében az 
általános attitűd (jó-rossz), míg a relaxációnál az affektív attitűd volt a szándék 
prediktora. Ez azt jelenti, hogy ha az attitűdöt célozzuk meg intervencióval, akkor a 
kognitív attitűd módosítása nem jár eredménnyel: nem érdemes azt hangsúlyozni, hogy 
a tevékenység egészséges és jótékony hatású. Inkább vagy az affektív attitűdre érdemes 
fókuszálni, tehát arra, hogy a tevékenység kellemes, élvezetes tevékenység, vagy a 
tevékenység általános megítélését javítani.   

Az előíró szubjektív norma, tehát a környezet észlelt elvárásai csak a szándék 
kialakulásával mutatnak összefüggést, a viselkedés megvalósításával nem (sőt a 
viselkedéssel nem szignifikáns mértékű negatív kapcsolat volt tapasztalható mindkét 
viselkedésnél). Ezzel szemben a leíró norma (a fontos mások tényleges viselkedése) a 
szándékra nincs hatással, de – legalábbis a testmozgás esetében – a viselkedésre 
szignifikáns hatással van. A kétféle normának ez az eltérő szerepe összhangban van 
Manning (2009) eredményeivel. A szívbetegek észlelt leíró normája (feltételezett 
viselkedése) csak a relaxáció esetében kapcsolódott a szándékhoz. Mindez azt jelenti, 
hogy a társas nyomás növelése a szándékot erősíti, a viselkedés megvalósítását azonban 

Kogn.att. 

Előíró n. 

Kontroll 

LN fm.  

Aff. attitűd 

Énhat.  
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Viselkedés 
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nem segíti elő. Ami viszont hatékony lehet a viselkedés megvalósításának növelésében, 
az a környezet, a fontos mások hasonló viselkedése. Tehát ha valaki azt szeretné, hogy 
szívbeteg hozzátartozója többet mozogjon, akkor ne a társas nyomást növelje, hanem ő 
maga is mozogjon rendszeresen.   

Az észlelt viselkedési kontroll énhatékonyságra és a cselekvés felett észlelt 
kontrollra bontása azt mutatta, hogy utóbbi egyik viselkedés esetében sem volt sem a 
szándékkal, sem a viselkedéssel semmiféle kapcsolatban. Tehát csak az énhatékonyság 
elemnek volt szerepe, annak is csak a testmozgás esetében, a relaxációnál egyik 
kontrolltétel sem volt prediktív. A testmozgás esetében az énhatékonyság a szándékkal 
pozitív összefüggésben állt, viszont a viselkedéssel szignifikáns negatív összefüggést 
kaptam. Ez azt jelenti, hogy aki nagyobb mértékben gondolta úgy, hogy ha akarna, 
tudna testmozgást végezni, kisebb mértékben valósította ezt meg. Ezek az eredmények a 
szakirodalom eddigi adataival nincsenek összhangban, sem általános mintákon (Hagger, 
Chatzisarantis és Biddle, 2002; Armitage és Conner, 2001), sem szívbeteg mintákon 
kapott eredményekkel. Szívbeteg mintákon az eddigi kutatások épp az észlelt 
viselkedési kontroll fontos prediktív erejét mutatták a viselkedésre (Johnston és mtsai, 
2004; Sol, van der Graaf, van Petersen és Visseren, 2011). Ennek az eredménynek az 
értelmezésére csak feltételezéseim vannak. A kérdéses tétel a motiváció állandóságát 
biztosító kifejezést tartalmazott („Ha akarnék, tudnék hetente legalább háromszor 
testmozgást végezni.”; Rhodes és Courneya, 2004). Elképzelhető, hogy azok, akik erre 
a tételre magas pontszámot adtak, jobb fizikai és lelkiállapotban voltak, ami azt is 
jelenti, hogy a rehabilitáció után jobban vissza tudtak kapcsolódni a hétköznapi életbe, a 
munkába – ami viszont azt is jelenthette, hogy háttérbe szorult a testmozgás az 
időbeosztásukban.  

A korábbi viselkedés mindegyik modellben szignifikáns kapcsolatban állt a 
szándékkal is és a viselkedéssel is a testmozgás és a relaxáció esetében is. Ez a 
szakirodalom eredményeivel egybevágó eredmény (McEachan és mtsai, 2011; Hagger 
és mtsai, 2002; Conner és Armitage, 1998). A korábbi viselkedésnek ez a szerepe azt 
jelenti, hogy bármelyik egészségviselkedés esetében érdemes feltárni a korábbi 
viselkedést az intervenció során. Ha a korábbi viselkedés egybevág azzal, amit az 
intervenció el szeretne érni, akkor hatékonyabbá teheti az intervenciót, ha pedig 
ellentétes vele, akkor tisztázódik, hogy jelen van egy nehezítő tényező, ami odafigyelést 
igényel.  

Sem a cselekvési tervek, sem a megküzdési tervek nem kapcsolódtak a 
viselkedéshez. Ennek lehettek okai a tervek mérésével kapcsolatos bizonyos 
módszertani problémák is: a résztvevők természetszerűleg nem tudtak az elméleteknek 
megfelelő terveket készíteni, illetve hogy a tervek létezése nem biztos, hogy tényleges 
specifikus, a viselkedés megvalósítására vonatkozó tervek létezését jelenti. Mindezek 
miatt a tervezéssel kapcsolatban részletes további kutatásokra van szükség. 

Az önszabályozás időbeli elméletét két modellel teszteltem: az eredetivel, illetve 
a viselkedéses prepotencia és az önszabályozó kapacitás és a szándék között is 
feltételezett kapcsolatokkal (l. 5. ábra). A szándék prediktora az összefüggéshiedelmek 
volt, ami megfelel a tervezett viselkedés elméletében a viselkedéshiedelmeknek, tehát a 
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viselkedés következményeivel kapcsolatos hiedelmeknek. A viselkedést viszont a 
szándék és a korábbi viselkedés jelezte előre. Az általam módosított modellben a 
viselkedéses prepotencia mindkét eleme, a korábbi viselkedés és a környezeti kulcsok a 
szándék prediktorai voltak. Az önszabályozó kapacitás egyik eleme sem (sem a vonás- 
sem az állapotvitalitás) volt prediktora sem a szándéknak, sem a viselkedésnek. 
 
5. ábra. Az önszabályozás időbeli elmélete közvetett kapcsolatokkal is 

 

       0,12*/0,11* 

  0,41/0,51   0,16/0,15**   0,08/0,07 

    0,27/0,38   0,22/0,25   0,10/0,21 

       0,15*/0,27 

  0,03/0,11 

    0,04/-0,04  0,12/-0,08  0,02/-0,04  -0,09/0,03 

     0,01/0,07  

 

 

Megjegyzés: Összf. h.: összefüggéshiedelmek, ITpozitív: időbeli értékelés pozitív következmények, 
ITnegatív: időbeli értékelés negatív következmények, Kor. vis.: korábbi viselkedés, Kulcsok: környezeti 
kulcsok, ÖKvonás: önszabályozó kapacitás vonás, ÖKáll: önszabályozó kapacitás állapot. Az első érték a 
testmozgásra, a második (dőlt számok) a relaxációra vonatkozik. A vastagon szedett regressziós súlyok 
szignifikánsak (p<0,0001, kivéve *:p<0,05, **:p<0,01). Az egyik viselkedés esetében sem szignifikáns 
útvonalakat pontozott vonal jelzi. 

 

A modellek illeszkedési mutatói 

 A vizsgált modellek részletes adatait l. 1. táblázat. Megfelelő illeszkedést a 
tervezett viselkedésének alapmodellje (hiedelmek nélkül: 1. b modell) mutatott a 
relaxáció esetében (a testmozgásnál is jobb az illeszkedése, mint a többi modellé, de 
még nem elfogadható). A másik jó illeszkedésű modell az önszabályozás időbeli 
elméletének módosított modellje (4.b modell), ami már mindkét viselkedésnél jó 
illeszkedésű.  
 A többi modellnél, tehát a tervezett viselkedés elméletének eredeti teljes 
modellje, a szándék prediktorait elemekre bontó modell, a korábbi viselkedéssel és a 
kétféle tervezéssel kiegészített modellek esetében nem megfelelőek az illeszkedési 
mutatók.  
 Ezekből az eredményekből az látszik, hogy az illeszkedési mutatók az 
elméletileg is megalapozott modelleknél voltak jók. A tervezett viselkedés elméletének 
utólagos kiegészítései növelték ugyan a modell magyarázó erejét, de nem hoztak létre 
jól illeszkedő modelleket.   

Viselkedés 

ÖKvonás ÖKáll 

Kor.vis. 

ITnegatív ITpozitív 

Összf. h.  

Szándék 

Kulcsok 
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1. táblázat. A testmozgás és a relaxáció viselkedésére készített modellek illeszkedési mutatói 

 CMIN CMIN/df CFI RMSEA 
(90% CI) 

pclose AIC 

1. a TPB teljes modell 
testmozgás 226,82 13,34 0,62 0,18  

(0,16-
0,21) 

<0,0001 280,82 

relaxáció 124,59 7,33 0,82 0,13  

(0,11-

0,15) 

<0,0001 178,59 

1.b TPB alapmodell (hiedelmek nélkül) 
testmozgás 11,47 5,73 0,97 0,11  

(0,06-
0,18) 

0,04 47,47 

relaxáció 0,54 0,27 1,00 0,00  

(0,00-

0,07) 

0,89 36,54 

1. c Alapmodell, a szándék prediktorai elemeire bontva 

testmozgás 10,91 3,64 0,99 0,09 
(0,04-
0,14) 

0,11 134,91 

relaxáció 5,43 1,81 0,99 0,05 

(0,00-

0,11) 

0,44 129,43 

2. TPB és korábbi viselkedés 
testmozgás 175,72 35,14 0,54 0,31  

(0,27-
0,34) 

<0,0001 219,72 

relaxáció 105,42 21,08 0,72 0,23 

(0,20-

0,27) 

<0,0001 149,42 

3.a TPB, korábbi viselkedés és tervezés, kettős mediációs modell 
testmozgás 322,34 26,86 0,56 0,27 

(0,24-
0,29) 

<0,0001 376,34 

relaxáció 436,71 36,39 0,59 0,31 
(0,29-
0,34) 

<0,0001 500,71 

3.b TPB, korábbi viselkedés és tervezés, szekvenciális mediációs modell 
testmozgás 198,4 18,04 0,74 0,22  

(0,19-
0,24) 

<0,0001 264,40 

relaxáció 123,35 11,24 0,89 0,17 
(0,14-
0,19) 

<0,0001 189,35 

4. a TST eredeti modell: viselkedéses prepotencia és önszabályozó kapacitás csak közvetlen 
kapcsolattal a viselkedéssel 

testmozgás 41,58 5,94 0,94 0,12 
(0,08-
0,15) 

0,001 135,58 

relaxáció 28,53 4,08 0,97 0,09 

(0,06-

0,13) 

0,022 122,53 

4. b TST módosított modell: viselkedéses prepotencia és önszabályozó kapacitás kapcsolattal a 
szándékkal is 

testmozgás 11,69 3,90 0,98 0,09 0,09 113,69 
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(0,04-
0,15) 

relaxáció 4,61 1,54 0,998 0,04 
(0,00-
0,10) 

0,53 106,61 

Megjegyzés: TPB: tervezett viselkedés elmélete, TST: önszabályozás időbeli elmélete 

 Az önszabályozás időbeli elmélete ígéretes elmélet: magyarázó ereje és 
illeszkedési mutatói egyaránt jónak bizonyultak. További kutatást igényel, elsősorban az 
önszabályozó kapacitás részét képező végrehajtó funkciók mérésének integrálásával.  
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