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Agyunk evolúciós programozottsága 

Nemi szerepek 

• Állatvilág: pl. főemlősök – domináns hímek 

• Őskor:  
– Férfiak: vadászat, harc, küzdelem csoporton belül 

és kívül 

– Nők: gyűjtögetés, utódgondozás 

• Ókor: olimpiák – csak férfiak 

• Újkori olimpiák: férfi versenyszámok, női 
versenyszámok 



„A gyengébbik… nem?” 

Kulturálisan kódolt nemi jellemzők: 

• Férfiak: fizikai erő, dominancia, győzni akarás 
– „férfias stílusjegyek” 

→ érzelmeken való uralkodás (mert ugye a 
fiúk nem sírnak…) 

• Nők: emocionalitás, dependencia  

→ érzelemkifejezés elfogadottabb (a sportban 
is) 

 



„A gyengébbik… nem?” 

Amit a sportoló nőtől elvárnak: 

• legyen kemény, edzett és magabiztos, 
ugyanakkor gyengéd, nőies 

→ szerepütközés 

• A sportoló, fizikailag erős nőket nem feltétlen 
látják nőiesnek – nagyobb izomzat, nincs 
smink – „elfiúsodnak” 

• A mai világban már kezd megdőlni! 



„A gyengébbik… nem?” 

Sportoló vs. nem sportoló nők: eltérő 
személyiségvonások! 
Sportoló nők egyes személyiségvonásai hasonló szinten, 
mint a sportoló vagy nem sportoló férfiaknál: 
• Asszertivitás 
• Célorientáltság  
• Dominancia 
• Énhatékonyság 
• Függetlenség 
• Agresszió 
A nem sportoló nőknél mindez alacsonyabb! 



„A gyengébbik… nem?” 

A sportoló nők: 

• Extravertáltabbak 

• Több életerő 

• Kevesebb aggodalom 

• Kevesebb depressziós 
tünet 

• Kevesebb harag 

 

Nem sportoló nők: 

• Passzívabbak 

• Alázatosabbak 

• Dependensebbek 

• Érzékenyebbek 

• Szociábilisabbak 

• Kevesebb fizikai 
agresszió 



Agresszió típusai 

1. Ösztönös agresszió – állatvilágban 

2. Elsődleges (primer) agresszió – zavaró hatásokra 
bekövetkező, rövid lefolyású agresszív 
megnyilvánulás 

3. Pszeudoagresszió – túlzott aktivitás hatására 
agresszió „látszata” 

4. Instrumentális agresszió – eszközként használva 
valamely cél elérésére 



Agresszió típusai (folyt.) 

• Férfiak: kinyilvánított, ill. fizikai agresszió 
magasabb, agresszió számukra kifizetődőbb, 
kevesebb kockázattal jár 

• Nők: elfojtott, ill. verbális agresszió magasabb, 
nagyobb irritabilitás 

• Agressziószint lehet ugyanolyan mértékű, a 
kifejezésmód más! 

 



Agresszióelméletek 

1. Ösztönelmélet 

2. Frusztráció-agresszió hipotézis 

3. Szociális tanuláselmélet 
 

• A sportok nagy része nem csökkenti az agresszivitást! 
A küzdősportok főleg nem! 

• Küzdősportok: ú.n. nyíltan domináns sportágak 
(agresszió helyett „dominancia” a szóhasználatban) 

• A dominancia annál inkább elvárt, minél inkább test-
test elleni küzdelemről van szó  

→ domináns nők előnyben! 



Agresszió magánéletben = agresszió 
sportban? 

Nem! 
Okai: 
1. „A verseny sajátosan személytelenül személyes 
tevékenység, amelyben a versenyző elsődlegesen nem valaki 
más ellen, hanem valamiért, egy pozitív eszmei célért, a 
győzelemért küzd.” (Rókusfalvy, 1974) 
 
2. Az agresszió a sportban fair play alapon bekalkulált, 
mindenki egyaránt a győzelem vagy vereség esélyével és 
kockázatával indul. 
 
Sportolók és nem sportolók egyaránt elfogadhatóbbnak 
tartják az agressziót és az asszertivitást a sportban 



Agresszivitás vs. Asszertivitás 

Agresszivitás vs. Asszertivitás 

• Példa: labdarúgásban bírók szignifikánsan 
több büntetést osztottak ki nőknek, mint 
férfiaknak – nemi előítélet? 

• Asszertivitás és agresszivitás között vékony 
határvonal – nemek percepciója eltérhet 

• A férfiak elfogadhatóbbnak tartják az 
erőszakos fellépést – de csak ha férfiak 
agressziójáról van szó! 



Egy biológiai magyarázat 

Tesztoszteronszint oda-vissza hat a következő 
tényezőkre: 

• Önbizalom 

• Motiváció 

• Agresszió 

Tehát ettől agresszívabbak a férfiak? Csak részben. 

• Önbizalomhiány, motiválatlanság: elfojtott 
agresszió - nőkre jobban jellemző 

 



Lányok és fiúk lehetséges motivációi 
küzdősportokhoz 

Fiúk 
• Mert érdekli őket 
• Sokrétű edzés 
• Mert meg kell védeniük 

magukat 
• Szociális motiváló 

tényezők (haverok, apa) 
• Mert menő 
 
 

Lányok 
• Mert érdekli őket 
• Sokrétű edzés 
• Mert meg kell védeniük 

magukat 
• Szociális motiváló 

tényezők (család) 
• Mert a 

barátja/családtagja 
edzésre jár/ő az edző 

 



Nők küzdősportokban (folyt.) 

Edzői tapasztalat: 

• Lányok között több a belsőleg motivált 

• A fiúk lemorzsolódnak, a lányok komolyabban 
veszik 

• Kevesebb lány, de hosszabb ideig sportolnak, 
nagyobb elkötelezettséggel 



Lappangó indulatok 

A sport szüli az agresszív személyt, vagy az 
agresszív személy választja a sportot? 

 

A sport képes formálni személyiségvonásokat, 
de személyiséget nem! 

Hajlam: veleszületett 

Aki genetikailag agresszív: jól érzi magát agressziót 
toleráló sportban  



Összefoglalva 

• Genetikai beállítottságok 

• Eltérő motivációs bázis 

• Asszertivitás: előítéletek 

• Edzői bánásmód helyzethez és nemhez 
alkalmazkodóan (érzelemkifejezés különbsége) 


