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&pONLWĦ]pVHN$UHQGV]HUHV¿]LNDLDNWLYLWiVSURWHNWtYWpQ\H]ĘNpQWMHOHQWĘVV]HUHSHWMiWV]LNDNRV]RU~pUEHWHJVpJNH]Hlésében, ezért a testmozgási szokások megváltoztatásában, hosszú távú fenntartásában szerepet játszó pszichoszoFLiOLVWpQ\H]ĘNPHJLVPHUpVHNLHPHOWIRQWRVViJ~DEHWHJHNpOHWPyGYiOWR]WDWiViQDNWiPRJDWiViEDQ$+HDOWK$FWLRQ
Process Approach (HAPA) egészségmagatartási modell a gyakorlatban is jól alkalmazható, elméletileg megalapozott
pV HPSLULNXVDQ LJD]ROW V]HPOpOHWL NHUHWHW Q\~MW H WpQ\H]ĘN PHJpUWpVpKH] pV EHMyVOiViKR] -HOHQ WDQXOPiQ\ FpOMD D
NRV]RU~pUEHWHJV]HPpO\HN¿]LNDLDNWLYLWiViQDNIRO\DPDWiEDQV]HUHSHWMiWV]yWpQ\H]ĘNIHOWiUiVDpVD]RNNDSFVROyGisának vizsgálata.
0yGV]HUHN-HOHQORQJLWXGLQiOLVYL]VJiODWEDQNRV]RU~pUEHWHJVpJJHOpOĘV]HPpO\ Q IpU¿QĘiWODJ
pOHWNRU  YHWWUpV]WDNLN&$%*YDJ\3&,EHDYDWNR]iVRQHVWHNiWHOVĘDONDORPPDO+iURPYL]VJiODWLLGĘSRQWEDQNpUGĘtYHVPyGV]HUUHOYL]VJiOWXND+$3$PRGHOOWpQ\H]ĘLWYDODPLQWDEHWHJHNWHVWPR]JiVLV]RNiVDLW$GLUHNW
pVLQGLUHNW|VV]HIJJpVHNYL]VJiODWiUDDVWUXNWXUiOLVHJ\HQOHWHNNHO OiWHQVYiOWR]yNNDO W|UWpQĘPRGHOOH]pVPyGV]HUpW
alkalmaztuk.
(UHGPpQ\HN$YLVHONHGpVUHYRQDWNR]yV]iQGpNNLDODNtWiViEDQMHOHQWĘVWpQ\H]ĘQHNEL]RQ\XOWDWHVWPR]JiVSR]LWtY
következményeinek elvárása. A szándék viselkedésbe való átfordításában a tervezésnek, a viselkedéshez kapcsolódó
V]HPpO\HV KDWpNRQ\ViJpU]pVQHN YDODPLQW D YLVHONHGpV |QPHJ¿J\HOpVpQHN pV D WiUVDV WiPRJDWiVQDN YROW NLHPHOW
szerepe. A modellbe emelt változók együttesen a testmozgás varianciájának 41%-át voltak képesek megmagyarázni.
.|YHWNH]WHWpVHN$]HUHGPpQ\HNIHOKtYMiND¿J\HOPHWDWHVWPR]JiVSR]LWtYN|YHWNH]PpQ\HLUHLUiQ\XOyHOYiUiVRND
WHUYH]pVDV]HPpO\HVKDWpNRQ\ViJpU]pVD]|QPHJ¿J\HOpVYDODPLQWDWiUVDVWiPRJDWiVWpQ\H]ĘLQHNIRQWRVViJiUD
amelyek fontos faktorokként segíthetik a koszorúérbeteg személyek testmozgási szokásainak hosszú távú megváltozWDWiViW(WpQ\H]ĘNQHNDEHWHJV]HPpO\HNHVHWpEHQDONDOPD]RWWSV]LFKRV]RFLiOLVLQWHUYHQFLyEDLOOHV]WpVpYHOPHJDODSR]RWWDQYiUKDWyKRJ\DNDUGLROyJLDLUHKDELOLWiFLyVRUiQNLDODNtWRWWUHQGV]HUHV¿]LNDLDNWLYLWiVKRVV]~WiYRQLVIHQQPDKeywords:
radhat és a betegek életmód-változtatásának alapja lehet.
.XOFVV]DYDN NRV]RU~pUEHWHJVpJ¿]LNDLDNWLYLWiVSV]LFKRV]RFLiOLVWpQ\H]ĘN

A kutatást az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos Kutatásetikai Bizottsága (ETT-TUKEB; engedély
ügyiratszáma: 58462-57U/2015/EKU) és a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Regionális Kutatásetikai Bizottsága
(PTE-KK RIKEB; engedély ügyiratszáma: 5438.) is engedélyezte.
$Np]LUDWpQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHiQNHUOWHOIRJDGiVUD
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5ROHRISV\FKRVRFLDOIDFWRUVLQWKHSURFHVVRISK\VLFDODFWLYLW\RIFRURQDU\KHDUWSDWLHQWV
2EMHFWLYH Regular physical activity plays an important role as a protective factor in the treatment of coronary artery
disease. Therefore, understanding the psychosocial factors that are involved in the process of changing and maintaining physical activity in the long term is fundamental in supporting patients' lifestyle changes. The Health Action Process
Approach (HAPA) health behavior model provides a practical, theoretically grounded, and empirically validated conceptual framework for understanding and predicting these factors. The present study aims to explore the factors involved
in the process of physical activity of persons with coronary artery disease.
0HWKRGV The present longitudinal study included 117 patients with coronary artery disease (n = 117; 77 men, 40
ZRPHQPHDQDJH  ZKRXQGHUZHQW&$%*RU3&,IRUWKH¿UVWWLPH$WWKUHHPHDVXUHPHQWSRLQWVZH
examined the factors of the HAPA model and the physical activity of the patients. The test the direct and indirect associations of the variables structural equations modeling with latent variables was applied.
5HVXOWVIn the formation of behavioral intention the positive outcome expectancies proved to be an important facWRU,QWUDQVODWLQJLQWHQWLRQLQWREHKDYLRUWKHFRQVWUXFWVRISODQQLQJVHOIHႈFDF\UHJDUGLQJWKHDFWXDOEHKDYLRUVHOI
PRQLWRULQJDQGVRFLDOVXSSRUWVHHPHGWRKDYHVLJQL¿FDQWUROHV7RJHWKHUWKHYDULDEOHVLQFOXGHGLQWKHSUHVHQWPRGHO
explained 41% of the variance of physical activity.
&RQFOXVLRQV The results draw attention to the role of expectations about the positive consequences of physical activLW\DVZHOODVWKHLPSRUWDQFHRISODQQLQJVHOIHႈFDF\VHOIPRQLWRULQJDQGVRFLDOVXSSRUWZKLFKWKXVFDQEHLPSRUWDQW
factors in supporting patients with coronary artery disease to change their exercise habits in the long run. By incorporating these factors into the psychosocial intervention of patients, it is reasonable to expect that regular exercise habits
formed during cardiological rehabilitation can persist in the long term.
.XOFVV]DYDN coronary artery disease, physical activity, psychosocial factors

Bevezetés
A szívkoszorúér megbetegedései (coronary artery diVHDVH&$' DKDOiOR]iVYH]HWĘRNDNpQWMHOHQQHNPHJ
világszerte és Európában is (1), Magyarországon a
&$'KR] N|WĘGĘ PRUWDOLWiV SHGLJ PpJ PDJDVDEE
mint Európa többi részén (1, 2). Továbbá, lévén, hogy
jelenleg Európában több mint 30 millió ember él koszorúér-betegséggel (2), az érintettek krónikussá váló
állapota és a betegség hosszú távú kezelése kiemelt
figyelmet igényel. Ennek részeként, függetlenül az alNDOPD]RWW WHUiSLiV PyGV]HUWĘO KDQJV~O\R]DQGy KRJ\
a betegség prognózisát befolyásoló egyik legfontosabb
WpQ\H]ĘQHNDEHWHJV]HPpO\HJpV]VpJPDJDWDUWiVDSO
IL]LNDLDNWLYLWiVDWHNLQWKHWĘ  
A fizikai aktivitás mérsékelheti a CAD kialakulásának
NRFNi]DWiW  YDODPLQWD&9'EĘOHUHGĘKDOiOR]iVYDOyV]tQĦVpJpWHJpV]VpJHVpVEHWHJV]HPpO\HNN|UpEHQ
egyaránt (4), pozitív hatásai pedig a CAD számos kocNi]DWLWpQ\H]ĘMpYHOV]HPEHQPHJMHOHQQHN  
Ennek okán a fizikai aktivitás folyamatában szerepet
MiWV]ypVD]D]WEHIRO\iVROQLNpSHVWpQ\H]ĘNIHOWiUiVD
az összefüggésüket magyarázó elméletileg megalaSR]RWW PRGHOOHN OHtUiVD NLHPHOW MHOHQWĘVpJĦ WHUOHW D]
egészségpszichológiai kutatómunkában.
Jelen tanulmány elméleti keretét a Health Action Process Approach (HAPA) egészségmagatartást leíró mo-

dell adja (5, 6), amely szerint egy egészségviselkedés
(pl. a fizikai aktivitás) megváltoztatása egy önszabályo]y IRO\DPDW HUHGPpQ\H DPHO\EHQ HONO|QtWKHWĘ HJ\
D YLVHONHGpVHV V]iQGpN NLDODNtWiViKR] YH]HWĘ PRWLvációs és egy akarati szakasz, amely e szándéknak a
tényleges viselkedésbe való fordítását eredményezi.
A motivációs szakaszban az egészségügyi kockázat
észlelése (pl., hogy a mozgásszegény életmód növeli a koszorúér-betegséghez kapcsolódó akut kardiális
események kockázatát), a viselkedés pozitív következményeire vonatkozó elvárások (pl., hogy a rendszeres
testmozgás csökkentheti a vérnyomást, fittebbé és
egészségesebbé teheti az egyént) és az énhatékonyViJ pU]pVH D PHJJ\Ę]ĘGpV KRJ\ D] HJ\pQ NpSHV
– akadályok ellenére is – az adott viselkedést megvalósítani) együttesen járulnak hozzá a szándék kialakításához (5, 6).
Miután az explicit szándék kialakult, részletes és konkrét tervek szükségesek, hogy a tényleges cselekvés
megjelenjen, és hosszú távon fennmaradjon. A HAPAPRGHOOLO\HQWpQ\H]ĘNpQWEHV]pODWHUYH]pVUĘOpVPHJkülönbözteti a cselekvés- (mit, mikor, hogyan), valamint
a megküzdéstervezés (alternatívák kidolgozása az
eredeti tervek akadályoztatása esetén) konstruktumait, amelyek kulcsfontosságúak a szándék tényleges viVHONHGpVEH YDOy IRUGtWiViEDQ 6]LQWpQ IRQWRV WpQ\H]Ę
D]HJ\pQPHJJ\Ę]ĘGpVHKRJ\NpSHVKRVV]~WiYRQLV
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tartomány = 49–72), 55 személy PCI-beavatkozáson
IpUILQĘiWODJpOHWNRU NRUWDUWRPiQ\
± UpV]WYHYĘQHN  DODSIRN~IĘQHN
  N|]pSIRN~  UpV]WYHYĘQHN   IHOVĘIRN~ LVNRODL YpJ]HWWVpJH YROW $ UpV]WYHYĘN OHJQDJ\REE
UpV]H Ki]DVViJEDQ YDJ\ SiUNDSFVRODWEDQ pOW  IĘ
   IĘ   |]YHJ\  IĘ   HJ\HGOiOOy
pVIĘ  HOYiOWYROWYDJ\NO|QpOWKi]DVWiUViWyO
$UpV]WYHYĘNW|EEPLQWIHOHQ\XJGtMDV  PtJ
 IĘQHN   DNWtY PXQNDYLV]RQ\D YROW $ WHVWW|megindex (BMI) átlaga 29,7±5,24 volt (BMI-tartomány
± gVV]HVVpJpEHQDYL]VJiODWEDQW|UWpQĘ
részvételbe beleegyezett személyek 16,15%-a esett
ki T2-ben, és további 9,28%-a T3-ban. A mindhárom
LGĘSRQWEDQ EHQW PDUDGy Q   pV D YL]VJiODWEyO NLHVĘ EHWHJHN Q   QHP NO|QE|]WHN V]LJQLILNiQVDQ
egymástól az életkor (átlag=62,33±6,37 és 61,13±6,83;
U=1758,5; p>0,05), az iskolázottság szintje (U=1636;
Célkitűzések
S! DQHPLPHJRV]OiV Ȥ2=0,863; df=1; p>0,05), a
FVDOiGLiOODSRW Ȥ2=3,361; df=5; p>0,05) vagy a gazda-HOHQ WDQXOPiQ\ IĘ FpOMD KRJ\ PHJYL]VJiOMD D +$3$ ViJLVWiWXV] Ȥ2=2,198, df=4; p>0,05) tekintetében.
egészségmagatartás-modell alkalmazhatóságát és érvényességét magyar koszorúérbeteg személyek köré- 0pUĞHV]N|]|N
ben, egyúttal célja feltárni a fizikai aktivitást befolyásoló Az egészségmagatartás folyamatát leíró, fentebb beWiUVDVNRJQLWtYWpQ\H]ĘNHWpVD]RN|VV]HIJJpVHLWMH- PXWDWRWWHOPpOHWLPRGHOOWpQ\H]ĘLQHNPpUpVpUHDONRWWD
meg 5DOI 6FKZDU]HU pV NXWDWyFVRSRUWMD a jelen vizslen-elméleti keretben.
JiODWEDQ LV KDV]QiOW PpUĘHV]N|]W   $ YiODV]DGiV
minden esetben egy 6 pontos Likert-skálán történt (1=
Módszerek
Egyáltalán nem igaz, 6= Teljes mértékben igaz, illetve,
(OMiUiVDYL]VJiODWPHQHWH
a Kockázatészlelés skála esetében: 1= Nagyon valóA 2015 szeptembere és 2017 júliusa között folyó vizsgá- V]tQĦWOHQ   1DJ\RQ YDOyV]tQĦ  $] HOVĘ LGĘSRQWEDQ
latban összesen 151 koszorúérbeteg személy vett részt (T1) a Kockázatészlelés, a Cselekvéses énhatékony
önkéntesen. A betegek perkután koronáriaintervención ság, a Kimeneti elvárások és a Szándék konstruktumai
3&, YDJ\NRV]RU~pUiWKLGDOyPĦWpWHQ &$%* HVWHNiW NHUOWHNIHOPpUpVUH$PiVRGLNLGĘSRQWEDQ 7 DCse
HOVĘDONDORPPDO$EHWHJHNHWDNyUKi]LWDUWy]NRGiVVR- OHNYpV és Megküzdéstervezés, a 7iUVDV WiPRJDWiV
rán, személyesen kerestük fel; a betegek mind szóban, a Fenntartó és ÒMUDNH]GĘpQKDWpNRQ\ViJ valamint az
mind írásban tájékoztatást kaptak a kutatás céljáról, Önmegfigyelés WpQ\H]ĘLQHN YL]VJiODWD W|UWpQW PHJ $
PyGV]HUHLUĘO pV LGĘNHUHWHLUĘO PDMG ± EHOHHJ\H]pVN KDUPDGLNLGĘSRQWEDQ 7 DV]HPpO\IL]LNDLDNWLYLWiViW
HVHWpQ ± DOitUWiN D EHOHHJ\H]Ę Q\LODWNR]DWRW $] D]R- vizsgáltuk. A fizikai aktivitás vizsgálata kapcsán a kérnos informáltság biztosítása érdekében minden részt- GpVWPLV]HULQWÄ$]HOP~OWKpWVRUiQKiQ\yUiWW|OW|WWD]
YHYĘ tUiVRV WiMpNR]WDWiVW NDSRWW D WHVWPR]JiV NRV]R- alább felsorolt mozgásformák végzésével?” Négy váU~pUEHWHJVpJEHQ MiWV]RWW V]HUHSpUĘO MHOHQWĘVpJpUĘO laszkategória követte – intenzív testmozgás, kerékpáro(]W N|YHWĘHQ D UpV]WYHYĘN NLW|OW|WWpN D] HOVĘ 7LPH zás, házimunka, kertészkedés/barkácsolás – amelyek
7 NpUGĘtYFVRPDJRW0LQGHQV]HPpO\KH]HJ\HJ\HGL NO|QE|]Ę LQWHQ]LWiV~ PR]JiVIRUPiNUD YRQDWNR]WDN
kód került hozzárendelésre az anonimitás biztosítása $NLW|OWĘSRQWRV 6HPHQQ\LW±+iURPyUiWYDJ\
pUGHNpEHQ .pW XWiQN|YHWpVHV NpUGĘtYFVRPDJ 7 pV többet) Likert-skálán jelölhette válaszát. Az összesített
T3) került postai úton kiküldésre a beteg személyekhez pontszám az egyes mozgásformák intenzitás szerinti
DEHDYDWNR]iVWN|YHWĘHQpVKyQDSSDO$PiVRGLN súlyozásával került kiszámításra, ahol a legintenzívebb
NpUGĘtYFVRPDJRW 7 EHWHJ  NOGWHYLVV]D mozgásforma került a legnagyobb súllyal értékelésre.
PLQGKiURP YL]VJiODWL LGĘSRQWEDQ 7   V]HPpO\ $ +$3$ NRQVWUXNWXPDLW YL]VJiOy PpUĘHV]N|]W pV D]
abba integrált fizikai aktivitást vizsgáló kérdéssort a
(77,4%) vett részt.
V]HU]Ę5DOI6FKZDU]HU írásos beleegyezésével együtt
0LQWD
bocsátotta rendelkezésünkre.
$ YpJVĘ YL]VJiODWL PLQWD Q   IpUIL  QĘ  iWlagéletkora 62,48 év volt (SD=6,22, kortartomány = (OHP]pVLHOMiUiV
±  $  UpV]WYHYĘEĘO  IĘ HVHWW iW &$%*PĦ- $ +$3$PRGHOO WpQ\H]ĘL N|]|WWL ORQJLWXGLQiOLV GLUHNW
WpWHQ  IpUIL  QĘ iWODJpOHWNRU   NRU- és indirekt összefüggések elemzésére a strukturáfenntartani, az esetleges visszaesés esetén pedig újUDNH]GHQLD]DGRWWYLVHONHGpVW IHQQWDUWypV~MUDNH]GĘ
énhatékonyság). További önszabályozó stratégia lehet
az önmonitorozás, tehát a saját viselkedés megfigyelése és kontrollálása, az eredeti tervekhez igazítása.
9pJH]HWODWiUVDVWiPRJDWiVWpQ\H]ĘMHLVD]DNDUDWL
szakasz fontos részét képezheti. Ha az egyén úgy érzi,
hogy a számára fontos személyek (barátok, hozzátarWR]yN WiPRJDWMiNĘWWHUYHLPHJYDOyVtWiViEDQD]DYLVHONHGpVWVHJtWĘHUĘIRUUiVNpQWMHOHQKHWPHJ  
$ +$3$PRGHOO V]pOHVN|UĦ pUYpQ\HVVpJpW pV DONDOmazhatóságát számos vizsgálati csoportban és egészségviselkedés kapcsán igazolták már nemzetközi kutatásokban (7, 8), azonban hazai populáción végzett
vizsgálatnak eleddig nem képezte tárgyát jelen elméleti
keret validitásának tesztelése.
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OLV HJ\HQOHWHNNHO OiWHQV YiOWR]yNNDO  W|UWpQĘ PRGHOOH]pV PyGV]HUpW DONDOPD]WXN PD[LPiOLV YDOyV]tQĦVpJ
becsléssel, a SPSS Amos 4 szoftvert használva (10).
A modell illeszkedésének vizsgálata során a TLI, CFI
és IFI >0,90, RMSEA- és SRMR-érték 0,08 vagy kisebb és CMIN/df <2 mutatókat és értékeket alkalmazWXN PLQW D PHJIHOHOĘ LOOHV]NHGpV LQGLNiWRUDLW   $]
HOPpOHWL PHJIRQWROiVRN PHQWpQ D] HJ\HV WpQ\H]ĘNNHO
OpSpVUĘO OpSpVUH EĘYtWHWWN D PRGHOOW D Szándék (T1)
prediktoraiként a Kockázatészlelés (T1), a Cselekvéses
énhatékonyság (T1) és a Kimeneti elvárások (T1) téQ\H]ĘLW HPHOWN EH D] HOHP]pVEH D] DNDUDWL V]DNDV]
változóiként a Cselekvés- (T2) és Megküzdéstervezés
(T2) mediátor szerepét feltételeztük a Szándék (T1) és
a fizikai aktivitás (T3) között. Az Önmonitorozás (T2) a
Megküzdéstervezés (T2) és az FA (T3) közötti lehetséges mediátorként került a modellbe, míg a Fenntartó és
ÒMUDNH]GĘpQKDWpNRQ\ViJ valamint a 7iUVDVWiPRJD
tás 7 NRQVWUXNWXPDLD]DNDUDWLV]DNDV]WpQ\H]ĘLNpQW
az FA (T3) prediktoraiként, valamint a Szándék (T1) és
D]DNDUDWLV]DNDV]WpQ\H]ĘLN|]|WWLOHKHWVpJHVPHGLitorokként kerültek be az elemzésbe. Minden elemzési
V]DNDV]EDQDWpQ\H]ĘNN|]|WWLNDSFVRODWRNDWpVDPRGHOOLOOHV]NHGpVpWLVYL]VJiOWXNtJ\DODNtWYDNLDYpJVĘ
OHJMREEDQLOOHV]NHGĘPRGHOOW

Eredmények
Ahogy az 1. ábrán is látható, a három motivációs szaNDV]KR] N|WĘGĘ YiOWR]y N|]O FVDN D Kimeneti elvá
rások konstruktum bizonyult a Szándék prediktoráQDN ȕ S 6HPDKockázatészlelésnek ȕ 
–0,11; p=0,371), sem a Cselekvéses énhatékonyságnak
ȕ S  QHPYROWN|]YHWOHQKDWiVDDSzándék
ra. Ezzel együtt a Szándék varianciájának 53%-át képes volt megmagyarázni a Kimeneti elvárásokWpQ\H]Ęje. Az akarati szakaszt tekintve látható, hogy a Szándék
és a Cselekvéstervezés (ß=0,30; p=0,143), valamint a
Megküzdéstervezés (ß=0,15; p=0,151) között nem találtunk direkt kapcsolatot. Azonban a Szándék és a Fenn
tartó énhatékonyság között egy közvetlen, szignifikáns
NDSFVRODW OpSHWW IHO ȕ  S   PtJ D Fenntartó
énhatékonyság az ÒMUDNH]GĘpQKDWpNRQ\ViJ közvetlen
SUHGLNWRUDNpQW ȕ  S   MHOHQW PHJ $ Fenn
tartó énhatékonyság szignifikánsan bejósolta a Cse
lekvéstervezést ȕ S  GHDMegküzdéster
vezést QHP ȕ  S   7RYiEEi D] ÒMUDNH]GĘ
énhatékonyság a Megküzdéstervezés prediktoraként
MHOHQWPHJ ȕ S  iPDCselekvéstervezés
reQHPJ\DNRUROWV]LJQLILNiQVKDWiVW ȕ S  
Nem találtunk szignifikáns kapcsolatot az ÒMUDNH]GĘ
énhatékonyság és a fizikai aktivitás ȕ S  
között, azonban a Cselekvéstervezés és a fizikai aktivi
tás (ß=0,26; p=0,044) között egy közvetlen szignifikáns
kapcsolat rajzolódott ki. Direkt, szignifikáns kapcsolat
jelent meg továbbá a Cselekvéstervezés és a Megküz

déstervezés ȕ S  YDODPLQWDSzándék és a
fizikai aktivitás ȕ  S   N|]|WW $ IHOWpWHOH]HWW
összefüggésekkel összhangban, a Megküzdésterve
zésnek nem volt közvetlen hatása a fizikai aktivitásra
ȕ S  LOOHWYHIHOWpWHOH]KHWĘHQD]HJ\N|]vetett kapcsolatként jelent meg: a Megküzdéstervezés
és az ÖnmonitorozásN|]|WWXJ\DQLVHJ\HUĘVV]LJQLILNiQV NDSFVRODW LJD]ROyGRWW ȕ  S   PtJ D]
Önmonitorozás a tényleges fizikai aktivitás közvetlen,
V]LJQLILNiQVSUHGLNWRUiQDNEL]RQ\XOW ȕ S  
(1. ábra).
A 7iUVDV WiPRJDWiV a feltételezett kapcsolódásoknak
némileg ellentmondva, nem integrálódott teljes mértékben az akarati szakaszba. A Szándék nem bizonyult
a 7iUVDV WiPRJDWiV EHMyVOyMiQDN ȕ  S  
tJ\ D] DGDWDLQNUD LOOHV]NHGĘ PRGHOOEHQ QLQFV SUHGLNtora a konstruktumnak. Nem igazolódott továbbá szignifikáns kapcsolat a 7iUVDVWiPRJDWiV és a Fenntartó
ȕ  S   YDJ\ D] ÒMUDNH]GĘ pQKDWpNRQ\ViJ
ȕ  S   D Megküzdéstervezés ȕ ±
S   YDJ\ D WpQ\OHJHV IL]LNDL DNWLYLWiV ȕ ±
S   N|]|WW 0iVUpV]UĘO D]RQEDQ D 7iUVDV WiPR
gatás a Cselekvéstervezés szignifikáns prediktorának
EL]RQ\XOW ȕ S  DKRJ\D]Önmonitorozásra
LV N|]YHWOHQ GLUHNW KDWiVW J\DNRUROW ȕ  S  
HUĘVtWYHDPDJ\DUi]RWWYDULDQFLiWPLQGNpWWpQ\H]ĘHVHtében (R 2=0,50 és 0,57 rendre). Az elemzés eredményeként kialakuló modell illeszkedése elfogadhatónak
mondható: CFI=0,91, TLI=0,89, RMSEA=0,06 (90% CI:
0,048–0,074), és CMIN/df=1,44, amely a benne foglalt
változókkal a tényleges fizikai aktivitás varianciájának
41%-át volt képes megmagyarázni (1. ábra).

Megbeszélés
-HOHQWDQXOPiQ\IĘFpOMiWWHNLQWYHHOPRQGKDWyKRJ\D
HAPA egészségmagatartás-modell jól alkalmazható
és érvényes elméleti keretet nyújthat a magyar szívkoV]RU~pUPHJEHWHJHGpVVHOpOĘV]HPpO\HNIL]LNDLDNWLYLWiViEDQV]HUHSHWMiWV]yWpQ\H]ĘNIHOWiUiViKR]DQQDN
folyamatának megértéséhez is.
A viselkedéses szándék kialakításában – az elméleWL IHOWpWHOH]pVHNWĘO HOWpUĘHQ ± VHP D NRFNi]DWpV]OHlés, sem a cselekvéses énhatékonyság nem bizonyult
szignifikáns prediktornak. Ezen eredmények gyakorlati
LPSOLNiFLyL MHOHQWĘVHN KLV]HQ IHOKtYMiN D ILJ\HOPHW D]
egészségügyi kockázat tudatosításának önmagában
HOpJWHOHQ V]HUHSpUH $KRJ\ iWWHNLQWĘ WDQXOPiQ\RN  
is felhívják a figyelmet, összhangban jelen vizsgálat
következtetéseivel, csak az egészségügyi kockázat
kommunikálása – egyéb intervenciók nélkül – nem eleJHQGĘDYiOWR]WDWiVUDLUiQ\XOyV]iQGpNNLDODNtWiViKR]
DKRJ\ HUUH PHJJ\Ę]Ę SpOGiW V]ROJiOWDWKDW D GRKiQ\zás, amelynek káros hatásait a dohányzó személyek is
LVPHULNH]PpJVHPPRWLYiOMDĘNHWDOHV]RNiVUD 
$SR]LWtYNLPHQHWLHOYiUiVRNMHOHQWĘVV]HUHSH DYLVHO-
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1. ÁBRA. A koszorúérbetegek fizikai aktivitáshoz kötődő egészségmagatartását bemutató folyamatmodell (*p<0,05, **p<0,01)

kedéses szándék varianciájának 53%-át magyarázta)
azonban fontos gyakorlati következményekre mutat
rá. Összhangban számos tanulmány (12, 13) hasonló
következtetésével ezen eredmény felhívja a figyelmet,
hogy a kívánt viselkedés várható pozitív következményeinek tudatosítása és hangsúlyozása, önmagában
LJHQMHOHQWĘVV]HUHSHWMiWV]KDWDFVHOHNYpVUHYRQDWNRzó szándék kialakulásában.
$]DNDUDWLV]DNDV]WpQ\H]ĘLWWHNLQWYHD]HUHGPpQ\HN
PHJLVPpWOLN pV PHJHUĘVtWLN D]RQ YL]VJiODWRNDW  
amelyek a cselekvés- és megküzdéstervezés fontosságára hívják fel a figyelmet. A kutatás longitudinális
elrendezését és az elméleti modellt, valamint a korábbi
NXWDWiVRNHUHGPpQ\HLW  V]HPOpOYHIHOWpWHOH]KHWĘ
hogy a megküzdéstervezés jelentékenyebb szerepet
játszik egy viselkedés hosszú távú fenntartásában, mint
a cselekvéstervezés. A cselekvésre vonatkozó tervek
kialakításában a SMART-alapelvek megbízható kiindulópontot jelenthetnek (5, 15). Az eredmények alapján e
WHUYHNUH pStWKHWĘN D PHJN]GpVL WHUYHN DPHO\HN DEban az esetben segíthetik az egyént, ha az eredeti terv
megvalósítása akadályokba ütközik. Rövid edukációs
DONDOPDN VRUiQ V]iPED YHKHWĘN D OHKHWVpJHV DNDGiO\RNpVD]D]RNiWKLGDOiViWVHJtWĘDOWHUQDWtYiN
Az akarati szakasz személyes hatékonyság konstruktumai az elméleti kerettel összhangban jelentek meg
a modellben. Összhangban korábbi, kardiológiai reKDELOLWiFLyEDQ UpV]W YHYĘ V]HPpO\HN IL]LNDL DNWLYLWiViW
vizsgáló tanulmányok (16) eredményével, szinergikus
KDWiV IHOWpWHOH]KHWĘ D YL]VJiOWWpQ\H]ĘN N|]|WWD V]HPpO\HV KDWpNRQ\ViJpU]pV MHOHQWĘVHQ HUĘVtWKHWL D WHUvezés folyamatának hatékonyságát. Az eredmények

DODSMiQ IHOWHKHWĘ KRJ\ D] HJ\pQ PHJJ\Ę]ĘGpVH PLszerint képes hosszú távon is fenntartani az elkezdett
YLVHONHGpVW PHJHUĘVtWKHWL ĘW D V]NVpJHV FVHOHNYpVL
WHUYHN NLGROJR]iViEDQ PtJ D] DEEpOL PHJJ\Ę]ĘGpV
hogy az esetleges nehézségekkel szemben vagy akár
egy visszaesés, megtorpanás után is folytatható a koUiEEDQ PHJV]DNDGW YLVHONHGpV ~MUDNH]GĘ V]HPpO\HV
hatékonyság), segíthet az egyénnek, hogy visszatérjen
a korábbi viselkedéséhez, mi több, hogy a visszalépést
ne kudarcnak, hanem értékes tapasztalatnak tekintse,
DPHO\ VHJtWKHWL D M|YĘEHOL DOWHUQDWtY WHUYHN NLGROJR]isát, így a viselkedés fenntartását (5). A tapasztalatV]HU]pV OHKHWĘVpJH D P~OWEHOL UHOHYiQV WDSDV]WDODWRN
felidézése, vagy a pozitív megfigyeléses tapasztalok
szerzése (pl. társak élményei), mind ilyen személyes
KDWpNRQ\ViJpU]pVQ|YHOĘ VWUDWpJLDNpQW IXQNFLRQiOKDWnak (17).
Az eredmények hasonlóképp alátámasztják a viselkedés monitorozásának szerepét az egészségviselkedéVHNIRO\DPDWiEDQ(WpQ\H]ĘDIL]LNDLDNWLYLWiVN|]YHWOHQ
prediktoraként jelent meg a modellben. Tanulmányok
(12) igazolják, hogy a saját viselkedés monitorozása
és tudatos szabályozása az egészségviselkedés közYHWOHQ DNiU OHJHUĘVHEE EHMyVOyMD OHKHW DPHO\ NLHPHOL MHOHQWĘVpJpW D YLVHONHGpVYiOWR]iV IRO\DPDWiEDQ (]
három folyamaton keresztül valósulhat meg: a standarGRNWXGDWRVtWiVD Ä*\DNUDQJRQGROWDPDWHVWPR]JiVVDO
NDSFVRODWRV HOKDWiUR]iVDLPUD´  |QPRQLWRUR]iV Ä)Lgyeltem arra, hogy mennyire pontosan tartottam maJDPDPR]JiVWHUYHPKH]´ pV|QV]DEiO\R]yHUĘIHV]tWpVHN ÄhJ\HOWHPDUUDKRJ\DQQ\LWVSRUWROMDNDPHQQ\LW
elterveztem”) (18). A testmozgáshoz kapcsolódó nap-
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Oy YDJ\ QDSWiUYH]HWpV OHKHWĘYp WHV]L D] HJ\pQQHN D
folyamatos önmegfigyelést, amely sikerrel vezethet az
HJpV]VpJUHNHGYH]ĘYLVHONHGpVNLDODNtWiViKR]
Végezetül, az eredmények fontos bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a kapott társas támogatás szintén
HJ\ IRQWRV WpQ\H]ĘMH OHKHW D] HJpV]VpJYLVHONHGpV IRlyamatának, amely konstruktum szignifikáns, közvetlen
hatást gyakorolt mind a cselekvéstervezésre, mind az
önmonitorozásra, növelve így a teljes modell által megmagyarázott varianciát is. Ezen eredmények alapján a
WiUVDV WiPDV] pV D] HJ\pQL NRJQLWtY WpQ\H]ĘN V]LQHUJLNXVKDWiVDIHOWpWHOH]KHWĘDKRJ\H]WDGRKiQ\]iVUyO
való leszokás kapcsán is igazolták már (19). Hangsúlyozandó azonban, hogy a beteg személy támogatását,
HUĘVtWpVpW pV EL]WDWiViW PLQGHQNpSSHQ LJD]tWDQL V]Nséges a benne magában elindult változtatási szándékKR]pVHON|WHOH]ĘGpVKH]HQpONONLIHMH]HWWHQHOOHQWptes, nem kívánt hatás is felléphet (20).

Következtetések
Összességében, jelen modell és a beemelt változók
DPĦWpWLEHDYDWNR]iVWN|YHWĘKDWKyQDSSDOPHJMHOHQĘ
tényleges fizikai aktivitás 41%-ot voltak képesek megPDJ\DUi]QLDPHO\DODSYHWĘHQKDVRQOypUWpNDPiVNXWDWiVRNEDQ  WDOiOWDNKR]YLV]RQ\tWYDpVPHJJ\Ę]Ę
DODSRWV]ROJiOWDWDIHQWEHPXWDWRWWWpQ\H]ĘNHOPpOHWLpV
J\DNRUODWLMHOHQWĘVpJpQHN
1\LODWNR]DW
$V]HU]ĘNNLMHOHQWLNKRJ\D]HUHGHWLN|]OHPpQ\PHJtUi
sával kapcsolatban nem áll fenn velük szemben pénz
J\L YDJ\ HJ\pE OpQ\HJHV |VV]HWN|]pV |VV]HIpUKH
WHWOHQVpJL RN DPHO\ EHIRO\iVROKDWMD D N|]OHPpQ\EHQ
EHPXWDWRWWHUHGPpQ\HNHWD]DEEyOOHYRQWN|YHWNH]WH
téseket vagy azok értelmezését.
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