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1.A kutatási téma bemutatása, problémafelvetés, célkitűzések 

 

Az „áramlatélmény”, vagy „Flow”, Csíkszentmihályi Mihály (1975, 1988a, 

1993, 1997) több évtizedes elméleti munkájának és empirikus kutatásainak 

eredményeként, egy önálló pszichológiai fogalmat jelölő kategóriává nőtte ki 

magát az elmúlt néhány évtizedben, s vált a pozitív pszichológia széles körben 

kutatott, és az egyik legtöbbet idézett konstruktumává. A Flow-elmélet 

megjelenése új korszakot nyitott a motivációkutatásban és számos ponton 

kapcsolódik a wellbeing- vagy jóllétkutatásokhoz is. Az „optimális élményt” 

(Csíkszentmihályi, 1988a) ugyanis olyan pozitív kognitív, motivációs, 

emocionális, affektív és aktivációs élményminőségek alkotják, mint például a 

kiváló koncentráció, az öröm és maximális bevonódás érzete, az intrinzikus 

motiváció, a kreativitás, a megnövekedett teljesítőképesség, és személyes 

fejlődés érzete (pl. Massimini és Carli, 1988; Lefevre, 1988; Wells, 1988; 

Csíkszentmihályi, 1975, 1988a, 1993). „Az autotelikus élmény egy másik szintre 

emeli az életet. Az elidegenedés átadja a helyét az elkötelezettségnek, az unalmat 

felváltja az öröm, a tehetetlenség átváltozik az én-hatékonyság érzetévé, és a 

pszichikai energia nem vész el külső cél szolgálatában” (Csíkszentmihályi, 

1997:109). 

 

A Flow-kutatás elmúlt négy évtizedében számos hazai és nemzetközi tanulmány 

foglalkozott a Flow-konstruktum vizsgálatával, a Flow-állapot kialakulásához 

szükséges alapkondíciók meghatározásával és az áramlatélményre jellemző 

élményminőségek különböző élethelyzetekben történő megragadásával és 

elemzésével. Szerény azonban azon tudományos publikációk száma, amelyek a 

Flow-állapotot munkahelyi kontextusban vizsgálják. Tanulmányom egyik célja, 

hogy a magyarországi verseny-, illetve közszférát képviselő nyolc szervezet 

keretein belül végzett empirikus kutatás eredményeivel hozzájáruljak a Flow-

élmény természetének feltérképezéséhez munkahelyi környezetben, s rámutassak, 

hogy a Flow a tudatnak az az optimális, negentropikus állapota, amely 

élménydimenziók tekintetében munkahelyi környezetben is szignifikáns pozitív 

eltérést mutat az Apátia–Unalom–Szorongás/Feszültség állapotokhoz képest 

(vö.: Massimini és Carli, 1988), hozzájárulva az egyén és a közösség mentális 

egészségéhez, pszichológiai jóllétéhez és fejlődéséhez. Reményeim szerint a 

„munka paradoxona” (Lefevre, 1988; Csíkszentmihályi és Lefevre, 1989) 

témakör iránt érdeklődő Flow-kutatók számára is hasznos eredményekkel 

szolgál tanulmányom. A kutatás ezen része konfirmatív természetű, s arra a 

feltételezésre alapoz, hogy a munka világában is érvényes a Flow-modell, s az 
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állapot hasonlóan pozitív élményminőségekkel és hasznosulással jár az egyén és 

környezete számára, mint a sport, a művészetek, a szabadidős elfoglaltság és az 

iskolai tanulmányok kontextusában. 

 

A kutatás második célja az „optimális élményt” segítő tényezők feltárása 

munkahelyi környezetben. Egyetértés mutatkozik a szakirodalomban arról, hogy 

a Flow-állapot kialakulását az alapkondíciókon túl, számos egyéb körülmény 

befolyásolhatja, így a kultúra (pl. Asakawa, 2009; Csíkszentmihályi, 1988b; 

Delle Fave és Bassi, 2009), vagy a személyiség (pl. Csíkszentmihályi. 1996, 

1997; Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002). Ahogy azonban pl. Mesurado és de 

Minzi (2013) is rámutatnak, mindezek Flow-t elősegítő hatásával foglalkozó 

empirikus tanulmányoknak a száma a mai napig csekély. A tudományos 

szakirodalom szintén nem bővelkedik olyan publikációkban, amelyek 

munkahelyi kontextusban a gyakoribb Flow-állapotok kialakulását 

potenciálisan segítő kontextuális szervezeti-környezeti tényezők és a Flow-t 

indukáló intraperszonális, személyes tényezők vizsgálatát céloznák egy kutatás 

keretein belül, integrált megközelítésben. Munkám fő célja, hogy kísérletet 

tegyek ezek megragadására, továbbá választ kapjak arra a kérdésre is, hogy mely 

– általam személyiségdimenziókként jelölt – temperamentum- és 

karaktervonások, valamint értékpreferenciák, milyen szervezeti-környezeti 

tényezők jelenléte esetén katalizálhatják a gyakoribb Flow-ba kerülést. Ennek a 

kutatási célnak az elérésével lehetőség nyílik egy olyan „kibővített Flow-modell” 

felrajzolására is, amely rámutat, hogy a Flow-állapot gyakoriságát az adott 

tevékenység elvégzéséhez szükséges percipiált készségek és percipiált kihívások 

egymáshoz viszonyított relációja és szintjei – mint az állapot kialakulásának 

szükséges alapfeltételei – mellett, milyen további körülmények befolyásolhatják. 

Nem a Csíkszentmihályi (1975) által megalkotott, Massimini és Carli (1986, in 

Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi, 1988:261) által továbbfejlesztett modell 

megkérdőjelezése, hanem annak kiegészítése válik lehetővé ennek a célnak a 

teljesítésével. 

 

Harmadik célként egy olyan, több eszköz egyidejű alkalmazásából álló kutatási 

eljárás, módszertani protokoll kialakítását tűztem ki, amelynek segítségével 

valódi élethelyzetekben, a kutatásban résztvevők normális napi működését a 

lehető legkisebb mértékben megzavaró vizsgálatsorozat valósítható meg, átfogó 

képet adva a Flow- és anti-Flow-állapotok gyakoriságáról, természetéről és 

kialakulásuk körülményeiről. A szakirodalomban nem találkoztam olyan 

módszertani megoldással, amely ilyen átfogó kutatás lefolytatására adott volna 
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lehetőséget, így magam alakítottam ki egy olyan eszközkombinációt, amelynek 

egy része saját fejlesztésű, másik része pedig adaptált eszközökből áll. A Flow-t 

segítő környezet felmérésére alkalmas szervezetdiagnosztikai kérdőív saját 

fejlesztésű munka, csakúgy, mint annak a kombinált kvantitatív és kvalitatív 

eljárásnak a kialakítása, amely alkalmasnak bizonyult a személyiségdimenziók 

és a környezeti tényezők speciális, gyakoribb áramlatélményt eredményező 

kombinációinak megragadására. Bízom benne, hogy ily módon munkám 

módszertani szempontból is hasznos lehet. 

 

Az ezredfordulóval beléptünk a 21. századot fémjelező negyedik ipari 

forradalom korába (vö.: Schwab, 2016), amit a „meglepetés és bizonytalanság”, 

a „zűrzavar”, és az „exponenciális léptékű változások” koraként is szokás 

aposztrofálni (vö.: Hankiss, 2011:24). A világgazdaság egésze fundamentális 

átalakulásban van, ami iparágakon és foglalkozásokon átívelő strukturális 

változásokat eredményez. A munka világára ez kétféle módon fejti ki hatását. A 

romboló hatást érzékeljük először: mivel a technológia az eddigieknél szélesebb 

körben váltja fel az élőmunkát, szakmák és egész foglalkozáscsoportok szűnnek 

meg, készségek válnak feleslegessé. Másrészt viszont megnő a kereslet az új 

termékek és szolgáltatások iránt, ami új iparágak felvirágzását eredményezve a 

munkaerőpiac átstrukturálódását, új szakmák, hivatások megjelenését, és ezzel 

együtt új készségek elsajátítását kívánják meg (Schwab, 2016:36). Az adaptáció 

mértéke és sebessége teszi ezt a folyamatot a korábbi ipari forradalmak okozta 

átrendeződésnél is nagyságrendekkel komplexebbé, és az ember számára is 

nehezebben követhetővé, feldolgozhatóvá. Mindez folyamatos fejlődést és 

megújulást igényel mind mentalitás, mind szakmai és személyes készségek 

tekintetében. Igaz ez a magyarországi munka világára éppen úgy, mint 

globalizált világunk bármely szegletére (vö.: Török, 2011, 2013; Szántó, 2011; 

Németh, 2012; Székely, 2013). A társadalomkutatók mára már szinte 

egyezményesen a „volatilis”, „bizonytalan”, „komplex”, „többértelmű” jelzőket 

(angol betűszóval VUCA) használják (vö.: Horney és mtsai, 2010; Bennett és 

Lemoine, 2014), amikor azt a makrokörnyezetet jellemzik, amelyben a 

folyamatosan átalakuló kontextuális kihívások dinamikus váltakozása adja a 

mindennapok rutinjának lüktetését, s állít nagy mértékű pszichés, emocionális, 

intellektuális és fizikai természetű kihívást az egyén és a közösségek, szervezetek 

elé. Mindezek jelentős stressz, szorongás és depresszió formájában 

manifesztálódnak a nem csupán alkalmazkodni, de folyamatosan fejlődni is 

kénytelen ember mindennapjaiban. A WHO adatai szerint napjainkban a 

maradandó egészségkárosodások vezető oka világszerte a depresszió, a 



Doktori (PhD) értekezés tézisei, Kállai Gyöngyi 

ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program                    4 
 

megbetegedések listáját pedig a lelki és pszichoszomatikus eredetű testi 

problémák vezetik (WHO, 2010, 2016). Soha nem volt tehát aktuálisabb az a 

célrendszer, amelyet a pozitív pszichológia közel másfél évtizede a zászlajára 

tűzött, s amelynek középpontjában a mentális egészség és jóllét állapotainak, 

kialakulásuk körülményeinek vizsgálata áll, és amelynek hagyományaiból a 

Flow-kutatás is táplálkozik. Tanulmányok sora igazolja, hogy a Flow-állapot a 

mentális egészség, és az általános pszichológiai jóllét kialakulásában és 

fenntartásában, továbbá a kognitív funkciók javulásában komoly szerepet játszik 

(pl. Amabile,1983; Fritz és Avsec, 2007; Reid, 2008, 2012). Ennek fényében, 

úgy vélem, mindenképpen releváns a Flow kialakulását segítő szervezeti-

környezeti tényezők és az egyént jellemző temperamentum- és karaktervonások, 

értékpreferenciák rendszerszerű vizsgálatával foglalkozni. Ahogy Kopp és 

Martos (2011) is rámutatnak, a rendszerszemléletű (bio-pszicho-szociális) 

megközelítésben a személy saját jóllétének aktív formálója, és bár függ biológiai 

örökségétől, attól a környezettől sem független, amelyben nevelkedik és él. A 

kutatásom elméleti hátterét képező Flow-modellnek (Csíkszentmihályi, 1975, 

1988a, 1997, 1993) a modern szervezetek világa szempontjából legnagyobb 

jelentősége nézetem szerint abban áll, hogy bebizonyítja, az ember egészséges, 

kiegyensúlyozott, harmonikus és örömteli működése mellett lehetséges csak a 

fenntartható egyéni és szervezeti szintű fejlődés. Ha elfogadjuk azt az állítást, 

hogy a munkahelyi szervezetek is az élő rendszerekhez hasonlóan működnek 

(Pascale és mtsai, 2010), el kell fogadnunk, hogy azok egészséges működése és 

a külső stresszorokkal való sikeres megküzdési képességük fenntartása, továbbá 

optimális élettartamuk növelése csak folyamatos gondozással, adekvát 

fejlesztéssel, nem pedig az erőforrások kizsákmányolásával érhető el. Ebben az 

értelemben a közösségi és egyéni érdek integrálódik, eggyé válik. 

2. Az empirikus kutatás koncepciója és módszertana 

A téma vizsgálatához, a Flow-kutatás hagyományait biztosító humanisztikus 

gyökerű pozitív pszichológia és pozitív szervezetpszichológia 

háttérelméleteikkel metakeretként szolgálnak. Mivel a vizsgált kérdések 

túlmutatnak a Flow-konstruktum keretein, azok megválaszolása olyan 

interdiszciplináris megközelítést kíván, amely a szervezetszociológia, a 

szociálpszichológia, a kognitív és neuropszichológia, a személyiségpszichológia 

és a vezetéstudományok hagyományaiból is táplálkozik, úgy az eszköztár 

kialakításakor, mint az eredmények értelmezésekor, valamint a következtetések 

levonásakor. 
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A munka világát is markánsan meghatározó, aktuális gazdasági-társadalmi 

trendek mellett a témában közzétett tudományos publikációk áttekintése, a 

pozitív pszichológia, a pozitív szervezetpszichológia, továbbá a Flow-kutatás 

eredményeinek és a szakirodalomból hiányzó láncszemeinek a feltárása, valamint 

a magyarországi köz- és versenyszférában folytatott 6 hónapos munkahelyi 

Flow-kutatás (Kállai, 2009), mint előkutatás során született eredmények és 

tapasztalatok értékelése összességében formálták hipotéziseim és kutatási 

kérdéseim kialakítását. Kutatási hipotéziseim a következők: 

Hipotézis 1. 

A munkahelyi közegben, munkaidőben megélt Flow-állapotok 

gyakoriságában nincs szignifikáns különbség nemi hovatartozás, iskolai 

végzettség és a szektorok tekintetében. Lehetségesek viszont szignifikáns 

eltérések a hierarchiában elfoglalt hely (vezető, nem vezető beosztás), a 

munkakör komplexitásával összefüggő aspektusok (pl. külső és belső 

munkakapcsolatok száma, vezetők száma), valamint a munkahelyen és a 

munkakörben eltöltött idő tekintetében. 

Hipotézis 2. 

A Flow-állapot kognitív, motivációs, emocionális, affektív és aktivációs 

élményminőségei munkahelyi kontextusban is szignifikáns pozitív eltérést 

mutatnak az Apátia, Unalom és Szorongás/Feszültség állapotokhoz képest. 

Hipotézis 3. 

Adott tevékenység elvégzéséhez szükséges percipiált készségek és percipiált 

kihívások egymáshoz viszonyított relációja és szintjei (vö.: Massimini és 

Carli, 1986, in Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi, 1988), mint szükséges 

alapfeltételek megléte esetén kialakuló Flow-állapot gyakoriságokat olyan 

tényezők is befolyásolják, mint a személyiségdimenziók (temperamentum, 

karakter, értékpreferenciák), és azok a szervezeti-környezeti tényezők, 

amelyek kontextusában az adott tevékenység történik, munkavégzés zajlik. 

A személyiségdimenziók és a szervezeti-környezeti tényezők egymással 

alkotott kombinációinak vizsgálatával kimutatható továbbá, hogy bizonyos 

személyiségdimenziók katalizálhatják bizonyos szervezeti-környezeti 

tényezők hatását a Flow-ba kerülésre. 

 

Kutatási kérdéseim a hipotézisekkel összhangban, az alábbiak szerint 

csoportosíthatóak: 

 A Flow-állapot gyakoriságát, és az élmény minőségét vizsgáló kérdések: 

o Milyen gyakran élnek meg „Flow, Szorongás, Apátia, Unalom” állapotokat a 

szervezet szereplői munkaidőben? 
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o Melyek a Flow-élmény percipiált kognitív, motivációs, emocionális, affektív és 

aktivációs ismérvei az Apátia, Unalom, Feszültség/Szorongás állapotokhoz 

képest munkahelyi környezetben? Látunk-e szignifikáns eltérést a Flow-állapotot 

kísérő élményminőségek és az anti-Flow-állapotokhoz kapcsolódó 

élménydimenziók között? 

 Demográfiai és munkahelyi státusz, valamint a Flow-gyakoriság közötti 

összefüggések vizsgálata: 

o Vannak-e különbségek nők és férfiak Flow-gyakoriságai között? 

o Van-e összefüggés az iskolai végzettség és a Flow-állapotok gyakorisága között? 

o Van-e összefüggés a Flow-gyakoriságok és a vezető–nem vezető státusz között? 

o A Flow-gyakoriságokkal összefüggésben kimutatható-e eltérés a köz-, illetve a 

versenyszféra vonatkozásában? 

o Összefüggésbe hozható-e a Flow-gyakoriság és a vizsgált személy munkahelyi 

státusza a következő vonatkozásokban: munkahelyen, illetve munkakörben 

eltöltött idő, belsős és külsős munkakapcsolatok száma, vezetők száma (mátrix 

szervezetben elfoglalt hely)? 

 Személyiségdimenziók és Flow-gyakoriságok összefüggéseinek vizsgálata: 

o Vannak-e a személyiségnek olyan dimenziói, amelyek összefüggésbe hozhatók a 

Flow-gyakoriságokkal? Beazonosíthatóak-e olyan személyiségdimenziók, 

amelyek segíthetik a Flow-élmény kialakulását? 

 A Flow-gyakoriságokkal összefüggésbe hozható szervezeti-környezeti 

tényezők: 

o Melyek azok a szervezeti-környezeti tényezők, amelyeket összefüggésbe 

hozhatunk a Flow-élmény kialakulásával? Mely szervezeti-környezeti tényezők 

esetében valószínűsíthetjük, hogy jelenlétük segítheti a gyakoribb Flow-ba 

kerülést? 

 Személyiség, szervezeti-környezet és Flow-gyakoriságok kapcsolatának 

vizsgálata: 

o Megragadhatók-e olyan személyiségdimenzió és szervezeti-környezeti tényező 

kombinációk, amelyek kedvezően befolyásolhatják a szervezeti-környezeti 

tényezők Flow gyakoriságot segítő hatását? Egy adott környezeti dimenziónak 

mely személyiségdimenzió bevonása mellett mutatkozik Flow-katalizáló hatása? 

 

Bár a kutatás fő fókuszában a személyiségdimenziók és a szervezeti-környezeti 

tényezők Flow-állapot kialakulásában játszott szerepének vizsgálata áll, a 

kérdéskör kutatásához módszertanilag a Flow-gyakoriságok és a Flow-

élménydimenziók mérése és elemzése mentén visz az út, tehát ezek vizsgálata 

elengedhetetlen láncszem a harmadik hipotézisben megfogalmazottak 

igazolásához. Az első két hipotézisben megfogalmazott állítások vizsgálatát az 

is indokolja, hogy azok önmagukban is értékes hozzájárulással szolgálhatnak a 
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munkahelyi Flow-kutatás egyre nagyobb ütemben bővülő, de még mindig 

szerény méretű irodalmához. Olyan publikációval, amely a Flow-

gyakoriságokkal összefüggésbe hozható személyiség-dimenziókat a szervezeti-

környezeti tényezők széles skálájával egyidejűleg, integrált megközelítésben 

vizsgálta volna, nem találkoztam az irodalmi áttekintés során, ezért a harmadik 

hipotézis igazolása feltáró jellegű kutatással valósítható meg. A hipotézisben 

szereplő összefüggéseket a Kibővített Flow Modell sematikusan illusztrálja. (2.1. 

sz. ábra). A modellben a „személyiségdimenziók” és a „szervezeti-környezeti 

tényezők” független változókként, a négycsatornás Flow-modell mentén 

meghatározott Flow-állapot pedig függő változóként szerepelnek. Kutatásommal 

egyik célom azt igazolni, hogy bizonyos személyiség-dimenzióknak 

köszönhetően egyesek gyakrabban élnek meg Flow-élményeket, mint mások, 

akikkel egyébként minden más objektív körülményt összevetve ugyanolyan 

helyzetben vannak. A „személyiségdimenziók" csoportja a modellben a 

„felkészültség” oldalon kap helyet, hiszen erre, mint olyan személyes erőforrásra 

tekinthetünk majd, ami a személyt felkészültebbé, alkalmasabbá, képesebbé teszi 

a Flow gyakoribb megélésére. 

 

2.1. sz. ábra: Kibővített Flow Modell 
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A független változók másik csoportját a szervezeti-környezeti tényezők alkotják. 

Ez a dimenzió a „kihívás” (ang.: „challenge”) tengely mellé kerül. A 

négycsatornás Flow-modellben a „kihívás” szó az adott tevékenység során 

végzett feladat percipiált nehézségi fokára utal. Nem terjed ki viszont arra, hogy 

az adott kontextus, amely jelen kutatásban a munkahelyi környezet, milyen 

percipiált kihívásokat, nehézségeket, akadályokat állít a tevékenységet végző elé, 

milyen körülményeket, kondíciókat teremt a munkavégző számára. Ezek a 

„kontextuális kihívások” tehát jóval túlmutatnak az adott tevékenységhez, vagy 

munkafolyamathoz szorosan kötődő percipiált kihívásokon, hiszen a szervezeten 

belüli és a szervezetet közvetlenül érintő külső kihívások teljes köre értendő 

alattuk; ezek nem csupán az adott munkatevékenység, adott időpontban történő 

elvégzéséhez szükséges technikai, szakmai készségeket teszik próbára, hanem az 

ember egy sor egyéb más belső erőforrásának igénybevételét kívánják meg, és 

az egyén adaptációs készség készletét „tesztelik”. A harmadik hipotézisben 

továbbá azt is feltételezem, hogy létezhetnek olyan személyiségdimenziók, 

amelyek bizonyos szervezeti-környezeti tényezők jelenlétében járnak együtt 

gyakoribb Flow-állapotokkal, azok hiányában viszont nem segítik a Flow-ba 

kerülést. 

A kutatási kérdéseim megválaszolására, hipotéziseim tesztelésére alkalmas 

operacionalizációs modell kialakításához első lépésben megkerestem a megfelelő 

elméleti kereteket, modelleket, amelyeket az empirikus kutatás során 

alkalmazhattam. Ennek a független változók kialakításánál volt különösen nagy 

jelentősége, hiszen a Kibővített Flow Modell összefüggéseinek vizsgálatához 

arra alkalmas eszköztár kialakítására volt szükség. 

A kontextuális szervezeti-környezeti tényezők szisztematikus feltérképezésére a 

„Kongruencia Modellt” (Nadler és Tushman, 1980) alkalmaztam. Ennek 

segítségével tártam fel a Flow-állapottal összefüggésbe hozható szervezeti-

környezeti tényezők körét, egy 19 dimenzióból álló saját fejlesztésű szervezet-

diagnosztikai kérdőív segítségével. Ezek alkotják tehát kutatásomban a független 

változók szervezeti-környezeti tényező csoportját. A független változók másik 

csoportját, a személyiségdimenziók képezik. „A személyiség annyira összetett 

dolog, hogy minden alkalmas módszert fel kell használni a tanulmányozására - 

ezt javasolja a személyiségpszichológusok számára Allport (1980). (…) A 

személyiség nem kizárólag a pszichológia birodalma. (…) a biológiai, a 

pszichológiai és társadalomtudományok módszer együttese vezethet el a 

személyiség lényegi jellemzőinek, működési sajátosságainak megismeréséhez” 

(Oláh, 2006:466). McCrae és Costa (1996, 1999 in Olver és Mooradian, 2003) 

szintén egy holisztikus megközelítésű személyiségértelmezést kínálnak, 
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hangsúlyozva, hogy „a személyiség részei lehetnek az értékek is” (vö.: Olver és 

Mooradian, 2003:111-112). Mindezek fényében döntöttem a személyiség-

lélektan és a szociálpszichológia szemléletmódját ötvöző eszköztár kialakítása 

mellett. A személyiségdimenziók megragadására és a Flow-gyakoriságokkal 

összefüggésben történő vizsgálatára két olyan elméleti modell mentén kialakított 

eszközt alkalmaztam, amelyekkel a személyiséget több szempontból tudtam 

vizsgálni; egyrészt a temperamentum- és karaktertényezők, másrészt az 

értékpreferenciák mentén. A személyiség temperamentum- és karaktertényezőit 

a Cloninger és mtsai (1993), valamint Cloninger és Svrakic (1997) által 

kidolgozott pszichobiotikai személyiségmodell, a Temperamentum és Karakter 

Modell (Cloninger, 1987, 2000, 2008; Rózsa és mtsai, 2004; Kállai és mtsai 

2005) mentén kialakított mérőeszköz segítségével ragadtam meg és vontam be 

független változókként elemzésembe. A Flow-állapottal összefüggésbe hozható 

személyiségdimenziók körét modellemben az egyéni értékorientációk (ezekre 

értékpreferenciákként is utalok) teszik teljessé. „Az értékek egyfelől a 

személyiség legmélyebben beágyazott, eligazodást szolgáló támpontjai, amelyek 

beágyazottságuk révén szilárdságot, következetességet, biztonságot képesek 

nyújtani az emberek számára” a közösségben zajló életben (Csepeli, 2006:234). 

A Flow-állapot interakciókban gazdag szervezeti, közösségi kontextusban való 

kialakulásának lehetősége – feltételezésem szerint – az egyén és a közösség 

harmonikus kapcsolata mellett valószínűsíthető. Csíkszentmihályi (1975, 1988a, 

1993) hangsúlyozza, hogy tudatunk harmonikus, negentropikus állapota – 

integráltsága – eredményezi azt az élményt, ami az Apátia–Unalom–

Feszültség/Szorongás állapotokkal ellentétben pozitív élményminőségekkel 

társul, s ez az eredményesség és a hosszú távú személyes fejlődés érzetein kívül 

a Flow-ban végzett tevékenységben maradást, az abba való folytonos 

visszakerülés igényét is magában hordozza. Erre utalunk akkor, amikor a Flow-

élményt autotelikus vagy telenomikus jellegűként írjuk le (Csíkszentmihályi, 

1975, 1988a). A Flow-teória egyik lényeges állítása, hogy az emberek alapvető 

motivációkkal rendelkeznek, amelyek a self priorizálási folyamata 

eredményeként mutatkoznak meg. A self mediátorként működik a genetikai 

instrukciók, ösztönös késztetések és a kulturális instrukciók, normák, szabályok, 

értékek között, és fontossági sorrendbe állítva mozgatja azokat 

(Csíkszentmihályi, 1988a). A személyes értékorientációk (értékpreferenciák) 

dimenzió csoportját Shalom Schwartz Értékpreferencia Modelljére (Schwartz 

1992, 1994, 1999, 2003a; Schwartz és Boehnke, 2004) épült, magyar kulturális 

közegre adaptált (Prazsák, 2010) eszközével vizsgáltam, amely alkalmas arra, 

hogy a megjelenített értéktérben meghatározható legyen az egyén és a kultúra 
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egymáshoz viszonyított helye, valamint összehasonlíthatóvá váljanak a 

különböző közösségek, kultúrák értékrendjei. 

 

Míg a „Kibővített Flow Modell” az empirikus kutatás koncepcionális keretéül 

szolgál, a 2./2. sz. ábra az empirikus kutatás adatgyűjtési és elemzési modelljét 

mutatja be. A hipotézisek vizsgálatát támogató kutatási kérdések mentén (vö.: 

táblázat első sora) látható, hogy pontosan milyen módszerek és eszközök 

segítségével történt az adatok gyűjtése (vö.: táblázat második sora), majd azok 

elemzése (vö.: táblázat 3. sora). Empirikus kutatásom három önálló egységből, 

fázisból állt. Többszöri keresztmetszeti kutatásról lévén szó, az adatfelvétel 9 

hónapot vett igénybe. A kutatásban egy előre meghatározott kritériumrendszer 

mentén kiválasztott 8 magyarországi szervezet vett részt. A közszférából, illetve 

a versenyszférából egyaránt 4–4 szervezetet szólítottam meg. A közszférát 

képviselő intézmények a következők: az Országos Gyámügyi Hivatal jogutódja, a 

TEGYESZ Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Módszertani Központ; 

Humánszolgáltató Központ (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat), 

Szekszárd; Veszprémi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ; Tolna 

Megyei Balassa János Kórház Ápolási Osztály, Szekszárd. (Az előkutatásban a 

közszférát az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zrt. képviselte, N=17.) A 

versenyszférát képviselő vállalatok: Sony Europe Ltd. Magyarországi 

Fióktelepe; TMF Group Magyarország; Rittal Kereskedelmi Kft., 

Magyarország; Tchibo Magyarország (Előkutatásomban a versenyszférát az 

Unilever Magyarország Kft. röszkei gyára képviselte, N=17.) 

A szervezetek kiválasztása a „szakértői”, a „kapcsolati-hozzáférési” valamint – 

a szektorok tekintetében – „kvótás” kiválasztási módszerek együttes 

alkalmazásával történt. A közszféra és versenyszféra részvételi aránya a teljes 

mintából 53, illetve 47%-os. A 8 szervezet részvétele szférákon és az egész 

mintán belül is kiegyenlített volt. A szervezeteken belül a résztvevők 

kiválasztásához a szakirodalomban a valószínűségi mintavételként ismert 

módszerek közül alkalmaztam a rétegzett és az egyszerű véletlen mintavételi 

formákat. Előbbit a kutatás első és harmadik szakaszaiban (online kérdőívek és 

interjúzás) utóbbit pedig a második szakaszban, amelyben a valós idejű 

Élménymintavételi Eljárás (ESM) alkalmazására került sor. A résztvevők teljes 

populációból való kiválasztása előre meghatározott lépésekből álló kiválasztási 

protokoll szerint történt. Az önkéntes részvétel szempontjának érvényesítése 

mellett sikerült az optimális szociodemográfiai és munkahelyi státusz eloszlás 

kialakulását biztosítani, a véletlenszerűséget is biztosító módszer segítségével. 



 

 

2.2. sz. ábra: Módszertani Térkép (Adatgyűjtési és Elemzési Modell)
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A három lépcsőből álló, résztvevői létszám tekintetében „szűkülő mintavételi 

modell” kombinálja a szélességi kutatások kvantitatív elemzésekre is alkalmas, 

nagyobb mintából származó adatmennyiséget biztosító lehetőségeit a mélységi, 

kvalitatív elemzésekre alkalmas, kisebb résztvevői létszámmal is gazdag és 

robosztus adatbázist biztosító mintavétel előnyeivel. Kutatásom 172 fő 

részvételével indult (I. szakasz, Online mintavétel), a II. szakaszban (ESM 

mintavétel) 94 fő, a kutatás III. szakaszában (Interjú) pedig 57 fő vett részt. Az 

első két szakasz szolgálta a döntően kvantitatív elemzésekre lehetőséget adó 

szélességi adatfelvételt. A speciális adatfelvételi módszereknek és a kiváló, 93%-

os, illetve 93,5%-os kitöltési/válaszadási aránynak köszönhetően a kutatás I. 

szakasza 860 élménymintát, a II. szakasza pedig 1836 élménymintát 

eredményezett. A kutatás harmadik fázisában a mélységi elemzéseket lehetővé 

tevő adatgyűjtésre került sor. Itt az 57 résztvevő közreműködésével 100 órányi 

interjúanyag eredményezett robosztus adatbázist. A rendkívül magas részvételi 

arányt a 172 fő részére készített személyre szabott, részletes írásos 

visszajelzésnek, illetve az interjún résztvettek számára az írásos riportot 

kiegészítő szóbeli visszajelzésnek tudom be. Egyéb inszentíva alkalmazására 

nem került sor.   

A kutatás I. fázisában (N=172) egy 60 percet igénybe vevő, online adatfelvételre 

került sor. A résztvevők 4 kérdőívet töltöttek ki, amelyekkel a következő adatok 

kerültek felvételre: (1.) demográfiai jellemzők és munkahelyi státusz (eszköz: 

saját fejlesztés); (2.) a Flow–Apátia–Unalom–Szorongás/Feszültség állapotok 

gyakoriságának felmérése retrospektív módszerrel a résztvevők munkakörének 

vázát meghatározó 5 fő tevékenységre, ami 860 élménymintát eredményezett 

(eszköz: Eisenberger és mtsai, 2005); (3.) a Flow+3 anti-Flow-állapotot kísérő 

élménydimenziók feltárása az 5 fő munkatevékenység mentén (eszköz: Carli és 

mtsai, 1988; Massimini és Carli, 1988); (4.) Személyiségdimenziók feltárása 

(eszközök: TCI-50, Temperamentum és Karakter kérdőív, Rózsa és mtsai, 2012; 

Értékpreferencia Kérdőív, Schwartz, 2003a; Prazsák, 2010); (5.) a szervezeti 

működés egészére vonatkozó résztvevői percepciók feltárása (eszköz: saját 

fejlesztésű Szervezeti-Környezeti Kérdőív). A kutatás II. szakaszában (N=94), 

valós idejű élményértékelő mintavételi eljárás keretében (ang.: ESM) a 

résztvevők 5 napon keresztül napi 5, összesen tehát 25 random időpontban 

indított jelzést követően kitöltöttek egy-egy élményértékelő mintavételi 

kérdőívet (ang.: ESF), ami 1836 db élménymintát eredményezett. A következő 

adatok felvételére került sor: (1.) a Flow–Apátia–Unalom–Feszültség/Szorongás 

állapotok gyakoriságának felmérése a teljes munkaidő %-ban, a munkakör által  
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kijelölt összes tevékenység tükrében, (eszköz: Csíkszentmihályi és Lefevre, 

1989; Massimini és Carli, 1986, 1988; Hektner és mtsai, 2007); (2.) a Flow+3 

anti-Flow-állapothoz tartozó élménydimenziók feltárása (eszköz: Carli és mtsai, 

1988; Massimini és Carli, 1988). A III. kutatási szakaszban (N=57), amely 100 

órányi interjú anyagot eredményezett a célok a következők voltak: (1.) az I. és II. 

szakaszban történt adatfelvételből származó eredmények validálása 

triangulálással a Flow-gyakoriságok, a Flow-élménydimenziók, és a Flow-

gyakoriságokat potenciálisan befolyásoló szervezeti-környezeti tényezők 

vonatkozásában; (2.) mélyítés: további adatok gyűjtése a Flow és a szervezeti-

környezeti tényezők kapcsolatának vizsgálatához. Módszerek: félig strukturált 

interjúk, asszociációs technikák. Utóbbi Tinkler (2013) photo elicitation 

technikájának és a projektív technikáknak (Szokolszky, 2004; Síklaki, 2006) 

kombinálásából született eljárás. 

Látható, hogy a Flow-gyakoriságokat és a Flow-állapotokhoz tartozó 

élménydimenziókat felmérő, valamint a szervezeti-környezeti tényezők feltárását 

célzó eszközök és módszerek alkalmazására a kutatás mindhárom szakaszában 

sor került azért, hogy a vegyes design előnyeit kihasználva, több oldalról tudjam 

megvizsgálni a hipotéziseimben megfogalmazott feltételezéseket. 

Kutatásom során olyan kérdéseket vetek fel, amelyek megválaszolását 

módszertani szempontból is több tudományág, illetve tudományterület 

tapasztalataira alapoztam. Az elemzések arzenálja azért is szélesebb a 

megszokottnál, mert egy-egy kérdést több eszközzel és módszerrel is vizsgálok. 

Kutatásom feltáró jellege miatt ugyanis célszerűnek tartottam minden lehetséges 

módszerrel megvizsgálni a feltételezett összefüggéseket. Így a különböző 

módszerekkel nyert adatok összevetésére és validálására is lehetőség adódott 

egy-egy kutatási fázison belül, majd a 3 különböző kutatási szakaszból származó 

eredményeket egy – a disszertációban részletesen ismertetett – egységes 

triangulálási eljárás mentén szintén lehetőségem nyílt összehasonlítani, és csak a 

megbízhatónak és érvényesnek bizonyuló eredményekre alapozni a 

következtetések levonását. 

A Flow-állapot megragadására kutatásom mindhárom szakaszában történt 

adatgyűjtés: 

 I. szakasz: Az Online Flow kérdőívek feldolgozásával nyert adatokból 

Eisenberger és mtsai (2005) módszerével határoztam meg a Flow- és anti-

Flow-állapotokat. A módszernél a munkahelyen kívüli tevékenységek 

felméréséből származó minták adatai is részeit képezik annak a 
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személyenként más és más ponton elhelyezkedő személyes átlagnak, 

amelyhez az egyes tevékenységek kihívás és felkészültség arányai 

viszonyítandóak Csíkszentmihályi (1990, in Csíkszentmihályi és 

Rathunde, 1993) módszere alapján. A Flow+3 állapot munkaidő %-ban 

való meghatározásával minden résztvevő esetében megállapíthatóvá vált, 

hogy a munkaköre gerincét alkotó 5 fő tevékenysége tükrében milyen 

arányban tölti munkaidejét Flow–Szorongás–Apátia és Unalom 

állapotokban. Ezzel olyan magas mérési szintű adatokat a nyertem, 

amelyek a további elemző-statisztikai eljárásokba bevonhatókká váltak. 

 II. szakasz: Az ESM eljárással nyert adatok feldolgozásakor a Flow- és 

anti-Flow-állapotok meghatározására Csíkszentmihályi (1975) Flow-

modelljének Massimini és Carli (1986, in Csíkszentmihályi és 

Csíkszentmihályi, 1988) által továbbfejlesztett négycsatornás változata 

szolgált kiindulópontként, majd Csíkszentmihályi és Lefevre (1989) 

munkahelyi Flow-kutatásoknál alkalmazott módszertanát, illetve Hektner 

és mtsai (2007) protokollját alkalmaztam. A Flow-állapotok ennél a 

módszernél is egyéni szinten kerülnek meghatározásra, majd az egyéni 

Flow- és anti-Flow-állapotok munkaidő %-ban való meghatározásával 

nyerünk olyan adatsort, amelynek segítségével további elemzésekbe 

vonhatjuk be a Flow-gyakorisági változókat függő változókként, és már 

magas mérési szintű intervallum skálákként tudunk tovább dolgozni velük. 

 III. szakasz: Az interjúzással történő Flow detektálási módszer émikus 

jellege miatt (Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002) olyan értékes adatokat 

kínált elemzésre, amelyek segítségével úgy a Flow-állapotok, mint az 

azokat kísérő érzetek olyan módon detektálhatók, hogy az állapot 

kialakulásának kontextuális környezetét is nyomon követhettem. Az 

elemzéseket strukturált kvantitatív és kvalitatív tematikus tartalomanalízis 

(Brewerton és Millward, 2001) segítségével végeztem. A Flow-

gyakoriságokat kódok segítségével egy 1-től 9-ig terjedő skála mentén 

mértem (az 1-es az „egyáltalán nincs Flow-ban”, a 9-es pedig a „naponta 

háromszor vagy annál többször van Flow-ban” meghatározást kódolja). 

A Flow- és anti-Flow-állapotokkal járó élménydimenziókat az I. és II. szakaszban 

Carli és mtsai (1988), Massimini és Carli (1988), továbbá Hektner és mtsai 

(2007) módszereivel határoztam meg. Mivel az Online és ESM szakaszokban 

kvantitatív módszerekkel egészen pontosan meghatározásra került a Flow+3 

állapot mindegyike, a 4 állapothoz tartozó élménydimenziókat páros t-próba és 

szignifikancia vizsgálat segítségével határoztam meg, szétszálazva azokat az 

élménydimenziókat, amelyek kifejezetten a Flow-állapot sajátjai. A kapcsolatok 
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meglétét a szokásos szignifikancia szinteken értékeltem: a p<0,05 (sz.), p<0,01 

(e.sz). Az interjúzás szakaszában csak a Flow-állapot élményjellemzőinek 

feltárására került sor az átiratokból készített tematikus kvalitatív és kvantitatív 

tartalomanalízis segítségével (vö.: Brewerton és Millward, 2001). 

A demográfiai és munkahelyi státusz változók feldolgozása és elemzése a Flow-

gyakoriságokkal összefüggésben több lépésben történt. Először a demográfiai és 

munkahelyi státusz adatok kerültek feldolgozásra, majd ezt követően került sor 

azoknak a Flow-gyakoriságokkal – mint függő változókkal – való kapcsolatuk 

elemzésre. A kutatás három szakaszában három különböző mintakompozíció- 

tulajdonsággal jellemezhető résztvevői körrel dolgoztam. Első lépésben 

mindhárom mintára egyenként végeztem el a sztenderd leíró statisztikai 

műveleteket: gyakoriságokat, eloszlásokat vizsgáltam. Mivel a demográfiai 

adatok esetében kategoriális változókról van szó, ezeket a munkaidő %-ban 

meghatározott Flow-gyakoriság változókkal összefüggésben elemeztem, így az 

adatok mérési szintjének megfelelően több további elemzőstatisztikai módszer 

alkalmazására is lehetőségem volt. Kétféle módszerrel is vizsgáltam a lehetséges 

összefüggéseket. Egyrészt varianciaanalízist (ANOVA), másrészt kereszttábla-

elemzést végeztem. Két csoport összehasonlításakor kétmintás t-próbát 

alkalmaztam, s ahol a Levene-teszt F-próbája indokolta, a Welsch-féle d-próba 

alkalmazására is sor került akkor, amikor a szórások különböztek (pl. a nemek 

esetében). Ott, ahol több csoport összehasonlítására volt szükség – 6 ilyen tételről 

van szó –, egyszempontos varianciaanalízist alkalmaztam (ANOVA), amelynél 

páronkénti összehasonlításokat Post hoc elemzéssel (páros t-próba elemzéssel) 

és Bonferroni-módszerrel végeztem. A kapcsolatok meglétét a szokásos 

szignifikancia szinteken értékeltem: a p<0,05 (sz.), p<0,01 (e.sz). A másik 

módszer, a kereszttábla-elemzés, típusok közötti összefüggéseket tár fel, s nem 

lineáris összefüggésekre világít rá. Vizsgálatom tárgyát figyelembe véve egy 

ilyen módszer alkalmazása kifejezetten ésszerűnek tűnt. Elvégeztem tehát a két- 

és háromdimenziós kereszttábla-elemzéseket. A változók közötti összefüggések 

meglétét Khí-négyzet próba segítségével teszteltem. A kapcsolat erősségének 

jellemzésére a Phi asszociációs mérőszámmal számoltam és a kutatási 

gyakorlatban bevett határértékek tükrében értékeltem a kapcsolat erősségét. (0,2-

ig: „gyenge a kapcsolat”; 0,2–0,4: „közepes erősségű a kapcsolat”; 0,4 felett: 

„erős a kapcsolat”). A háromdimenziós kereszttáblák elemzéséhez először a 

kétdimenziós összefüggést  (adott demográfiai és munkahelyi státusz tényező, 

pl. iskolai végzettség és a Flow-gyakoriság) vizsgáltam meg: megnéztem, van-e 

kapcsolat, ha van, az milyen erős, milyen irányú. Ezt követően azt vizsgáltam 

meg, hogy a kontrollváltozók (ilyenek a nem, vezetői státusz, szektor paraméter)  
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bevonása mennyiben változtatta meg a mintázatot. A Lazarsfeld paradigma 

három típusa – a replikáció, a specifikáció, és az explanáció/interpretáció – 

kínált elemzési keretet a háromdimenziós táblák értelmezéséhez. 

A személyiségdimenziók kapcsolatának a Flow-gyakoriságokkal összefüggésben 

történő vizsgálatához, első lépésben a személyiségdimenziók mérésére került sor 

egyéni szinten. A Temperamentum és Karakter Kérdőív (TCI) standardizált, 

norma alapú, dimenzionális teszt ahol a normál eloszlást mutató görbére 

helyezhetőek az értékek, és az adott mintán elvégzett vizsgálatok normáival való 

összevetés alapján történik az értékelés (Rózsa és mtsai, 2006:28). A 48 tételből 

álló rövid kérdőív feldolgozásához Rózsa és mtsai (2012a, 2012b) módszerét 

alkalmaztam. Az értékpreferenciák mérését a Schwartz Értékpreferencia kérdőív 

segítségével felvett adatokon végeztem el (vö.: Schwartz, 1999, 2003a, Schwartz 

és Boehnke, 2004; Prazsák, 2010). A 21 tételből álló itemsor 10 dimenzió köré 

szerveződik, ám Schwartz (2003:270, in Prazsák, 2010) további 4 kategóriát 

képezett az értékdimenziók összevonásával, amelyeket szintén mértem. Az 

elemzéseket itt is a rendelkezésre álló syntax alapján SPSS-ben végeztem. Úgy 

a TCI, mint a Schwartz kérdőív esetében megvizsgáltam a belső konzisztencia 

mutatókat, amit Cronbach-alfa értékkel mértem. A Temperamentum és Karakter 

Kérdőív, illetve a Schwartz Értékpreferencia kérdőív segítségével nyert értékek 

és a három forrásból származó Flow-gyakoriságok kapcsolatát egyrészt a 

korrelációszámítás módszerével vizsgáltam, másrészt, itt is alkalmaztam 

kereszttábla-elemzéseket. A korrelációszámításnál független változóként a 7 

Temperamentum és Karakter Dimenzió nyers adataival, illetve a Schwartz 

Értékpreferenciák 10 értékosztályával és a 4 összevont kategóriával dolgoztam, 

összesen tehát 21 független változó és a 3 forrásból származó (Online, ESM és 

Interjú) Flow-gyakoriságok, mint függő változók közötti kapcsolatot vizsgáltam, 

arra keresve a választ első lépésben, hogy a 21 személyiségdimenzió milyen erős 

összefüggést mutat az Online Flow, az ESM Flow és az Interjú Flow 

gyakoriságokkal történő összevetésben. A kapcsolatok meglétét itt is a szokásos 

szignifikancia szinteken értékeltem –, a kapcsolat erősségét és irányát pedig a 

Pearson-féle korrelációs együtthatóval vizsgáltam. A másik módszer, a 

kereszttábla-elemzés itt is a típusok közötti összefüggések feltárására nyújtott 

lehetőséget, s nem lineáris kapcsolatokat tárt fel. A mintát a független változók 

mentén két kategóriába osztottam – az esetszámok nem engedtek volna finomabb 

osztásokat itt sem –, így a 21 személyiségdimenzió mindegyikének lett egy, a 

medián érték feletti, illetve alatti értéksora. Az első csoport tagjaira „relatíve 

jobban”, míg a másodikra „relatíve kevésbé” illenek az adott dimenzió jellemzői.  
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A függő változó Flow-gyakorisági értékekből hasonló módszerrel képeztem két 

csoportot, majd megvizsgáltam a csoportok közötti összefüggéseket Khí-négyzet 

próba segítségével. A kapcsolatok erősségét itt is Phi mérőszámmal vizsgáltam. 

Összesen 63 kereszttábla elemzésére nyílt lehetőség ezzel a módszerrel. 

A Flow gyakoriságokkal potenciálisan kapcsolatba hozható szervezeti-környezeti 

tényezők beazonosítására úgy kvantitatív, mint kvalitatív eszközöket is 

alkalmaztam. Az Online szakaszban (I: fázis) felvett saját fejlesztésű kérdőívből 

származó adatok esetében első lépésben megvizsgáltam, hogy a 19 kérdéscsoport 

és az azt alkotó 90 item valóban megfelelő pszichometriai mutatókkal rendelkező 

mérőeszközt alkot-e, ezért a kérdőív pszichometriai mutatóit itt is Cronbach-alfa 

mutatókkal ellenőriztem, s a 0,6–0,7-es küszöbértéknél erősebb korrelációk 

esetén tekintettem megfelelőnek egy-egy értéket. Miután megbizonyosodtam a 

kérdőív pszichometriai paramétereiről, adatredukciós módszerrel a 19 

dimenzióból 5 főkomponenst – fődimenziót – képeztem, mely fődimenziók 

független változókként kutatásom kiemelten fontos szereplőivé váltak a 

személyiségdimenziók és a Flow-gyakoriságok közötti összefüggések 

vizsgálatakor. Itt is korrelációszámítást és kereszttábla-elemzést alkalmaztam a 

potenciális kapcsolatok feltárására. A korrelációszámításnál az adatredukciós 

eljárásnak köszönhetően kirajzolódott 5 szervezeti-környezeti fődimenzió és az 

Online, ESM, Interjú mintán született Flow-gyakoriságok közötti együtt járást 

vizsgáltam, majd a három mintán született eredményt trianguláltam. A másik 

módszer, a kereszttábla-elemzés alkalmazásakor itt is típusok közötti 

összefüggéseket vizsgáltam, a környezeti fődimenziók értékeinek mediánjai 

mentén kettéosztott mintán. Az összefüggések meglétét itt is a Khí-négyzet 

próbával, az asszociációk erősségét pedig a Phi értékkel határoztam meg a 

szokásos sztenderd sávokat figyelembe véve. Az így nyert kvantitatív 

eredményeket a félig strukturált interjúk, asszociációs technikák és liminoid-

szerű kérdések segítségével nyert kvalitatív adatok tematikus tartalom-elemzését 

(vö.: Brewerton és Millward, 2001) követően trianguláltam az interjú szövegéből 

készült átiratok elemzését követően. 

Azt, hogy megragadhatóak-e a személyiségdimenzióknak és a szervezeti-

környezeti tényezőknek olyan speciális kombinációi, amelyek a gyakoribb Flow-

állapot forrásának tekinthetők, vagyis gyakrabban kerülhet-e Flow-ba egy-egy 

személyiségdimenzión magas (vagy alacsony) értéket elért szervezeti szereplő 

bizonyos szervezeti-környezeti tényezőkkel jellemezhető közegben, mint annak 

hiányában, szintén a valóság komplexitását jól tükröző típusos összefüggések 

feltárására alkalmas, és kutatásom keresztmetszeti természetéhez illeszkedő 
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módszerrel, a háromdimenziós kereszttábla elemzéssel vizsgáltam. A 

kereszttábla elemzések főváltozói a szervezeti-környezeti tényezők, a 

kontrollváltozók pedig a személyiségdimenziók voltak. Az 5 főváltozó (szervezeti 

környezeti tényező), 21 kontrollváltozó (személyiségdimenzió) és a 3 mintából 

(Online, ESM, Interjú) származó Flow-gyakoriság értékek medián mentén 

kettéosztott mintáinak elemzésével, 315 eset kombináció vizsgálatával jutottam 

el azoknak az értékelhető eredményeknek a feltárásáig, amelyek rámutatnak, 

hogy mely személyiségdimenziók magas, vagy alacsony értékei mellett 

mutatkozik meg adott környezeti tényező Flow-t katalizáló hatása. A 

szignifikáns kapcsolatok meglétét Khí-négyzet próbával ellenőriztem, a 

kapcsolatok erősségéről és irányáról itt is a Phi érték informált. Ahol szignifikáns 

(értékelhető) kapcsolat specifikáció formájában jelentkezett, ott adott 

személyiségdimenzió egyik alcsoportja érzékenyebb adott szervezeti dimenzió 

Flow-t indukáló hatására, így megragadhatóvá vált, hogy mely 

személyiségdimenzió katalizálja a környezeti dimenzió Flow-t segítő hatását. 

3. Az eredmények összefoglalása, következtetések  

A Flow-állapot gyakoriságokra vonatkozó önálló hipotézist nem fogalmaztam 

meg, az ezek vizsgálatához kapcsolódó eredmények azonban fontos inputként 

szolgálnak a három hipotézisem vizsgálatához, hiszen azok a függő változók 

csoportját alkotják. 

A munkakör gerincét alkotó 5 fő feladat elvégzésére szánt idő átlagosan 56%-át 

töltik Flow-ban, míg 18%-át Unalom, 17%-át Feszültség, 8%-át pedig Apátia 

állapotban a nyolc szervezetnek a kutatásban részt vevő munkavállalói (I. 

szakasz: N=172, 860 élményminta). A munkában eltöltött idő egészére és a 

munkakörökhöz tartozó teljes tevékenység portfólióra elvégezve a vizsgálatot, 

az látható, hogy a munkaidőnek csupán kicsivel több, mint egynegyedében, 26%-

ában élik meg a nyolc szervezet érintett dolgozói a Flow-állapotot (II. szakasz: 

N=93, 1751 ESM élménymintán) mindkét szektorban. A résztvevők munkában 

töltött idejének közel egyharmadát, 32%-át az Unalom, 19%-át a Feszültség és 

18%-át az Apátia teszi ki. Az interjú mintán (III. szakasz: N=57) nyert 

eredmények szerint átlagban a heti 1–2 alkalommal átélt optimális állapot 

jellemzi a 8 szervezet résztvevőit. A három különböző mintán, három különböző 

módszerrel felvett és elemzett adatokat oly módon trianguláltam, hogy először 

Flow-csoportokat képeztem. (Az Online és ESM Flow-gyakoriságok esetében a 

munkaidő százalékához viszonyított átlagok, illetve szórások mentén soroltam 

magas, átlagos illetve alacsony Flow-gyakorisági csoportba a résztvevőket. Az 
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interjú adatoknál a gyakorisági kódok segítségével képeztem 3 csoportot.) Az 

Online és ESM mintákon a populáció 60–66%-a tartozik az „átlagos” Flow-

gyakoriságot átélők csoportjába, 17–22%-a pedig az „alacsony” és a „magas” 

Flow-gyakorisággal jellemezhető csoportokba. A 3.1. sz. ábra oszlopdiagramjain 

látható, hogy az interjúval detektált Flow-gyakoriságoknál mutatkozó kis 

eltéréstől eltekintve az eloszlások mindhárom mintán konzisztens mintázatot 

mutatnak. Az interjúval detektált Flow-gyakoriságoknál mutatkozó pozitív 

eltolódás oka adódhat a módszertan sajátosságából, továbbá az adatfelvétel 9 

hónapja alatt történtek tevékenységi portfólióban történt átrendeződések és a 

szervezeti környezetben bekövetkezett változások, amelyek az interjú idejére már 

éreztethették hatásukat. 

3.1. sz. ábra: Flow-gyakorisági eloszlások (Online, ESM, Interjú)

 

A különböző módszerekkel és mintákon nyert eredmények összehasonlításakor 

konzisztens eloszlásokat kaptunk a Flow-gyakoriságok tekintetében, ami fontos 

információ az eredmények megbízhatóságáról. 

A Flow élménydimenzióinak mérésével igazoltam azt a hipotézisemet 

(Hipotézis 2.), amely szerint a Flow-állapot kognitív és motivációs 

élménydimenziói (vö.: 3.2. ábra: „elsődleges” és „tipikus” élményminőségek, 

valamint az „alkotás” és „fejlődés” érzetével leírható dimenziók) munkahelyi 

kontextusban is szignifikáns, illetve erősen szignifikáns pozitív eltérést mutatnak 

az Apátia, Unalom, Szorongás/Feszültség állapotokhoz képest. Az emocionális, 

affektív és aktivációs élménydimenziók csoportjában két dimenzióról (aktív és 

energikus) állapítható meg, hogy mindhárom anti-Flow-állapothoz képest erősen 
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szignifikáns pozitív eltérés mérhető a Flow-állapotában, ám további öt, e 

kategóriába tartozó dimenzió esetében nem állítható, hogy azok munkahelyi 

kontextusban is szignifikáns pozitív eltérést mutatnak Flow-ban mindhárom anti-

Flow-állapotokhoz képest (vö.: 3.2. sz. ábra). Ezek a következők: boldogság, a 

vidám és barátságos hangulat, a nyugodt/harmonikus/elégedett, valamint a 

lelkes/izgatott állapotok. A 3.2. sz. ábra szintetizálja az Online (I. szakasz), és 

ESM (II. szakasz) páros t-próba elemzések eredményeit, továbbá az ezekkel 

triangulált kvalitatív (interjú) eredményeket. 

3.2.sz. ábra: Flow-élmény dimenziói a kutatás eredményeinek tükrében (saját ábra)

 

Az itt bemutatott eredmények ugyanakkor arra is rávilágítanak, hogy a három 

különböző mintán végzett Flow-állapot mérések hitelesek, hiszen úgy az Online, 

mint az ESM és Interjú szakaszokban megragadott Flow-állapotokat ugyanolyan 

élményminőségekkel írhatjuk le. Ezzel a megnyugtató eredménnyel továbblépve 

vonhattam be a Flow-gyakorisági értékeket függő változókként további 

elemzéseimbe. 

Hipotézisem igazolására (Hipotézis 1.) kilenc szociodemográfiai és 

munkahelyi státusz változót vizsgáltam a Flow-gyakoriságokkal 
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összefüggésben. Eredményeim alapján hipotézisemmel összefüggésben 

indokoltnak tartom megerősíteni, hogy a nemi hovatartozás, az iskolai végzettség 

és a szektorhoz tartozás tekintetében nincs szignifikáns különbség a Flow-

gyakoriságokat illetően. Ugyanolyan gyakran élik át a Flow-állapotot tehát a 

nők, mint a férfiak, s nem látható szignifikáns eltérés a verseny-, illetve a 

közszféra munkavállalói, valamint a közép-, illetve felsőfokú végzettségűek között 

sem. A háromdimenziós elemzések során egy általam előre nem látott speciális 

összefüggés is kirajzolódott, ami a hipotéziseim között nem szerepel. A 

versenyszférán belül a nők szignifikánsan gyakrabban Flow-znak, mint a férfiak. 

Itt egy kontextuális környezeti tényező Flow-állapotot indukáló hatását látjuk 

érvényesülni. Szintén összhangban hipotézisemmel, egyértelmű kapcsolat 

rajzolódik ki a munkahelyen eltöltött idő (szolgálati idő) és a Flow-gyakoriság 

között. Szignifikánsan (négyszer) többet Flow-znak azok, akik 3 évnél régebben 

dolgoznak a szervezetben, mint a 2 évnél rövidebb ideje adott munkahelyen 

dolgozók. Úgyszintén direkt összefüggés van a munkakör komplexitásával 

kapcsolatba hozható aspektusok közül a külső munkakapcsolatok száma és a 

Flow-gyakoriságok között. Az 1–5 külső munkakapcsolattal rendelkezők 

szignifikánsan gyakrabban Flow-znak, mint akiknek egyetlen külső 

munkakapcsolatuk sincs, vagy pedig 25-nél több munkakapcsolatuk van. Nem 

találtam viszont kimutatható összefüggést három olyan változó és az optimális 

élmény gyakorisága között, ahol potenciálisan elképzelhetőnek tartottam volna. 

Ilyen a munkakörben eltöltött idő hossza, a belső munkakapcsolatok és a vezetők 

száma. Hipotézisemben szintén lehetségesnek tartottam a vezetői pozícióval 

asszociálható Flow-gyakorisági értékek és a beosztotti pozícióban mutatkozó 

Flow-gyakoriságok közötti szignifikáns különbséget. Direkt összefüggés 

szintjén egyértelmű, szignifikáns különbség azonban itt nem mutatható ki. 

Speciális körülmények kombinációja mentén megjelenő különbségek viszont 

kirajzolódtak. Ha a vezető a közszférában dolgozik, szignifikánsan többet Flow-

zik, mint a beosztottak. Szintén szignifikánsan többet Flow-znak a női vezetők a 

női beosztottakkal való összehasonlításban. A nők vezetőként a férfi vezetőkhöz 

képest is szignifikánsan többet Flow-znak. Fontos hangsúlyozni, hogy a 

háromdimenziós kereszttábla-elemzés segítségével nyert specifikációk esetében 

az eredményeket – bár egyértelmű, szignifikáns kapcsolatokra világítanak rá – 

további kutatásokkal szükséges igazolni, hiszen a mintaelemszámok, éppen a 

speciális kombinációk vizsgálatához szükséges csoportbontások miatt, csak 

korlátozott általánosításra adnak lehetőséget.  

Általános következtetésként elmondható, hogy a kontextuális körülmények  
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Flow-gyakoriságok kialakulásában játszott szerepe – itt a vezetői státusz, illetve 

a szektorhoz tartozás – ezen eredmények mentén is kimutatható. 

A személyiségdimenziók és Flow-gyakoriság kapcsolatának vizsgálatakor 

korrelációszámítással és kereszttábla-elemzéssel is megvizsgáltam annak az 

összesen 21 személyiségdimenziónak a Flow-gyakoriságokkal összefüggésben 

kirajzolódó kapcsolatát, s igazolást nyert hipotézisem (Hipotézis 3.) első állítása, 

miszerint a Flow-állapot gyakoriságok alakulásában a személyiségdimenziók 

(temperamentum, karakter, értékpreferenciák) is szerepet játszhatnak. A három 

mintából (Online, ESM, Interjúk) származó, különböző módszerekkel nyert 

eredmények triangulálását követően több forrásból megerősítést nyert, hogy a 

Flow-állapot kialakulását potenciálisan segítő 6 dimenzió a következő: Alacsony 

Ártalomkerülés, Kitartás, Önirányítottság, Együttműködés, Transzcendencia 

TCI dimenziók, valamint Schwartz értékmodelljéből az Alacsony Tradíció 

dimenzió. Az Univerzalizmus értékorientáció és Flow-gyakoriság kapcsolatának 

vizsgálata nem hozott egyértelműen konzisztens eredményt, így ezt további 

kutatásra javasolt dimenzióként értékeltem. 

A Flow-gyakoriságok és a szervezeti-környezeti tényezők kapcsolatát 

harmadik hipotézisem második állításának igazolására vizsgáltam. E szerint a 

Flow-gyakoriságokat olyan tényezők is befolyásolhatják, mint azok a szervezeti-

környezeti tényezők, amelyek kontextusában az adott tevékenység történik, 

munkavégzés zajlik. Kutatásom egyértelműen igazolta ezt a feltételezést. Öt 

olyan szervezeti-környezeti fődimenziót sikerült beazonosítanom, melyek több 

mintából (Online, ESM, Interjú), több módszerrel (korrelációszámítás, 

kereszttábla-elemzés, kvalitatív interjúk, asszociációs technikák) elemzett 

adatok eredményeként váltak megragadhatóvá. Rendkívül konzisztens 

mintázatok születtek, tökéletes átfedéssel a kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok 

eredményei között. Az 5 szervezeti-környezeti dimenzió, amelyekről 

elmondható, hogy a Flow-állapotok kialakulását segítik, annak gyakoriságát 

befolyásolják, a következők: Önkiteljesedési/Fejlődési lehetőségek, 

Interdependenciát segítő Együttműködés/Csapatmunka/Bizalom, Autonómia, az 

iránymutató és kiváló célállítással irányban tartó támogató Vezetés, és végül a 

Koncentrációt biztosító erőforrás-ellátottság és környezet. 

Azzal együtt, hogy beazonosításra került az az „általánosnak”, vagy 

„univerzálisnak” is nevezhető 6 személyiségdimenzió, és 5 szervezeti-környezeti 

tényező, amelyek jellegüknél fogva kedvező kondíciókat teremtenek az 

áramlatélmény kialakulásának, kutatásom arra is rávilágított, hogy 
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megragadhatók olyan személyiségdimenziók, amelyek a velük jellemezhető 

személyek számára bizonyos szervezeti-környezeti közeg kontextusában inkább 

kedveznek a gyakoribb Flow-állapotok kialakulásának. A személy egyediségéből 

adódóan ugyanis nem minden munkavállaló számára egyformán kedvező egy-

egy környezeti dimenzió markáns jelenléte. Ezzel harmadik hipotézisem azon 

állítása nyert igazolást, miszerint léteznek olyan személyiségdimenziók 

(temperamentum, karaktertényezők és értékpreferenciák), amelyek 

katalizálják bizonyos szervezeti-környezeti tényezők Flow-t segítő hatását. 

Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi (1988) meghatározásában a Flow-állapot 

átélése olyan szubjektív élmény, mely nem az objektív kihívások és objektíven 

rendelkezésre álló személyes erőforrások függvénye, hanem annak a belső 

folyamatnak az eredménye, amellyel a kihívásokat és a képességeket értékeli az 

ember. Az egyénen múlik tehát, hogy egy adott tevékenység során Flow-t, 

Szorongást, Unalmat vagy Apátiát fog-e átélni (Csíkszentmihályi és 

Csíkszentmihályi, 1988). Ez az érvelés a belső, személyes kondíciók döntő 

szerepét hangsúlyozza. A szociálpszichológia attribúció elméletei szerint „az a 

mód, ahogy az emberek megmagyarázzák világukat, befolyásolja érzelmeiket és 

cselekedeteiket” (Hewstone és Antaki, 1995:159). Gondoljunk pl. Weiner (1979, 

1986) az attribúció és motiváció kapcsolatát leíró elméletére, vagy Abramson és 

mtsai (1978), továbbá Peterson és Seligman (1984) munkáira, amelyek a „tanult 

tehetetlenség” elméleten keresztül kiválóan mutatnak rá az attribúciós 

folyamatoknak mentális állapotok kialakulásában játszott szerepére. Az 

optimális élményt eredményező mentális folyamatok kialakulásához az adott 

környezeti dimenziók akkor képesek hatékonyan hozzájárulni, ha az ahhoz 

illeszkedő temperamentum- és karaktervonások, értékorientációk segítségével 

egy olyan pozitív attribúciós folyamat játszódik le, amelynek eredményeként 

egyrészt a környezeti tényezők betöltik feszültségoldó, mentális terheket 

csökkentő funkciójukat, másrészt az én-attribúciónak köszönhetően megnő az 

énhatékonyság érzése, ami szintén hozzájárul a kívánatos, Flow-t eredményező 

„kihívás–felkészültség” egyensúly kialakulásához. A megvizsgált 315 

lehetséges kapcsolatból a kereszttábla-elemzések során 47, megbízhatóként 

értékelt eredmény született, amelyek közül 39 esetben (83%) specifikációról van 

szó, ahol a személyiségdimenzió magas vagy alacsony értékei szignifikánsan 

magasabb Flow-ba kerülési gyakorisággal járnak együtt adott környezeti 

dimenzió markáns jelenléte mellett. További 8 esetben (17%) találtam 

replikációt, ahol megerősítésre került, hogy a környezeti tényező Flow-indukáló 

hatását nem erősíti fel adott személyiségdimenzió egyik alcsoportja sem, tehát 

adott személyiségdimenzióval markánsabban vagy enyhébben jellemezhető 
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személyek Flow-gyakorisági értékeinek egyformán kedvez adott környezeti 

dimenzió jelenléte. Eredményeim arra is rámutatnak, hogy az 5 szervezeti-

környezeti tényező közül melyek azok a dimenziók, amelyek noha egyértelműen 

segítik a Flow-ba kerülést, azt tipikusan csak bizonyos személyiségdimenziók 

alacsony vagy magas értékeit elért személyek esetében teszik, tehát 

szelektívebbnek, megosztóbbnak és kevésbé generálisnak tekinthető a Flow-

állapot létrejöttében mutatkozó jótékony hatásuk. 

Összegzés: A hipotézisek igazolásával lépésről lépésre telt meg tartalommal az 

a modell, amelyet az empirikus kutatás koncepciójának ismertetésekor 

„Kibővített Flow Modellként” mutattam be. A szociodemográfiai és munkahelyi 

státusz változókhoz kapcsolódó eredményeket is magában foglaló, a kutatás 

minden releváns eredményét tartalmazó „Integrált Kibővített Flow Modell”-t a 

3.3. sz. ábra mutatja be. 

3.3.sz. ábra: Integrált Kibővített Flow Modell a kutatás eredményeivel
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