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1. Bevezetés 

 

Kutatói hitvallásomat, amely biztos támpontként szolgált egész munkám során, Feyerabend 

(2002:85) szavai idézik a legpontosabban: „Egyetlen gondolat sem lehet olyan régi vagy olyan 

abszurd, hogy ne segíthetne tökéletesíteni tudásunkat. A szellem egész történetét be kell vonnunk a 

tudományok körébe, és elméleteink tökéletesítésének szolgálatába kell állítanunk.” 

 

 

1.1. A téma bemutatása, a kutatás célja 

 

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 és 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  
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tanulmányom. A kutatás ezen része  konfirmatív természetű, s arra a feltételezésre alapoz, hogy a 

munka világában is érvényes a Flow-modell, s az 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 

1997, 1996; Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002). Ahogy azonban Mesurado és 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, 

illetve gátló kontextuális szervezeti-környezeti tényezők és a Flow-t indukáló intraperszonális, 

személyes tényezők vizsgálatát céloznák egyetlen 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. Másként fogalmazva, arra keresem a választ, hogy léteznek-e a két 

dimenziócsoport bizonyos elemeinek együttállásából alkotott olyan speciális kombinációk, 

amelyek segíthetik a Flow-állapot gyakoribb kialakulását. Ennek a kutatási célnak az elérésével 

lehetőség nyílik egy olyan „kibővített Flow-modell” felrajzolására is, amelyben a független 

változók egyik csoportját a külső, kontextuális szervezeti-környezeti tényezők és munkahelyi 

státuszváltozók, másik csoportját pedig azok a belső, személyhez kötődő tényezők alkotják, mint a 

temperamentum- és karaktertényezők, az értékorientációk, valamint a nemi hovatartozás. Ez a 

kibővített Flow-modell arra mutat rá, 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 megkonstruált Flow-

modell, vagy továbbfejlesztett változatának (vö.: Massimini és Carli, 1986, in Csíkszentmihályi és 

Csíkszentmihályi, 1988:261) megkérdőjelezése, hanem annak kiegészítése válik lehetővé ennek a 

célnak a teljesítésével. A kutatásnak ez a szakasza feltáró jellegű, s annak a szintén feltáró 

természetű egy éves munkahelyi Flow-kutatásnak a tapasztalataira támaszkodik, amelynek során az 

eszközök és módszerek tesztelésére került sor szintén a köz-, illetve a versenyszférát képviselő két 

magyarországi szervezet keretein belül (vö.: Kállai, 2009). 
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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 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 módszernek a 

kialakítása, amely alkalmas lehet a személyiségdimenziók és a környezeti tényezők speciális, 

gyakoribb áramlatélményt eredményező kombinációinak megragadására. Bízom benne, hogy 

nagyobb vizsgálati mintán végrehajtott további tesztelést követően úgy a Flow-t indukáló szervezeti 

tényezők diagnosztizálására alkalmas mérőeszköz, mint a szervezet és személyiség speciális 

kombinációinak megragadására alkalmas módszer önálló diagnosztikai eljárásként is alkalmazható 

lehet úgy munkahelyi, mint bármely más szervezeti-intézményi kontextusban, amikor a Flow 

gyakoribb átélését biztosító szervezeti környezet megteremtése a cél. Ily módon munkám 

módszertani szempontból is hasznos lehet. 

 

1.2. A kutatási téma aktualitása 

 

Az ezredfordulóval beléptünk a 21. századot fémjelző negyedik ipari forradalom korába (vö.: 

Schwab, 2016), amit a „meglepetés és bizonytalanság”, a „zűrzavar”, és „exponenciális léptékű 

változások” koraként is szokás aposztrofálni. Hankiss (2011:24) szavait idézve „tudnunk kell és 

tudnunk érdemes, hogy a nagy átalakulások korszakai, az axiális korok egyben a teremtő rombolás 

korszakai lehetnek”. A 21. század makrokörnyezeti tényezőinek hatása a munka világában is 

komoly változásokat idézett elő. Úgy a munkavállalóknak, mint a vezetőiknek képeseknek kell 

lenniük arra, hogy időben érzékeljék és megértsék az őket körülvevő „tranzakcionális” és 

„kontextuális” környezet dinamikáját (vö.: Van der Heijden, 2005), ugyanakkor motiváltak és 

képesek legyenek e bonyolult viszonyrendszer által diktált, folyamatosan változó kihívások 

sokaságának megfelelni és adaptálódni. A negyedik ipari forradalom – a változások sebessége 

(exponenciális, nem lineáris ütem), köre (minden egyszerre változik), továbbá azok mélysége 

(radikális változások) miatt – minden eddiginél nagyobb átrendeződést idéz elő a munka világában 

is, alapvetően megreformálva a munka természetét is. (pl.: Schwab, 2016). A világgazdaság egésze 

fundamentális átalakulásban van, ami iparágakon és foglalkozásokon átívelő strukturális 

változásokat eredményez. Gondoljunk az eddig nem tapasztalt mértékű, és egyszerre számos 

szegmensben párhuzamosan bekövetkező forradalmian új technológiai áttörésekre. Ilyenek például 

a mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence – AI) széleskörű elterjedése, az internetes 
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eszközök kapcsolódása (Internet of Things – IoT), a robotikában elért eredmények, a vezető nélküli 

autók megjelenése, a 3D nyomtatás elterjedése, a nanotechnológiai, biotechnológiai áttörések 

(Schwab, 2016:35). 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 a teljesen 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. A 2016-os davosi 

Világgazdasági Fórum rámutatott, hogy csak azok a munkakörök nincsenek veszélyben az 

elkövetkező évtizedben, amelyek magas szintű szociális és kreatív készségeket igényelnek. A 

legnagyobb szükség az olyan foglalkozások iránt mutatkozik majd, amelyek képviselői magas 

szinten gyakorolják egyrészt a „döntéshozatalt bizonytalan és komplex helyzetekben”, valamint az 

„innovatív ötletek kialakítását és a kreatív problémamegoldást” (vö.: Schwab, 2016:40-41). 

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, 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 leírják azt a makrokörnyezetet, amelyben a folyamatosan 

átalakuló kontextuális kihívások dinamikus váltakozása adja a mindennapok rutinjának lüktetését, 

s állít kivételesen nagy mértékű pszichés, emocionális, intellektuális és fizikai természetű kihívást 

az egyén és a közösségek, szervezetek elé. Mindezek jelentős stressz, szorongás és depresszió 

formájában manifesztálódnak az egyébként nem csupán alkalmazkodni, de folyamatosan fejlődni 

is kénytelen ember mindennapjaiban.  

 

A WHO statisztikái szerint napjainkban a maradandó egészségkárosodások és rokkantság vezető 

oka világszerte a szorongás és a depresszió; míg 2010-ben 120 millió depresszióval kezelt embert 

tartottak nyilván világszerte, addig 2016-ra már 350 millióra nőtt a számuk (WHO, 2010, 2016). A 

megbetegedések listáját a 2020-ig szóló előrejelzések szerint a mentálhigiénés, lelki, és 

pszichoszomatikus eredetű testi problémák fogják vezetni (WHO 2010, 2012, 2016), amelyek 

kialakulásáért jelentős mértékben a munkahelyi stressz tehető felelőssé (WHO, 2010; Zeisler, 

2010). Ami pedig az európai munkahelyi viszonyokat illeti, szintén hasonlóan riasztó a helyzet. Az 

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Ügynökség (EU-OSHA) –amelynek célja, hogy 

az európai munkavállalók egészségét és pszichológiai jóllétét meghatározó faktorokat vizsgálva 

ajánlásokat tegyen a vezető kockázatok elkerülésére – 2010-ben közzétett jelentésében arról számol 
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be, hogy 27 uniós tagállam és további 4 európai ország 30 ezer megkérdezett vezetőjének 75%-a, a 

magyarországi válaszadóknak pedig 60%-a, a stresszt tekinti a vezető munkahelyi kockázatok közül 

a legjelentősebbnek. „Az idült stressz magatartási zavarokhoz, szív- és érrendszeri betegségekhez 

vezet, csökkenti a teljesítményt. 2010-ben az európai munkahelyi hiányzások közel fele, s az uniós 

GDP 4 százalékos kiesése magyarázható a stressz okozta betegségekkel, ráadásul a lelki okokra 

visszavezethető távollét többnyire hosszú távú” (Zeisler, 2010:43). Öt évvel később, 2015-ben 

ismét megerősítik, hogy a 36 európai ország 50 ezer szervezetét megszólító kutatás válaszadói 

továbbra is a pszichoszociális kockázati faktorokat nevezik meg a munkahelyi egészség és 

pszichológiai jóllét elsőszámú akadályának és a tartós egészségkárosodások fő forrásának (EU-

OSHA, 2015:2). 

 

A felnőtt lakosság az ébren töltött idejének átlagban a felét munkával tölti (Hektner és mtsai, 

2007:181), és bár nyilvánvaló strukturális különbségek léteznek a fejlett ipari és a fejlődő országok 

között, az bizonyos, hogy a munkával töltött idő hányadát jelentős mértékben a negyedik ipari 

forradalom sem fogja csökkenteni, még akkor sem, ha átstrukturálódik a munkaerőpiac szerkezete, 

és bizonyos, most létező állások eltűnnek, mások viszont megjelennek (vö.: Schwab, 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. Fritz és Avsec, 2007; Reid, 2008, 2012). A Flow az a „negentropikus” 

tudatállapot, amely az emberi szervezet leghatékonyabb működését eredményezi. Az egyén, aki 

Flow-ban van, a legjobb formáját nyújtja, s ezt szinte erőfeszítés nélkül teszi (Amabile, 1983). 

Ennek fényében, úgy vélem, mindenképpen releváns a Flow kialakulását segítő szervezeti-

környezeti tényezők és személyt 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 
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gondozással, adekvát fejlesztéssel, nem pedig az erőforrások kizsákmányolásával érhető el. Ebben 

az értelemben a közösségi és egyéni érdek integrálódik, eggyé válik. Kutatási eredményeim, 

reményeim szerint hozzájárulhatnak olyan gyakorlati alkalmazások megvalósításához is, amelyek 

segítségével a mentális egészség és pszichológiai jóllét szempontjából optimálisabb, örömtelibb 

lehet a munkával eltöltött idő, s nem a leépülés, hanem a gyarapodás, fejlődés, kiteljesedés forrásává 

válhatnak a munkahelyi élmények egyén, és közösség számára egyaránt. 

 

1.3. A témaválasztás indoklása 

 

Témaválasztásomat a kutatás makrokörnyezeti kontextus által indukált aktualitásán kívül személyes 

érintettségem, szakmai motivációim is táplálták. Közel 25 éve foglalkozom szervezet- és 

vezetőfejlesztéssel, tehetséggondozással, pályaorientációval hazai tulajdonú, illetve multinacionális 

vállalatoknál, valamint kórházban, iskolákban, szociális segítő és gyermekvédelmi központokban. 

Munkám során figyeltem fel olyan jelenségekre, amelyre tudományos magyarázatot nem találtam 

egészen addig, amíg nem találkoztam Csíkszentmihályi Mihály (1975) első olyan publikációjával, 

amely az áramlatélmény, vagy Flow fenomenológiai leírásával, az Optimális Élmény kialakulásával 

és az élmény negentropikus természetével foglalkozik. A Flow modell megismerésével értelmet 

nyertek az addig számomra megmagyarázhatatlannak tűnő olyan jelenségek, mint a minden addig 

ismert racionális magyarázatot meghazudtoló magas energiaszint egy komplex és fárasztó feladat 

elvégzése közben és után, vagy a lankadatlan koncentrációt és nagymértékű kreativitást igénylő 

munkafolyamat könnyedén, gyorsan, örömmel és kiváló minőségben való elvégzése, valamint az a 

fajta intrinzikus motiváció, ami a legnehezebb körülmények között is ott munkálkodik az emberben. 

A személyes igény, hogy mint kutató, és mint fejlesztő szakember a pszichológia és a szociológia 

számos diszciplínáját ötvözve más tudományágak egyes területeivel, széles tudományos bázisra 

fókuszáló szellemi nyitottsággal, és interdiszciplináris megközelítésen alapuló tudományos 

eszköztár segítségével vizsgálhassam egyének és csoportok működését, fontos szempontként esett 

latba a témaválasztásom során. 

A másik ehhez kapcsolódó, mégis önálló választási szempont az volt, hogy kutatásom eredményei 

a Humanisztikus és Pozitív Pszichológia szellemiségével összhangban hozzájárulhassanak egy 

olyan tudásbázis gyarapításához, amely egyrészt társadalomkutatók, másrészt gyakorló 

szakemberek számára kínálhat komplex rendszerek megismerésére alkalmas, azok fejlesztését 

lehetővé tévő megközelítéseket. A Flow-elmélet alkalmazása, úgy vélem, olyan 

szervezetdiagnosztikai és fejlesztő eszközök kialakítására ad lehetőséget, amelyek pozitív fókuszuk 

miatt sikeresen növelhetik az egyéni és szervezeti tanulás hatékonyságát, és a változásokra való 

fogékonyságot azáltal, hogy nem hagynak teret a szokásos „védekező mechanizmusok” 

kialakulásának, amelyek egyébként az egyik legkomolyabb akadályát képezik a mély, mentális 
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modellek szintjén is változást eredményező tanulásnak (vö.: Double-Loop Learning, Argyris és 

Schön, 1974). 

 

Összegezve tehát olyan témában való elmélyedés jelentett számomra igazán komoly vonzerőt, 

amely tudományos aktualitásán és relevanciáján túl a gyakorlati alkalmazások területén közvetlenül 

is hasznosítható eredményeket kínálhat a szervezetpszichológia, a szociálpszichológia, a 

szervezetszociológia területein aktív kutatók és gyakorló szakemberek számára is, pozitív 

változások segítésére alkalmas megoldási lehetőségeket kínálva egyének és közösségek számára 

egyaránt. 

 

1.4. Interdiszciplináris megközelítés, értelmezési keretek és módszertan 

 

A téma vizsgálatához, a Flow-kutatás hagyományait biztosító humanisztikus gyökerű Pozitív 

Pszichológia és Pozitív Szervezetpszichológia háttérelméleteikkel metakeretként szolgálnak. Mivel 

azonban 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. 

 

A dolgozat elkészítése során ügyeltem arra, hogy adott probléma kutatás-módszertani aspektusait 

(pl. a speciális adatfelvételi és elemzési eljárásokat) részletesen ismertessem. A Flow-állapot, és az 

azt kísérő élménydimenziók megragadására alkalmazott kvantitatív és kvalitatív módszerek és 

eszközök pontos bemutatásának, és a velük szerzett tapasztalatok ismertetésének – a szokásos 

módszertani megfontolásokon túl – azért szentelek teret a dolgozatomban, mert azok további 

kutatásokat inspirálhatnak egy olyan területen, ahol a tanulmányok száma még mindig szerény a 

kutatók által percipiált módszertani nehézségek miatt. A kutatás-módszertani aspektusok pontos 

ismertetését a Flow-t indukáló szervezeti-környezeti tényezők feltárására alkalmazott mérések 

esetén pedig azért tartom különösen relevánsnak, mert saját fejlesztésű eszközről van szó. Szintén 

az újszerű megközelítés miatt igényel precíz dokumentálást az eljárás, amellyel a személyiségnek 

azon temperamentum-, karakter- és értékpreferencia-dimenzióit sikerül megragadni, amelyek a 

Flow-állapot létrejöttében szerepet játszhatnak. Kutatásom egyik legfontosabb kérdését sikerül 

megválaszolnom azzal a módszertani megközelítéssel, amely a dinamikus interakcionizmus 

hagyományaira építve azt vizsgálja, hogy mely személyiségdimenziók járulhatnak hozzá a Flow-

állapot gyakoribb kialakulásához, az általam Flow-t segítőkként beazonosított szervezeti-környezeti 

tényezők kontextusában. Kutatásomnak a Flow-gyakoriságok kialakulását segítő, katalizáló 

tényezőinek megragadására irányuló vizsgálatai feltáró jellegűek, így bízom abban, hogy az itt 
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született eredmények további, jóval nagyobb mintákon való tesztelése a pontosan bemutatott 

módszertani tapasztalatok felhasználásával számos további kutatást ösztönözhet. 

 

1.5. A dolgozat felépítése 

 

A dolgozat 2.1. fejezetében áttekintem a Flow-elmélet háttérteóriáinak helyet adó Pozitív 

Pszichológia és Pozitív Szervezetpszichológia elméleti és módszertani szempontból releváns 

szakirodalmát. Ezt követően a Flow-kutatás elméleti és módszertani hátterét vizsgálom meg, 

kiemelten fókuszálva a kutatási témám szempontjából leginkább releváns területekre, így a 

munkahelyi Flow-kutatás elméletére és gyakorlatára, valamint a Flow és a személyiség kapcsolatát 

vizsgáló irodalomra. Mindennek a 2.2. fejezet ad helyet. A szakirodalom elméleti és módszertani 

eredményeinek, és az ott megfogalmazott kritikai észrevételeknek és hiányosságoknak a 

figyelembevételével alakítottam ki kutatási kérdéseimet, hipotéziseimet és az empirikus kutatási 

modellt, amely keretbe foglalja az adatgyűjtési és elemzési eszköztárat; mindezek ismertetésére a 

3. fejezetben kerül sor. A 4. fejezet az eredmények bemutatását, az 5. fejezet pedig azok megvitatását 

és a következtetések levonását tartalmazza. A 6. fejezetben térek ki a jövőben elvégzendő 

feladatokra és azokra a nyitott kérdésekre és témakörökre, amelyek további kutatásra érdemesek. 

A mellékletek és függelékeik olyan tartalmat kínálnak, amelyek egy-egy módszertani eljárás 

részletes bemutatására vállalkoznak.  

 

A dolgozatban számos helyen alkalmazok olyan formai és nyelvi megoldásokat – például 

rövidítéseket, kiemeléseket, azonos tartalomra vonatkozó szinonimákat, elnevezéseket – amelyekre 

az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmet.  

A szakirodalmi gyakorlatnak megfelelően az áramlatélmény szinonimájaként a szövegben gyakran 

használom az Optimális Élmény kifejezést, illetve a Flow-állapot megfelelőjeként az Optimális 

Állapot megnevezést. Szisztematikusan nagybetűt használok ezekre, illetve a Flow, Unalom, 

Apátia, Szorongás/Feszültség állapotok jelölésére, azt jelezve, hogy azokra a Flow-modell 

részeként utalok (vö.: Csíkszentmihályi, 1975; Massimini és Carli, 1986, in Csíkszentmihályi és 

Csíkszentmihályi, 1988). Szintén ezekre használom a Flow+3 állapot, vagy a Flow és antiflow 

állapotok kifejezéseket is. A Pozitív Pszichológiára a PP rövidítést használom több helyen. A PSZP 

a Pozitív Szervezetpszichológiát jelöli. Az egyértelmű jelölés kedvéért szintén nagy kezdőbetűvel 

emelem ki azoknak az empirikus kutatásomban független változókként szereplő szervezeti-

környezeti tényezőknek és személyiségdimenzióknak a pontos megnevezését, amelyek a Flow-

gyakoriságokkal összefüggésben rendszeresen visszatérnek elemzésemben és az eredményeim 

értékelésénél (pl. Autonómia, vagy Ártalomkerülés). Dolgozatomban a téma komplexitása miatt 

számos ábrával illusztrálom a tartalmat. Ezek egy része a mellékletekben nagyított változatban is 

helyet kap. 
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Izgalmasnak ígérkező szellemi utazásra invitálom az olvasót, amelyhez kiváló iránytűként 

szolgálhatnak Humberto Maturana chilei biológus, filozófus, költő sorai (saját átültetésemben): 

 

Ne erőltesd rám a tudásodat, 

magam akarom felfedezni az ismeretlent, 

és tudásom forrására lelni. 

Hagyd, hogy a tudás felszabadítson, ne leláncoljon. 

Induljunk, tarts velem! 

 

2. Szakirodalmi áttekintés 

 

2.1. Megközelítés 

 

Kutatási céljaim kijelölésére, valamint az azok elérését támogató kutatási kérdések és modell 

kialakítására a szakirodalom áttekintését követően került sor. A 2.1./1. ábra bemutatja, hogy mely 

tudományágak, mely kutatási területein megjelenő tudományos publikációk feldolgozása járult 

hozzá kutatásom elméleti és módszertani megalapozásához. Ezek közül is kiemeltem a témám 

szempontjából leginkább releváns irodalmat felvonultató négy területet, amelyek egyúttal 

empirikus kutatási eredményeim értelmezési kereteiként is szolgálnak. 

 

2.1./1. sz. ábra: Az irodalmi áttekintés „térképe” 
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Az ábrával illusztrálni szeretném a kutatás interdiszciplináris természetét is. A téma – komplexitása, 

az elméleti megközelítések, az értelmezési keretek és a módszertan tekintetében – úgy a 

társadalomtudományok, mint a bölcsészettudomány tanításaira építve, diszciplínákon átívelő 

szemléletet és gyakorlati megközelítést kíván. Az irodalmi áttekintés során a témám szempontjából 

leginkább lényeges területekre fókuszálok. Elsőként az egyszerre több tudományág és terület – úgy, 

mint a személyiség- és egészségpszichológia, a szociálpszichológia, a szervezetszociológia – 

tudásanyagából is merítő, és azok szemléletmódját és kutatás-módszertani megközelítéseit is 

formálni képes Pozitív Pszichológia jelentős eredményeinek bemutatására kerül sor. Az 

áttekintéssel célom a Flow-kutatás, mint önálló terület háttérteóriáinak és az ahhoz kapcsolódó 

konstruktumoknak az ismertetése. Ezt követően kerül sor a Flow-kutatás területének áttekintésére 

a teória bemutatásától, az elmélet operacionalizálásán át az alkalmazási területek ismertetéséig. Ez 

utóbbiak közül a munkahelyi Flow-kutatás, valamint a Flow és a személyiség kapcsolatát vizsgáló 

irodalom kitüntetett szerepet kapnak, hiszen ezek empirikus kutatásomban kulcsfontosságú 

területek. A fejezetet az irodalmi áttekintés általam leglényegesebbnek tartott következtetéseivel és 

a további kutatási területek megjelölésével zárom. 

 

2.2. A Pozitív Pszichológia 

 

Ritkán fordul elő, hogy tanúi lehetünk egy új tudományos irányzat születésének, s fejlődését, 

formálódását, felnőtté válását is kvázi „valós időben” szemlélhetjük, értékelhetjük. Bár a Pozitív 

Pszichológia valamivel több, mint másfél évtizede jelen van a tudomány térképén, ez az idő 

tudománytörténeti szempontból még akkor is rendkívül rövid, ha az új irányzat komoly, több száz 

éves múltra tekintő tudományos gyökerekkel rendelkezik, s képviselői, akik a 

pszichológiatudomány számos területének kiemelkedő teoretikusai és empirikus kutatói, 

alapítóként vagy követőként vallják magukat a Pozitív Pszichológia elkötelezett híveinek. Mivel 

kutatási témám erős gyökerekkel kötődik ehhez a tudománytörténeti léptékben még fiatalnak 

mondható, mégis önállóként számon tartott pszichológiai irányzathoz, programjának, jelentős 

hatású konstruktumainak rövid áttekintését elengedhetetlennek tartom, hiszen doktori kutatási 

témám cél- és eszközrendszerét, illetve értelmezési kereteit jórészt – bár nem kizárólag – a Pozitív 

Pszichológia tudományos programja, szemléletmódja és elméletei determinálják. Az új irányzat 

emberképének, filozófiájának, módszertanának és eddigi eredményeinek, valamint 

hiányosságainak rövid áttekintése azért különösen fontos kutatási témám relevanciájának 

megvilágítása, valamint eredményeim értelmezése szempontjából, mert a 21. század első éveiben 

szárba szökkent irányzat egy konszolidált tudományos diszciplína határait feszegetve, új 

felfogásban viszonyul a pszichológiatudomány eredeti küldetése teljesítéséhez. 
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2.2.1.Paradigmaváltás a pszichológia tudományában 

 

2.2.1.1. Egy tudományos irányzat születése és szárba szökkenése 

 

Több mint másfél évtizeddel a Pozitív Pszichológia (PP) tudománytörténeti megjelenését követően 

a University of Pennsylvania PP Központja – amelyet az új pszichológiai mozgalom egyik 

elindítója, Martin Seligman hívott életre – az alábbiakkal foglalja össze honlapján ennek a mostanra 

felnőtt korba lépett irányzatnak a misszióját: „A Pozitív Pszichológia célja mindazoknak az 

erősségeknek és erényeknek a tudományos vizsgálata, amelyek egyének és közösségek 

gyarapodását, fejlődését és boldogulását szolgálják. Létrehozását az a meggyőződés vezérelte, hogy 

az emberek értelmes és kiteljesedett életet akarnak élni, hogy a bennük rejlő legjobb adottságok 

fejlesztése és kibontakoztatása fontos számukra, valamint hogy úgy a munkájuk, mint a 

magánéletük legkülönbözőbb területein magasabb szintű életminőségre törekszenek” (saját 

fordítás, forrás: Positive Pscychology Center, Scholarly Commons, University of Pennsylvania, 

http://repository.upenn.edu/ppc, 2016.02.10., 09:53). E mondatok olvasásakor felsejlik előttünk a 

pszichológiatudomány egy olyan irányzatának a képe, amely legalább annyira az emberi kiválóság 

és erő, mint amennyire a gyógyítás tudománya kíván lenni, amely felvállalja, hogy vizsgálatai 

fókuszába a mentális egészség és jóllét állapotait, kialakulásuk körülményeit helyezi. Ez utóbbi 

azért rendkívül fontos, mert miként a WHO már 1948-ban megfogalmazta, a mentális egészség nem 

egyenlő csupán a mentális betegségek hiányával (Gallagher, 2009:1030). 

 

A tudománytörténeti írások több, egymáshoz közel eső időpontot jelölnek meg a Pozitív 

Pszichológia „születésnapjaként”. A Lopez (2009) szerkesztésében megjelent, a tudományterület 

első tíz évében felhalmozódott tudásanyag legátfogóbb bemutatására vállalkozó enciklopédia 

szerint (The Encyclopedia of Positive Psychology, 2009) a Pozitív Pszichológia akkor még 

tudományos mozgalomnak nevezett „zászlóbontására” akkor került sor, amikor Martin E. P. 

Seligman, az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) akkori elnöke, 1999. augusztus 21-én, a 

szervezet 107. éves kongresszusán Bostonban meghirdetett programjában szemléletváltást 

sürgetve, egyfajta paradigmaváltásként is értékelhető mozgalmat indított útjára a 

pszichológiatudomány területén. Arra hívta fel tudóstársai figyelmét, hogy a pszichológia a II. 

világháború előtt meghatározott hármas missziójából az elsőre, a mentális betegségek gyógyítására 

fókuszált, míg missziója két további elemére nem fektetett elegendő hangsúlyt. Emlékeztetett arra, 

hogy a pszichológia feladata a betegségek gyógyítása mellett a megelőzés terén végzett aktív 

tudományos munka, ezen belül is egyrészt segítségnyújtás az emberek produktívabb és 

kiteljesedettebb életvitelének kialakításához, másrészt pedig hozzájárulás a bennük rejlő készségek, 

tehetség kibontakoztatásához (Linley, 2009:742). A nemzetközi tudományos körökben a 

depresszió, a pesszimizmus, az optimizmus és a „tanult tehetetlenség” kutatásával addigra már 

http://repository.upenn.edu/ppc
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komoly elismertséget szerző Seligman hiteles kortesnek bizonyult, s programja komoly meggyőző 

erejének köszönhetően néhány hónappal később, 1999 szeptemberében sor került az első Pozitív 

Pszichológia konferenciára, majd 2000 áprilisában az angliai Winchesterben megtartott hasonló 

célú tudományos találkozón a Pozitív Pszichológiát az „új évezred tudományaként” (a new 

approach for the new millennium) aposztrofálják (Linley, 2009:742-743). 

 

A mozgalom másik ikonikus alakja Csíkszentmihályi Mihály, akinek addigi munkássága komoly 

hitelességet kölcsönöz az alakulóban levő terület programjának. Seligman és Csíkszentmihályi 

(2000) közösen fogalmazzák meg az új irányzat programját, amely három nagy témakör köré 

szerveződve jelöli ki a Pozitív Pszichológia fókuszpontjait, s amely közel két évtizeddel a 

meghirdetése után is érvényes keretként szolgál az irányzat követői számára, noha a vizsgált 

jelenségekkel, konstruktumokkal kapcsolatos felfogások az évek során felhalmozódott empirikus 

kutatások eredményeinek köszönhetően az elmúlt másfél évtizedben formálódtak, 

kikristályosodtak. A PP kutatási fókusza a következő három nagy területre irányul: (a.) pozitív 

szubjektív élmények, érzelmek, jóllét; (b.) pozitív egyéni erősségek és erények; (c.) pozitív 

intézmények. A pozitív szubjektív élmények, pozitív érzelmek vizsgálata a PP egyik fő célkitűzése. 

Kiemelt szerep jut az olyan egyedi tapasztalati jelenségek és konstruktumok vizsgálatának, mint az 

elégedettség a múlttal, a boldogság, illetve jóllét (wellbeing) a jelenben, valamint a remény és 

optimizmus a jövőt illetően.Az emberi erősségek és erények tanulmányozása olyan egyéni 

diszpozíciók, személyiségjellemzők, karakterjegyek, képességek, készségek, értékek vizsgálatában 

manifesztálódik, mint pl. a munkára és szeretetre való képesség, bátorság, együttérzés, kreativitás, 

érdeklődés, integritás, önismeret, önkontroll, interperszonális készségek, megbocsátás, 

jövőorientáltság, spiritualitás, kiemelkedő tehetség, bölcsesség. A pozitív intézmények 

tanulmányozásakor pedig olyan közösségi kontextusban értelmezhető konstruktumok, jelenségek, 

kvalitások kutatása kerül fókuszba, amelyek vizsgálata addig erősen háttérbe szorult; a közösségek 

– így a család, az iskola, a munkahely – optimális működésének alapfeltételeit biztosító 

igazságosság, felelősség, közösségi szellem, szülői erények, munkaetika, vezetés, csapatmunka, 

célok, tolerancia stb. kerültek a kutatási programok középpontjába.  

 

Seligman és Csíkszentmihályi (2000) nem csupán a tudományos kereteit rajzolják ki az új 

irányzatnak a fenti program megfogalmazásával, de az American Psychologist különszámában a 

Pozitív Pszichológia központi témáinak tudományos megvitatására olyan, a területükön vezető 

kutatóknak számító, nemzetközi elismertségnek örvendő szaktekintélyeket invitálnak meg, akik a 

három fent vázolt témakör egy-egy elemét bontják ki tudományos elméleteik és empirikus 

eredményeik bemutatásával. Ilyen témakörök egyebek mellett a szubjektív jóllét/wellbeing (Diener, 

2000), az optimizmus (Peterson, 2000), a boldogság evolúciója és prediktorai (Buss, 2000), az 

önmeghatározás (Ryan és Deci, 2000,2001), a bölcsesség (Baltes és Staudinger, 2000), a kreativitás 
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(Simonton, 2000), a tehetség (Winner, 2000), a kiválóság (Lubinski és Benbow, 2000), s a fiatalkori 

fejlesztés (Larson, 2000). Oláh Attila (2012:5-6) a PP potenciális tudományos kontribúcióját, 

tudománytörténeti szerepét a következőképpen fogalmazza meg: „A pozitív pszichológia azt a 

kérdést szegezi tudományunk művelőinek, hogy azonos figyelemmel közelítjük-e meg és azonos 

intenzitással vizsgáljuk-e az ember működésének és élményeinek (pl. pozitív és negatív 

érzelmeinek) minden aspektusát. (…) A pszichológia torz identitásából fakadóan luxus célként 

fogta fel az ember pozitív oldalának (élményeinek, erősségeinek, pozitív érzelmeinek) a 

tanulmányozását, nem mérlegelve azt, hogy talán fontosabb lehet a szenvedés megelőzésére és 

olyan erősségek kiépítésére koncentrálni, amelyekkel kivédhetőek a negatív állapotok. Amikor a 

pozitív pszichológia arról beszél, hogy új célok felvételére van szükség, azt kéri csupán, hogy 

tudományunk a humán létezés és élményvilág teljes spektrumára tekintő figyelemmel végezze 

feladatát. (…) A szempontváltás lényege az, hogy előbbre visz, a fejlesztésre, a kompetenciák 

kiépítésére fókuszál. A megelőzéskutatás eredményei azt igazolják, hogy vannak olyan lökhárítók, 

lelki lengéscsillapítók, amelyek eredményesek a mentális betegségekkel szemben: ilyenek a 

bátorság, az optimizmus, a kontrollképesség, a leleményesség, a pszichológiai immunkompetencia. 

(…) A pozitív pszichológia a normális emberek lelki edzettségének, produktivitásának erősítését és 

személyiségének általános fejlesztését vállalja fel.” 

 

Azt gondolom, hogy az új irányzat megjelenése nem csupán abban a tekintetben paradigmaváltás, 

amennyiben célrendszere kiegyensúlyozottabb a megelőzés és a gyógyítás kutatásának arányait 

tekintve, de Seligman és Csíkszentmihályi (2000) meghirdetett programja nyomán a személyen 

belüli folyamatoknak és forrásoknak a tanulmányozása mellett egyaránt kiemelt szerepet kap a 

közösségi, szervezeti és társadalmi boldogulást és felvirágzást segítő körülmények tanulmányozása 

is, amivel az új irányzat egyértelműen pszichoszociális fókuszt is kapott. Az új irányzat kutatási 

eredmények fényében kíván választ adni arra, hogy milyen feltételek a leginkább optimálisak a 

gyermekek fejlődéséhez, legyen szó családról vagy iskoláról, milyen munkafeltételek és vezetés 

mellett a legelégedettebbek és leginkább motiváltak a szervezetben résztvevők, s milyen 

körülmények biztosítják a legmagasabb szintű elkötelezettséget az élet legkülönbözőbb területein. 

Úgy vélem, a Pozitív Pszichológia megjelenése, programjának kialakítása, céljainak, missziójának 

megfogalmazása egy kreatív, innovatív folyamat eredményeként értékelhető, átalakított egy már 

létező „gondolkodási tartományt”, azt, ahogyan addig a pszichológiatudomány saját küldetésére 

tekintett. Csíkszentmihályi (1996) kreativitás definícióját alkalmazva erre a folyamatra, 

elmondható, hogy a már létező „tartomány”, új tartománnyá alakult át. Ennek fényében pedig az 

sem meglepő, hogy a Pozitív Pszichológia programjának megszületését követően is óvatos, 

útkereső nyelvhasználat jellemzi a tudóstársadalmat, amikor ennek az új szemlélettel és új 

misszióval rendelkező irányzattal kapcsolatos gondolatokat, véleményeket fogalmaz meg, akár 

kívülről értékelve azt, vagy aktív képviselőjeként reflektál a területen zajló tudományos munkára. 
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Az „új” születését mindig egyfajta útkeresés jellemzi az öndefiníció, a nyelvhasználat, a 

pozícionálás tekintetében (Csíkszentmihályi, 1996). A PP megjelenését követően is felmerült a 

kérdés, hogy minek tekintsük azt. „Mozgalomnak? Irányzatnak? Egy új tudományos iskolának? 

(…) Valamennyi szempont releváns lehet, amikor a pozitív pszichológiáról gondolkozunk” – írja 

Oláh (2012:3). Teljesen természetes, hogy minden „új” születésekor – legyen szó egy 

eszmerendszerről, egy új paradigmáról, egy iskoláról – akár az adott terület képviselői, akár pedig 

az azt kívülről szemlélők és értékelők körében van némi bizonytalanság, nyelvi és fogalmi 

útkeresés. A Pozitív Pszichológiára is igaz mindez, főként, ami a fogalmi rendszerek tisztázását és 

saját önálló módszertani eszköztár kialakítását illeti – ahogy később a kritikai észrevételekkel 

foglalkozó alfejezetben erre vissza is térünk –, ugyanakkor azt is látni kell, hogy már programja 

megalkotásakor is robusztus alapokon kezdhette meg az építkezést, hiszen olyan szellemi 

hagyatékból táplálkozott, amelyet jórészt maguk a mozgalomhoz csatlakozó kutatók építettek fel 

munkásságuk, tudományos kontribúciójuk révén. (Gondoljunk a két alapító, Seligman és 

Csíkszentmihályi, továbbá például Diener, Ryan, Deci, Fredrickson, Larson, Ryff korábbi 

munkáira.) Ezért tartom nagyon találónak a felvetést, miszerint a Pozitív Pszichológiát „az évezred 

első, a lélektan tudományterületén jelentkező networkjének is nevezhetjük, amely új célok köré 

szervezi a tudományos pszichológia képviselőit” (Oláh, 2012:3). A Pozitív Pszichológia 

valószínűleg éppen az erős szellemi bázisának, robusztus kutatói hálózatának köszönhetően a 21. 

századra jellemző villámsebességgel állítja fel a szükséges „infrastrukturális” hátteret, s ennek 

köszönhetően rendkívül gyorsan képes megteremteni azt az intézményrendszert, amely az irányzat 

elterjedésében, valamint a tudományban betöltött helyének és befolyásának stabilizálásában lényegi 

szerepet játszik. Saját tudományos folyóiratot hozott létre, önálló tanszékek és kutatóközpontok 

jöttek létre a tanítására – a legjelentősebbek a University of Pennsylvania és a Claremont Graduate 

University PP központjai –, továbbá az elmúlt másfél évtizedben világszerte mintegy 20 új önálló 

egyetemi BA és MA program indult a Pozitív Pszichológia köré szervezett kurrikulummal. A 

rendszeresen megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciák mellett módszertani kézikönyvek 

sora, és egy átfogó enciklopédia (vö.:Lopez, szerk., 2009) segíti a kutatómunkát. Nemzetközi és 

nemzeti tudományos társaságok alakultak – köztük az International Positive Psychology 

Association, Magyarországon pedig a Magyar Pszichológiai Társaság Pozitív Pszichológiai 

Szekciója –,biztosítva a folyamatos szellemi muníciót a tudományos munkához. 

 

A PP három pillérre épülő programjával összhangban, kutatási gyakorlatában „egyének, 

közösségek és intézmények felvirágoztatásával és optimális működésének tanulmányozásával 

foglalkozó tudománnyá vált” (Linley és mtsai, 2006, in Rusk és Waters, 2015:141), s mint ilyen, 

egyrészt a pszichológiatudomány keretein belül tekinthető egyfajta integráló irányzatnak – hiszen 

a kutatómunka érinti a személyiség-lélektan, a fejlődéslélektan, a kognitív pszichológia, a 

szociálpszichológia, a munka- és szervezetpszichológia területeit –, másrészt pedig, túllépve a 
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pszichológiatudomány határain, más tudományterületek és tudományágak – pl. a szociológia, a 

szervezéstudományok, a vezetéstudományok, az egészségtudományok, oktatás – cél- és 

eszközrendszere, valamint eredményeinek a tudományos munkába való integrálása is része az itt 

zajló munkának; ezen területek tudományos céljaival összeegyeztethető, és azok eredményeiből 

táplálkozó új tudományos irányzatról beszélhetünk, amely a maga sajátos szemléletmódjával és 

eszközrendszerével kontribúcióval szolgál azok számára. A PP már missziójának 

megfogalmazásakor egyértelműen magában hordozta az interdiszciplinaritást, hiszen nyitott, a 

szigorú diszciplináris korlátokon átívelő szemlélet jellemzi és hasonlóan számos, az ezredfordulón 

szárba szökkent tudományos irányzathoz, képes a más tudományterületekkel való 

együttműködésre, valamint diszciplínákon átívelő cél- és eszközrendszert kínálni követőinek. A PP 

maga is számos 21. századi diszciplína tudásbázisából táplálkozik, s azokat „viszontgazdagítani” is 

képes. 

 

2.2.1.2. Gyökerek 

 

„A Pozitív Pszichológia (…) mozgalmi indulása az 1990-es évek végén csak egy szervezeti 

öndefiníció” – idézi a mozgalom folyóiratának indulásakor többek (pl. Linley és mtsai, 2006) által 

osztott nézetet Pléh (2012:13), hiszen „az erények, és bűnök listájának gondolata kultúránk egyik 

vezető elve, a személyiség és a helyzetek negatív vonásaival történő megküzdés és a pozitív jegyek 

köré integrálás pedig legalább a humanisztikus pszichológia óta vezérelv”. Az új irányzat 

filozófiája, eszmerendszere, teoretikus gyökerei azonban egészen az ókorig nyúlnak vissza. Ez azért 

nem meglepő, hiszen – Oláh és Kapitány Fövény (2012:21) sorait idézve – „univerzális, téren és 

időn átívelő jellemzőkről van szó, amelyek a múlt gondolkodóit ugyanúgy foglalkoztatták, mint a 

jelen nagy elméletalkotóit”. A Pozitív Pszichológia központi kérdéseinek, a jóllétnek, az 

erényeknek, a karaktererősségeknek a természete, és ezeknek a  jó életben betöltött szerepe áll az 

ókori görög filozófia középpontjában. Az élet végső céljának tekintett eudaimóniáról, boldogságról, 

jóllétről, kiteljesedettségről, és ezeknek az erényekkel, kiválósággal való kapcsolatáról szóló 

gondolkodás különböző irányzatait tekintjük át először, hiszen a PP emberképét, szellemiségét 

legmarkánsabban formáló filozófiai iskolák ezek. Ezt követően kerül sor az új irányzat fogalmi 

előzményeinek és szemléletének alakulásában jelentős szerepet betöltő 19. és 20. századi filozófiai 

és pszichológiai iskolák rövid ismertetésére, különös tekintettel a humanisztikus pszichológia és a 

PP kapcsolatára. 

 

Az ókori görög filozófia eudaimónia-felfogása (Arisztotelész, Zénón, Epikurosz) 

 

Az emberi élet végső céljának tekintett eudaimóniáról, és az annak eléréséhez vezető útról való 

gondolkodás az ókori görög filozófia egyik központi témája. A szó a görög eu (jó) és daimón 
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(szellem, isteni hatalom, isteni rendelés, isteni rendelkezés megszabta sors) szavakból keletkezett, 

és boldogságot, jóllétet, jó életet értünk alatta. Gyakran fordítják virágzásnak (ang.: flourishing) is 

(vö.: Tiberius és Mason, 2009:352). Az eudaimóniához vezető útról különböző módon vélekedtek 

az ókori görög filozófiai iskolák. A Pozitív Pszichológiai irányzat szempontjából talán leginkább 

meghatározó arisztotelészi iskola mellett a sztoikusok és az epikureusok eudaimónia-felfogását 

tartom kiemelendőnek, mert összevetésükkel jól megragadhatóvá válnak a jó élethez, boldogsághoz 

vezető utakról alkotott különböző felfogások, illusztrálva a klasszikus filozófia óriási hatását a PP 

legjelentősebb kérdésfelvetéseire és az irányzaton belül kirajzolódó viták forrására. 

A Zénón (i. e. 336–264) nevével fémjelzett sztoikus iskola szerint akkor érhetjük el az eudaimonikus 

állapotot, ha elhatárolódunk érzelmeinktől, szenvedélyünktől, vágyainktól azon dolgok 

vonatkozásában, amelyekre nem lehet hatásunk, valamint ha elfogadjuk azt, amit a gondviselés ránk 

ró. A rossz ugyanis nem más, mint a jó ellentéte, az emberi élet eseményeinek, történéseinek 

legnagyobb része viszont a két pólus között helyezkedik el, ennél fogva etikai szempontból 

közömbösként kell értékelnünk. Az ember feladata az, hogy a közömbös dolgokkal szemben 

közömbös, szenvedélymentes (apatheia = szenvedélymentesség) magatartást tanúsítson. A 

sztoikusok szerint az egyetlen dolog, amire igazán hatásunk lehet, az a karakterünk, így az 

eudaimónia szükséges és elégséges feltételének az erényességet látják; az embernek karaktere 

folyamatos csiszolása révén kiválóságra kell törekednie minden tekintetben, minden cselekedetével 

(Stieger, szerk., 1983; Tiberius és Mason, 2009:35.) A Zénónnal kortárs Epikurosz (i. e. 341–270) 

szerint viszont az élet végső célja annak az állapotnak elérése, amikor természetes igényeink 

kielégítését követően már nem zavarnak fizikai fájdalmak és „üres vágyak”. Epikurosz 

„ataraksziáról” beszél, ami „rendíthetetlen nyugalmat”, „elégedettséget ” jelent, s filozófiája szerint 

ennek az állapotnak az eléréséhez az erényes életen, a félelemtől való megszabaduláson, a tudás 

gyarapításán, és az élet mértékletes élvezetén keresztül vezet az út. Logikai tanításaiból az igazság 

kritériumára vonatkozó megállapításai szerint, az élőlények alapvető és elsődleges érzésének a 

gyönyört (gör.: hédoné) és a fájdalmat tekinti. Így Epikurosz szerint a helyes tett és az igaz ismeret 

kísérője a gyönyör érzése, a helytelen tett és a téves ismeret kísérője pedig a fájdalom érzése. Etikai 

szempontból a legfőbb jót a lélek nyugodt, indulatoktól mentes állapotában jelöli meg. Ez az 

atarakszia (zavaroktól való mentesség), amely a mérsékelt, filozófiailag kívánatos gyönyör érzését 

ébreszti a lélekben (vö.: Long, 1998). Rendkívül fontos tehát, hogy az epikureusok erényes és 

visszafogott életvitelt hirdetnek, szemben a hedonista filozófia olyan képviselőivel, mint pl. 

Arisztipposz (i. e. 435–366), aki a kürénéi iskola alapítójaként viszont az individualista élvezetek 

pillanatnyi maximalizálásában látja az élet értelmét (Lautner, ford., 1995). Bár a két iskola közös 

vonása, hogy az élvezetet, a gyönyört tartották a legfőbb jónak, azonban alapvetően eltértek 

egymástól a gyönyör vagy élvezet definiálásában. Míg az élvezet az epikureusoknál a testi és a lelki 

szenvedés hiánya által biztosított nyugalmat, az élet derűs, mértékletes élvezetét és a 

halálfélelemtől, szorongástól való megszabadulást jelenti, a kürénéi hedonisták a pillanat adta 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Arisztipposz
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gyönyörben hisznek, az élet értelmét az érzéki, testi gyönyörök hajszolásában látják. A jelenben 

történő önmegtartóztatás egy jövőbeni cél érdekében nem talál támogatásra a kürénéi hedonisták 

filozófiai rendszerében, továbbá a testi gyönyörök mindenek fölé helyezése jellemzi filozófiájukat. 

Azért tartom lényegesnek ezt az összehasonlítást, mert amikor a PP örömteli, pozitív érzések 

átélését igenlő szemléletéről beszélünk, az epikuroszi iskola tanításaira kell gondolnunk, nem pedig 

a kürénéi irányzatra. 

Arisztotelész (i. e. 384–322) eudaimónia-felfogása a leginkább összetett. Nikomakhoszi etika 

(Szabó, ford., 1997) című munkájában rámutat, hogy az emberi élet célja a legnemesebb boldogság 

megtalálása, s azt az alapkérdést teszi fel, hogy milyen módon juthatunk el a jó élet lényegét adó 

legnagyobb boldogság, az eudaimónia állapotába. Úgy tartja, hogy az eudaimonikus élet egyrészt a 

karakter kiválóságából, az erényekből, másrészt a tudásból és bölcsességből táplálkozik. 

Arisztotelész tanításának az is része, hogy az erényesség erőforrások meglétét és azokhoz való 

hozzáférést is feltételez; így az élet értelme annak az eudaimonikus boldogságnak a megélése, 

amelyhez a személyes erőforrások gazdagításán, a karakter fejlesztésén és a bölcsesség 

gyarapításán keresztül juthatunk el. Túl a személyes fejlődésen, az erényes viselkedéssel 

hozzájárulunk a közösség életéhez is, s jelentőség-teli kapcsolatokat alakítunk ki és ápolunk. Míg a 

sztoikusok a teljes érzelem- és szenvedélymentességet hirdetik, az epikureusok pedig a mértékletes 

örömöt, Arisztotelész úgy véli, hogy a céltudatosan, értelmesen, erényesen élt élet integráns része 

az öröm, így az élet nem csak értelmes, de ezáltal élvezetes is egyben. Az örömteli érzésekre 

ugyanakkor Arisztotelész szerint kizárólag, mint az erényes, mértékletes és céltudatos cselekedetek 

gyümölcsére tekinthetünk, a valódi cél nála nem ezek átélése (Tiberius és Mason, 2009:352). 

Pontosan meg is határozza a karaktererősségeket, amelyekre erényekként utal. Ez később – ahogy 

lentebb látni fogjuk – kiváló munícióul szolgál a Pozitív Pszichológia képviselőinek a 21. századi 

erények, karaktererősségek kidolgozásához, ilyen például Peterson és Seligman (2004) VIA 

modellje. Arisztotelész úgy véli, hogy az általa felsorolt erények gyakorlása azért ajándékozza meg 

az embert a jóllét állapotának átélésével, mert az ember ilyenkor talál rá saját valódi természetére, 

így azzal összhangban cselekszik, és valódi természetének engedve nyilvánul meg: ez az autentikus 

boldogság. 

Mindhárom fent ismertetett filozófiai irányzat meghatározó módon formálta a PP-t, legyen szó 

elméletalkotásról vagy empíriáról. Epikurosz tanításai elsődlegesen a hedonikus jóllét (HWB) – 

vagy másként szubjektív jóllét (SWB), megint másként emocionális jóllét – modellekben köszön 

vissza (Gallagher, 2009:1030). Gondoljunk Diener (1984) Szubjektív Jóllét Modelljére, amelynek 

három eleme tökéletesen rímel az epikureusok tanításaira. Ezek (a) gyakori kellemes élmények, 

érzések és hangulatok megélése, (b) ritkán átélt kellemetlen élmények megtapasztalása, (c) 

elégedettség. A Pozitív Pszichológiában a pszichológiai és a szociális jóllét modelleknek nevezett 

konstruktumok Arisztotelész eudaimóniájának szellemét idézik, így rájuk eudaimonikus jóllét 

modellekként utalunk (vö.: Gallagher, 2009:1031). Ide tartozik Ryan és Deci (2000) Önállóság 
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Teóriája (ang.: Self Determination Theory), amely három alapvető szükséglet kielégítésében látja 

a jóllét kulcsát, ezek az autonómia, a kompetencia és a szociális kapcsolatok iránti igény. Deci és 

Ryan elméletét számos motivációs elmélet „.metaelméleteként” tartjuk számon. Az arisztotelészi 

hagyományokhoz kötődik Ryff (1989) hat elemből álló, Multidimenzionális Jóllét Modellje, amely 

az autonómia, a személyes fejlődés, a környezettel való hatékony együttműködés, az értelmes 

életcélok, az önelfogadás és a másokkal való pozitív kapcsolat elemeit foglalja magába. Ezek az 

elemek az arisztotelészi értelemben vett önmegvalósítás, vagyis saját legjobb énünk megtalálása 

révén segítenek a boldogsághoz, a kiteljesedett élethez, az eudaimóniához (Gallagher, 2009:1032). 

Az integrált jóllét modelleket – például Cloninger (2004), Seligman (2011), Keyes (2007) 

modelljeit – megvizsgálva, bár tetten érhetjük az epikuroszi filozófia eszmerendszerének hatásait 

is, jellemzőbben Arisztotelész komplex eudaimónia-felfogásának szellemisége köszön bennük 

vissza. Arisztotelésznél a kiteljesedett, virágzó élet boldogságában ott van egyén és közösség, jelen 

és jövő, ott vannak a velünk született diszpozíciók és a fejlesztésre váró képességek, s megtalálható 

benne úgy az értelem, mint az érzelem szerepe az optimális működésben. Locke – Arisztotelész 

integrált szemléletére reflektálva – úgy érvel, hogy a kellemes érzések és az erényesség 

egyértelműen kapcsolatban állnak egymással, azok szét nem választhatók (Locke, 1689/1964, in 

Kashdan és mtsai, 2008). Hobbes (1651/1987, in Kashdan és mtsai, 2008) és Bentham (1789/1988) 

pedig egyenesen azt állítják, hogy az öröm olyan erőteljes motivációs forrás, amire szükség van a 

kiteljesedett, boldog élethez. Arisztotelész boldogságfelfogását Bentham és Hobbs nézeteivel 

kiegészítve tehát egy olyan körforgásként képzelhetjük el, ahol a kétféle mentális tartalom – a 

hedonikus és eudaimonikus – egymástól szét nem választható. 

 

Ahogy Tiberius és Mason (2009:343) is rámutatnak, bár az ókori klasszikus filozófia tanításai 

komoly szellemi munícióval szolgáltak a Pozitív Pszichológia, mint önálló irányzat missziójának, 

kutatási filozófiájának, elméleteinek és konstruktumainak megalkotásához, mégis fontos 

hangsúlyozni – miként Kashdan és mtsai (2008) is rámutatnak –, hogy szemléletmódjának 

automatikus leképezése a PP számára hiba volna. A leglényegesebb különbségek között említhető, 

hogy míg a filozófiában, így Arisztotelész világában is, az objektív mérce értelmezhető, a 

pszichológiai gyakorlatban alkalmazott ún. személyes élmények mérésén alapuló fenomenológiai 

megközelítés a filozófia világában értelmezhetetlen. Egy másik jelentős különbség, hogy míg a PP 

az eudaimóniát volatilisként, élethelyzettől függőként értelmezi, az ókori filozófia értelmezésében 

az az emberi élet egészét jellemzi, s nem annak bizonyos elemeit vagy szakaszait. Összegzésként 

mégis elmondható, hogy a Pozitív Pszichológia kutatási programjának mindhárom pillére úgy 

emberképének, mint elméleteinek, és konstruktumainak kialakításában jelentős részben táplálkozik 

a klasszikus görög filozófia szellemi hagyatékából. Ez a rövid visszatekintés szándékaim szerint az 

új pszichológiai irányzat emberképének és teóriáinak – így pl. a Flow-elmélet – alaposabb 

megértését segíti. 
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A legfontosabb 19. és 20. századi filozófiai és pszichológiai irányzatok és a PP kapcsolata 

 

Az ókori görög filozófia jelentősen befolyásolta annak az angolszász filozófiai irányzatnak a 

szellemiségét is, amelyet Bentham hívott életre. Platón (i. e. 427–344) kvantitatív hedonizmusát 

idéző felfogás köszön vissza abban a benthami tanításban, amely a boldogságot, örömöt mérhetőnek 

tartja, s ezt helyezi utilitarista filozófiája középpontjába. Bujalos (2007:636) Sidgwicket idézi, 

amikor azt írja, hogy „az etika alapproblémája az ésszerű emberi cselekvés végső céljának a 

kutatása, melyet az ókorban a Jónak vagy Summum Bonumnak tekintettek. (…) Az utilitarizmus 

alapkérdése tehát a legfőbb jó. (…) A legfőbb jó a boldogság, mégpedig a lehető legtöbb ember 

boldogsága.” Míg azonban Bentham kvantitatív hedonista irányzatból kinőtt utilitarista iskolája 

szerint az örömök intenzitásuk és tartalmuk alapján mérhetőek, s az ember a várható 

örömmennyiség alapján preferál valamely cselekedetet vagy politikát egy másikkal szemben, addig 

J.St. Mill megkülönböztette a minőségileg alacsonyabb és magasabb rendű örömforrásokat, ezzel 

pedig elhatárolja magát Bentham kvantitatív felfogásától. „A hasznosság elve minden további 

nélkül összeegyeztethető annak elismerésével, hogy az élvezet bizonyos fajtái kívánatosabbak és 

értékesebbek másoknál. Képtelenség lenne feltételezni, hogy az élvezetek értékelése csak a 

mennyiségtől függ…” (Mill in Bujalos, 2007:636). Mill – hasonlóan Arisztotelészhez, de 

ellentétben Benthammel – megkülönbözteti az alantasabb és a magasabb rendű élvezeteket, és, 

ahogy Pléh (2012:14) fogalmaz, „miközben a haszonelvű emberképből indul ki, a szeretet és a tudás 

problémáját, mint nem disztributív mozzanatot előtérbe állítva hangsúlyozza, hogy a (…) 

»mindenoldalú személyiség kibontakoztatása« az ember mozgásterének kitágulását is jelentik 

egyben”. Bujalos (2007:636) szintén úgy véli, hogy az öröm kitüntetett szerepe ellenére az 

utilitarizmus sosem volt egoista hedonizmus. Az „utilitarizmus (…) nemcsak a cselekvő örömét 

nézi, hanem mindazok boldogságát, akikre a cselekvés kihat”.  

Az utilitarista szemléletnek úgy a kvantitatív, mint a kvalitatív irányzata inspirálta a Pozitív 

Pszichológia képviselőit. Bentham kvantitatív perspektívája például Kahnemann munkáiban 

köszön vissza (Vitterso, 2009), boldogságkeresésének (ang.: pursuit of happiness) problematikája 

(Bentham in Pléh, 2012) pedig az angolszász hagyományokkal bíró pszichológia motivációs 

elméleteiben érhető tetten (Pléh, 2012). J. St. Mill gondolkodásának hatása is egyértelműen 

érzékelhető a PP emberképfelfogásában. Ennek lényege, hogy az ember aktív, saját magát formálni 

képes, tehát nem determinált és pusztán reaktív lény, önmaga tökéletesítése pedig önálló életcélnak 

tekintendő. Az egyén nem kizárólag a fájdalom elkerülésére és az öröm megszerzésére törekszik, 

tehát az életnek van egy nem haszonelvű távlata (Pléh, 2012). Mill munkájának Seligman Autentikus 

Boldogság Elméletére volt jelentős hatása (Vitterso, 2009:475). 

 

Pléh Csaba (2012) a Pozitív Pszichológiai szemléletet megtermékenyítő fogalmi előzményeket 

keretbe rendezve, a hagyományos pszichológia és a Pozitív Pszichológia vezető gondolatait 
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összehasonlítva mutat rá az általa legmarkánsabbnak tartott különbségre. Ezek a 2.2./1. sz. 

táblázatban találhatók. 

 

2.2./1. sz. táblázat: A PP és a hagyományos pszichológia összehasonlítása

 

Forrás: Pléh (2012:14) 

 

A fenti keretet használva kiindulópontként, tekintsük át a leginkább meghatározó 20. századi 

teóriákat, konstruktumokat, kutatási irányokat, a Pozitív Pszichológia fejlődését direkt módon 

legmarkánsabban meghatározó munkák említésével! Azok részletes kibontása – a dolgozat 

mennyiségi korlátait tiszteletben tartva – nem célja ennek a munkának. (A Flow-teória 

bemutatásakor néhány e helyen szereplő elmélet, konstruktum bővebb kifejtésére sor kerül az arra 

dedikált fejezetben.) 

A Pavlov-féle paradigma keretei között megszületett drive redukciós elméletek korlátai nyomán 

kezdődtek el azok a kutatások, amelyek bizonyítják, hogy az élő szervezet számos olyan viselkedést 

produkál, amelyek nem hozhatók összefüggésbe csupán a drive-ok redukálására irányuló 

törekvéssel (Józsa, 2002:82). A témában folytatott kutatások többek között White (1959) 

munkájában jelennek meg, akinek nevéhez kapcsolódik az Effektancia Motiváció Elmélet és a 

kompetencia fogalmának bevezetése, mely utóbbit a „környezettel való hatékony interakció 

képességeként” határozza meg. „White kompetencia-késztetésről, mint motivációról beszél (...) 

feltételezi, hogy a kompetenciának motivációs aspektusa is kell legyen; feltételezi, hogy adott 

kompetencia eléréséhez szükséges motiváció nem tulajdonítható egyértelműen olyan 

erőforrásoknak, amiket drive-oknak neveznek. Úgy véli, az embernek veleszületett igénye van 

kompetenciáinak növelésére. (...) Ez a veleszületett kompetencia-növelési hajlam alapvető szerepet 

tölt be az egyén fejlődésében, adaptivitásában. (...) Egy viselkedésből akkor következtethetünk az 

effektancia motiváció működésére, ha annak tartós fókusza van és rendelkezik az exploráció és a 

kísérletezés jellemzőivel: azaz szelektív, irányított és kitartó. Az egyetlen jutalmat a tevékenység 

végrehajtásának lehetősége adja, ebben az értelemben a viselkedést nevezhetjük önjutalmazónak 

is” (Józsa, 2002:3-4.). White munkáját azért tartom fontosnak, mert két szempontból is jellemzi a 

hagyományos pszichológia elmozdulását abba az irányba, amelyikre a PP a későbbiekben épít. A 

kompetencia fogalom bevezetése alapozza meg azoknak a későbbi személyiség- és 

szervezetpszichológiai elméleteknek a kialakítását, amelyek a kompetenciákra, mint a személy 
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képességeinek rendszerére tekintenek, és amelyek fejleszthetők. „A kompetencia, kitágítva a 

személyiségértelmezés kulcsfogalma lesz, mint azt a magyar pszichológiában Kulcsár Zsuzsanna 

(1981) kifejtette” (Pléh, 2012:15). Minél inkább érezzük, hogy a magunk urai vagyunk, minél 

nagyobb összhangot érzünk a képességeink és cselekedeteink között, annál elégedettebben és 

kiteljesedettebben élhetünk. „A kompetenciának megfelelő viselkedés (…) a tágan értelmezett 

emberi boldogság egyik lehetősége” (Pléh, 2012:15). 

Hebb (1949, 1975) Optimális Kihívás/Ingerlési Szint Elmélete (ang.: Optimal Arousal Theory), 

amelynek bevezetése révén az aktiváció és a feszültség viszonyának értelmezése kerül a motivációs 

pszichológia egyik kulcskérdéseként előtérbe. Az elmélet szerint, ha túl magas az ingerlési szint, 

akkor annak csökkentéséhez, ha túl alacsony, akkor növeléséhez kapcsolódik a tanulás. Az 

optimális ingerlési szint vizsgálatához kapcsolódóan önálló motivációkutatási irányzat nőtte ki 

magát, amely szerint a motiváció az aktivációs (arousal) szint változásához kapcsolva értelmezhető 

(Józsa, 2002). „A modern pozitív pszichológia azonban az aktivációs kontinuumot nem pusztán a 

feszültség és a teljesítmény összefüggésében értelmezi, hanem ezt kiegészíti a személyes 

megméretés dimenziójával. (…) nem egyszerűen csak arról lesz szó – Hebb fordított U görbéjét 

kiegészítve –, hogy a teljesítmény közepes feszültségi szinteken optimális, hanem arról, hogy a 

feszültség és a képesség kölcsönhatásában jelenik meg a felszabadultság, illetve a kétségbeesés 

pólusa” (Pléh, 2012:15.). Hebb (1949, 1975) elmélete egy olyan irányt nyitott meg a motivációról 

való gondolkodásban, amely meghatározó jelentőséggel bír saját kutatási témám szempontjából is, 

ahogy azt a következő fejezetben a Flow-konstruktum ismertetésénél is látni fogjuk. 

A fent ismertetett kompetencia fogalom és az optimális ingerlési/kihívási szint a klasszikus 

boldogságkeresés problematikaként ismertté vált angolszász pszichológiai hagyomány részeként 

épült be a PP paradigmarendszerébe. „A pozitív pszichológia állandóan előreható, önmagát 

megváltoztató törekvései (...) a többletmotivációs rendszerbe illeszkednek, amelyet a 20. század 

közepén Lewin (1935) dinamikus pszichológiájától McClelland, Atkinson és munkatársai (1976) 

teljesítmény-motiváció elméletén keresztül, sokan képviselnek” (Pléh, 2012:15). 

Szemben tehát a felfogással, amely az embert, mint a külső hatásokra reagáló, reaktív szervezetet 

képzeli el – ahogy a behavioristák és a pszichoanalitikusok is tették (Pléh, 2012) –, a Pozitív 

Pszichológia emberképe proaktív, kezdeményező, önmegvalósító, önindította, saját sorsát formálni 

képes. Ez megjelenik az emberközpontú, humanisztikus személyiségfelfogásban már Allportnál 

(1998) is, majd később Rogersnél (2008) a kliensközpontú pszichoterápiás felfogásban, amelynek 

célja nem csupán a problémák okainak feltárása a múltbeli történések analizálásával, hanem a saját 

belső erőforrások mozgósításával, a belső lehetőségek – mint fent: kompetenciák – kiaknázásával 

való előrelépés és önmegvalósítás segítése. Ez az emberkép Dilthey (1894) 19. század végi német 

szellemtudományos pszichológiájának értékközpontú emberképéhez is kapcsolódik (Pléh, 2012). 
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A humanisztikus pszichológia és a PP kapcsolata 

 

A „humanisztikus pszichológia” kifejezést először Allport használja az 1930-as években (Wertz és 

Bridges, 2009:492), Maslow pedig egyenesen az egészséges és boldog emberek új 

pszichológiájaként a „harmadik erőnek” nevezi, szembehelyezve azt az ezredforduló ortodox 

pszichoanalitikus és behaviorista irányzataival. Bár a humanisztikus pszichológia egy sokkal 

kevésbé szervezett mozgalomként indul, mint a Pozitív Pszichológia, közös bennük, hogy a tudatos 

ember képét helyezik a középpontba, aki fejleszthető képességekkel, kapacitással és akarattal olyan 

kreatív cselekvésre képes, amellyel már nem csupán reagálni képes a környezetére, hanem 

tudatosan formálni is képes azt. A felvilágosodás eszméje jelenik meg filozófiájában, ahol az ember 

saját képességei és tudása révén képes a környezete formálásában is aktív szerepet vállalni, azt 

szebbé és jobbá tenni (Wertz és Bridges, 2009:492). Filozófiájában megjelenik a kontextuális, 

holisztikus szemlélet, és szintén a reneszánsz szellemiségében egy nyitott, a tudományok határain 

átnyúló párbeszédet sürget, ezzel is tágítani szándékozva a pszichológiatudomány perspektíváját és 

módszereit. Az egyén szintjén Rogers (2008) az önmeghatározási képesség megléte és 

fejleszthetősége mellett érvel, és a személyes növekedés révén felszabadítja az egyént a korábbi 

felfogások szerint a múltja által determinált létéből. Holisztikus, kontextuális szemléletének 

megfelelően a humanisztikus pszichológiában jelenik meg elsőként a Maslow által bevezetett 

eupsychia fogalma (Maslow, 1976), ami olyan társadalmi szervezetekre utal, ahol már nem csupán 

az egyén, de a közösség tagjainak jólléte és kiteljesedettsége is központi kérdéssé válik. 

 

A „pozitív pszichológia” kifejezetést Maslow (1954) használja először a Motiváció és személyiség 

című írásának egyik alfejezete címeként. A tanulmányban így ír a hagyományos pszichológia addigi 

szerepéről: „A pszichológia tudománya eddig sokkal sikeresebb volt a negatív, mint a pozitív 

oldalon. Sok hiányosságunkat, betegségünket, bűnünket felfedte, de lehetőségeinkből, 

erényeinkből, elérhető céljainkból vagy teljes lelki magaslatainkból keveset láttatott. Mintha a 

pszichológia szándékosan szorította volna be magát jogos hatáskörének felére, méghozzá a 

sötétebbik, rosszabbik felére” (Maslow in Oláh, 2012:7). Ezeket a sorokat akár a Pozitív 

Pszichológia programindító írásából is idézhettük volna, s nem véletlenül, hiszen a PP emberképe 

megegyezik a humanisztikus pszichológia emberfelfogásával, ahol a cél az egészséges emberek 

fejlesztése és az önkiteljesedés (Maslow, 1943, 1968) vagy az aktualizáció (Rogers, 2008) segítése. 

Rogers egyénközpontú megközelítése abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy az emberi 

motivációt az önkiteljesedési, aktualizációs vágy hajtja. Felfogása szerint az embert egész életében 

az értelem keresése mozgatja, s megvannak a belső erőforrásai ahhoz, hogy azt meg is találja. A 

pszichológia feladata ezen az úton segíteni az embert (Milan és West, 2001). 
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A szintén humanisztikusnak tartott Allport (1921) úgy vélte, hogy a pszichológiának inkább a 

vonások tanulmányozása a feladata, mint az értékek, erények, karaktererősségek vizsgálata. Azzal 

érvelt, hogy utóbbiakkal inkább a filozófiának, s nem a tudományos pszichológiának kell 

foglalkoznia (Oláh, 2012). A pozitív pszichológia túllép a vonások kutatásán, és azt hangsúlyozza, 

hogy az erények és a karakter vizsgálata éppen olyan központi témája kell legyen a tudományos 

pszichológiának, mint a vonásoké, hiszen a viselkedés alakulásában ezek együttesen játszanak 

szerepet. Szintén a két irányzat közötti különbség, hogy míg a humanisztikus mozgalom követői 

elzárkóznak a kísérleti módszerektől, a PP képviselői elkötelezett hívei az empíriának (Seligman és 

Csíkszentmihályi, 2000; Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi, 2011). Utóbbi szerzőpárost idézve 

„a pozitív pszichológia felvállalja a humanisztikus felvetések empirikus kutatásokkal történő 

igazolását” (Oláh, 2012:3-11). 

Megfigyelhető, hogy a PP humanisztikus pszichológiával szemben megfogalmazott kritikája az 

empirikus munkát illetően nagyban hasonlít ahhoz a kritikához, amelyet a Pozitív Pszichológiával 

kapcsolatban a kritikusok egy része megfogalmaz, miközben – ahogy a következő fejezetben látni 

fogjuk – egy másik részük éppen a túlságosan sok mérést rója fel az új irányzat képviselőinek. 

 

2.2.2. Tizenöt éve a tudomány térképén. A Pozitív Pszichológia a teoretikus és empirikus 

kutatások tükrében; konstruktumok, jelenségek, kutatási irányok 

 

Valószínűleg egyrészt a rendkívül gyorsan kiépült és hatékonyan működő tudományos 

infrastruktúrájának, másrészt diszciplínákon átívelő nyitott szemléletének, harmadrészt pedig éppen 

programja 21. századi társadalmi-gazdasági relevanciájának köszönhetően a PP már létrejötte első 

15 évében számottevő tudományos kontribúcióról számolhat be. A PP témákhoz kapcsolódó, a 

PsychINFO-ban megjelent tudományos cikkek száma 1998-tól 410%-al nőtt, így 2015-re a PP 

témájú publikációk a nagy múltú, konszolidált tudományterületekről megjelent cikkek arányával 

vetekedő 4%-ot is elérték (Rusk és Waters, 2015). Donaldson és mtsai (2014) áttekintő tanulmánya 

1336 darab PP témában született tudományos publikációról számol be az 1999–2013-as időszakból; 

869 empirikus és 467 teoretikus, illetve kritikai írásról van szó, amelyek 50 ország angol nyelvű, 

szakmailag lektorált folyóirataiban jelentek meg. „A pozitív pszichológia eredményei jól 

dokumentáltak és kivételes termékenységről tanúskodnak” (Oláh, 2012:8). 

 

Ahogy a program meghirdetésekor várható volt, az elmúlt 15 év írásaira diszciplínákon átívelő 

tematika jellemző. A tanulmányok a szervezéstudományok, a politikatudomány, a közgazdaságtan, 

az agykutatás és az idegtudományok, az üzleti tudományok, a pszichiátria és az oktatás területeire 

átívelő kutatási eredményekről számolnak be (vö.: Donaldson és mtsai, 2014; Donaldson és Ko 

2010; Froh és mtsai, 2011; Schmidt és mtsai, 2011; Rusk és Waters, 2015). Az alábbiakban a PP 

leggyakrabban kutatott konstruktumait, legnagyobb kutatói érdeklődést bevonzó témaköreit 
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mutatom be úgy a nemzetközi, mint a magyar szakirodalom áttekintő munkáinak és önállóan 

megjelent tudományos publikációinak segítségével. Ilyenek egyrészt Lopez (szerk., 2009), 

Donaldson és mtsai (2014), Rusk és Waters (2015), Oláh (2012), Oláh és Kapitány-Fövény (2012), 

Magyaródi (2012), átfogó összefoglaló tanulmányai, másrészt pedig olyan lektorált publikációkban 

megjelent angol és magyar nyelvű tudományos írások, amelyeket kutatási témám egy-egy 

szeletének mélyebb megismerése valamint elméleti beágyazottságának áttekintése és értékelése 

során dolgoztam fel. A magyarországi Pozitív Pszichológia számos kiváló képviselője közül Oláh 

Attila neve emelkedik ki, hiszen jelentős részben az ő munkásságának köszönhetően vált a 

pszichológiának ez az új, és minden tekintetben úttörő irányzata ismertté és jól beágyazottá 

Magyarországon. Az irányzat missziójának és hagyományainak megismertetésével foglalkozó 

írásai, és a szerkesztésében megjelent átfogó tanulmányok fektették le a PP magyarországi 

meghonosodását segítő alapokat egyrészt a konstruktumok, másrészt az empirikus kutatások 

számára instrumentális mérőeszközök bevezetésével (vö.: Oláh, 2005a, 2005c, 2012).  

 

Az irodalmi áttekintést a PP programjában meghirdetett három fő célkitűzés mentén végzem, 

jelezve, ahol a területek között átfedést látok. Az áttekintés során utalok arra is, hogy egy-egy 

témakör milyen súllyal jelenik meg a tudományos irodalomban. Célom egyrészt a Pozitív 

Pszichológia Flow-kutatás szempontjából is releváns elméleteinek, konstruktumainak, 

jelenségeinek kutatására fókuszáló irodalmak tömör áttekintésén keresztül a Flow-modell 

(Csíkszentmihályi, 1975, 1988a, 1993) elméleti beágyazottságának illusztrálása, másrészt pedig 

annak érzékeltetése, hogy az új irányzat eredeti célkitűzéseihez képest hol mutatkozik kifejezetten 

sűrű kutatói érdeklődés – és ezért hol bővelkedik a terület gazdag eredményekben –, illetve hol 

találtam hiányosságokat, kevésbé lefedett területeket, esetleg „vakfoltokat” a PP térképén. A 

dolgozatom tárgyát képező kutatás empirikus szakaszára 2012-ben került sor. A kutatási terv 

elkészítését – célok és módszertan tekintetében – az 1999 és 2011 között megjelent hazai és 

nemzetközi szakirodalom inspirálta, ám az adatok feldolgozásában, az eredmények értelmezésében 

és a konklúziók levonásában már a 2013–2015-ös időszakban megjelent szakirodalom is kiváló 

szellemi munícióval szolgált, így az alábbi áttekintés erre az időszakra is kiterjed. A Flow-elmélet, 

mint a PP egyik legjelentősebb konstruktumának bemutatásával a 2.3-as dedikált fejezet 

foglalkozik, így az itt következőkben ennek részletes ismertetésére nem kerül sor. Kiemelem 

viszont azon elméleteket, konstruktumokat, amelyek esetében releváns kapcsolódási pontok 

mutatkoznak a Flow-teóriával. 

 

2.2.2.1. Az első pillér: a pozitív szubjektív élmények, pozitív érzelmek és jóllét kutatása 

 

Donaldson és mtsai (2014) a wellbeing/jóllét konstruktumát találták messze a leggyakrabban 

kutatott témának azon cikkek körében, amelyek 1999 és 2013 között angol nyelven, szakmailag 
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lektorált tudományos folyóiratokban jelentek meg a világ 50 országában. Az összesen 1336 

megjelent cikk 25%-a, tehát 334 cikk foglalkozik a jóllét konstruktumával. Nem meglepő ez az 

érdeklődés a szakirodalomban, ha végigtekintünk a Pozitív Pszichológia e konstruktum 

kikristályosítása érdekében tett erőfeszítésein. A tanulmányok között szerepelnek úgy a kezdetben 

egymástól elkülönülten tárgyalt „hedonikus, vagy szubjektív jólléttel” ( vö.: Diener és mtsai, 1985; 

Sheldon és Lyubomirsky, 2006; Seligman, 2002), mint az „eudaimonisztikus, vagy pszichológiai 

jólléttel” (vö.: Ryff, 1989; Keyes, 1998, 2002, 2007; Peterson és Seligman, 2004) foglalkozó 

publikációk, valamint azok a multidimenzionális modelleket bemutató tanulmányok is, amelyek 

közel tíz éves egyeztetést követő konszenzus eredményeként (Gallagher, 2009) már a 

hedonikus/szubjektív és az eudaimonisztikus/pszichológiai és szociális jóllét komponenseket 

egyaránt magukban foglalják. A multidimenzionális modellek között a legjelentősebbek Seligman 

(2011) PERMA modellje – ez a pozitív érzelmek, elkötelezettség, pozitív kapcsolatok, értelem és 

teljesítmény öt elemét integrálja –, továbbá Lyubomirsky és Layous (2013) PAM modellje (Pozitív 

Aktivitás Modell, ang.: Positive-Activity Model), valamint az általam a leginkább teljesnek tekintett 

modell, a szociológus Corey Keyes 24 elemből álló Integrált Jóllét Modellje (Keyes, 2007; 

Gallagher, 2009:1032). A témában született legfrissebb tanulmányok közül erre épít Rusk és Waters 

alig néhány hónapja közzétett Pszichoszociális Jóllét Modellje (PSF-5), amelyben helyet kapnak 

úgy az egyéni pszichológiai, mint a szociális jóllét aspektusok (vö.: Rusk és Waters, 2015), 

hasonlóan Keyes modelljéhez. 

 

Kutatási témám szempontjából rendkívül relevánsnak tartom Vitterso és mtsai (2010), továbbá 

Straume és Vitterso (2012) Funkcionális Jóllét Modelljét (FWB), amely szintén az integrált 

modellek körét gazdagítja, és jelentősége a korábbiakhoz képest abban áll, hogy a hedonikus, és az 

eudaimonisztikus jóllét dimenziókat a szerzők – a környezettel folytatott interakciós szituációkban, 

továbbá a feladatmegoldás kontextusában mutatott sajátos szerepük miatt – tisztán 

megkülönböztetik egymástól, ugyanakkor mindkettőnek instrumentális szerepet tulajdonítanak, és 

azokat, igaz, más és más okok miatt egyformán fontosnak tartják. A szerzők rámutatnak, hogy bár 

úgy a hedonikus, mint az eudaimonisztikus érzelmi állapotoknak komoly szerepük van a személyes 

erőforrások fejlesztésében, vagyis a személyes növekedésben, azok más-más funkciót töltenek be a 

helyzetek komplexitásától és a megoldandó feladatok nehézségi fokától függően. A szerzők 

empirikus kutatásokkal igazolják, hogy a környezet impulzusainak feldolgozását, és a komplex 

helyzetek megoldását az olyan tudattartalmak kísérik, mint az inspiráció, a motiváció és az 

érdeklődés eudaimonikus élménydimenziói, ezek viszont olyannyira dominálják a tudattartalmat, 

hogy a pillanatban megélt hedonikus természetű örömérzet, a kellemes érzések átélésének 

lehetősége az erős koncentráció miatt jelentősen csökkenhet. Elméletük validálására olyan 

diszciplínák eredményeit is felhasználják, mint az idegtudományok, a kognitív pszichológia és a 

szociálpszichológia. Modelljük interdiszciplináris természete kiválóan illeszkedik a PP más 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

26 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

tudományokkal folytatott párbeszédet bátorító filozófiájához, s háttérként szolgál a későbbiekben 

bemutatásra kerülő „munka paradoxona” dilemma magyarázatára is. 

 

A magyar Pozitív Pszichológia 1999 és 2011 között, lektorált szakfolyóiratokban – úgy, mint a 

Magyar Pszichológiai Szemle, Pszichológia, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, Alkalmazott 

Pszichológia, Iskolakultúra, Magyar Pedagógia – megjelent írásait Magyaródi Tímea (2012) 

tekintette át, s azt találta, hogy a Pozitív Pszichológia témában megjelent 72 cikk 16%-a foglalkozik 

a jóllét témakörével; ezzel a jóllét konstruktuma Magyarországon is a leggyakrabban kutatott PP 

témák egyikének számít. A szubjektív jóllét tárgyalására e folyóiratokban először 2004-ben került 

sor, amikor Kállai és mtsai (2004), valamint Szondy (2004a,2004b) publikálták első, e témakörben 

született cikküket, majd 2005 és 2011 között cikkek sora, és a témában született több könyv látott 

napvilágot. A tudományos folyóiratokban megjelent cikkek kapcsán Magyaródi (2012) tanulmánya 

rávilágít, hogy Magyarországon a jóllét kutatására elsősorban serdülők és fiatalok körében került 

sor (pl. Pauwlik és Margitics, 2008), de számos kutatás célozza a társadalmi jóllét témakörét (pl. 

Martos és Kopp, 2011), illetve a szubjektív jóllét és az egészségpszichológia kapcsolatát (pl. 

Susánszky és mtsai, 2006; Pikó, 2005). Könyvek sora egészíti ki a boldogság és wellbeing témákban 

írt tanulmányokat már a PP első éveiben (pl. Balogh és mtsai, 2009; Szondy, 2010; Skrabski és 

Kopp, 2010; Bagdy, 2010). 

 

A kutatási témám középpontjában álló Flow-Modell (Csíkszentmihályi, 1975, 1988a, 1993) az 

Optimális Állapotot leíró olyan multidimenzionális konstruktum, amely magában foglalja úgy az 

eudaimonikus, mint a hedonikus jóllét elemeit, hiszen a Flow-konstruktumra is ezek szintéziseként 

tekintünk (vö.: Moneta, 2004). Doktori kutatásom központi konstruktumának vizsgálatához, 

kutatási eredményeim értékeléséhez ezért elsősorban a multidimenzionális/integrált jóllét modellek 

szolgálnak háttérelméletként szellemi munícióval. 

 

A PP jelentős eredményei közé tartozik, hogy a jólléttel foglalkozó tudományos publikációk közel 

negyede (vö.: Donaldson és mtsai, 2014) már nem csupán a jóllét konstruktumát, de annak 

kialakulását, prediktorait is vizsgálja. Mivel ezek között szintén PP konstruktumok és intervenciók 

szerepelnek független változókként, a wellbeing-kutatás automatikusan gazdagítja más PP 

témakörök, konstruktumok és intervenciók kutatási területeit, bővítve az azokhoz kapcsolódó 

tudásbázist. A wellbeing-kutatások eredménymintázataiban – az 1336 nemzetközi tanulmány 

áttekintése során – leggyakrabban kirajzolódó PP konstruktumok és intervenciók gyakorisági 

sorrendben a következők (Donaldson és mtsai, 2014): a hála (pl. Watkins és mtsai, 2008; 

Lyubomirsky, Toussaint és Friedman, 2009 in Donaldson és mtsai, 2014 ); a mindfulness és 

meditáció (pl. Fredrickson és mtsai, 2008; Jislin-Goldberg és mtsai, 2012); a remény/optimizmus 

(Bronk és mtsai, 2009; Seligman, 1991, 2002; Shogren és mtsai, 2006); a spiritualitás (Ai és mtsai, 
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2005; Ciarrocchi és Breisford, 2009). A magyar publikációkban az optimizmus-pesszimizmus 

témájával a tanulmányok 12%-a foglalkozott a 2000–2011-es időszakban, s miként Magyaródi 

(2012) rámutat, ezeknek főként az egészséggel és immunfunkciókkal kapcsolatos aspektusai, illetve 

a mérésük lehetőségei vonzottak komolyabb kutatói érdeklődést (pl. Szondy, 2006a; Bérdi és 

Köteles, 2010), de a magyar kutatóknak az életcélok és az életminőség kutatása terén elért 

eredményei is komolyan hozzájárultak a Pozitív Pszichológia tudományterületéhez. Magyaródi 

(2012) cikkében e témakörök kapcsán kiemeli például Demetrovics és Nagy (2001), Szondy 

(2004a, 2004b, 2011), Pauwlik és Margitics (2008), Kopp és Martos (2011), Martos és Kopp (2011) 

cikkeit. Érzékelve a nemzetközi és hazai szakirodalomban megjelenő óriási érdeklődést a wellbeing, 

illetve az annak kialakulását segítő konstruktumok iránt, nem meglepő, ha az új irányzatra a 

„wellbeing/jóllét tudományaként” utal a szakirodalom (pl. Cloninger, 2004). A nemzetközi 

szakfolyóiratokban megjelent cikkek számát tekintve az új irányzat színrelépése óta – az elmúlt 15 

évben – csaknem 40%-kal több publikáció született e témakörben, mint a leggyakrabban kutatott 

összes többi témában. 

 

Az alábbiakban tekintsük át röviden azokat a jelentős modelleket, amelyek biztos elméleti alapokra 

helyezték a jóllétkutatást, s háttérelméletként szolgálnak a Flow-modell validálására is! 

Barbara Fredrickson munkásságát elsősorban a pozitív érzelmeket és hatásukat rendszerbe foglaló, 

a Pozitív Pszichológia egyik legrobusztusabb és egyik legnagyobb áttörést hozó elméletével, a 

„broaden and build” elmélettel (Fredrickson, 1998, 2004) kapcsoljuk össze. „A korábbi elméletek 

szerint a pozitív érzelmek alapfunkciója pusztán az, hogy jelzéseket küldjenek az élőlények pozitív 

állapotáról, míg a Pozitív Pszichológia gyöngyszeme a láss-gyarapíts elmélet (…) arra világít rá, 

hogy a pozitív érzelmek nem pusztán tükröződései, hanem aktív építői a személyes erőforrásoknak, 

tüzelőanyagai a testi-lelki jóllétnek” (Oláh és Kapitány-Fövény, 2012:33). Az áttörést tehát az 

hozta, hogy Fredrickson bebizonyította, a pozitív érzelmek nem csupán jelzik a jóllétet, hanem 

annak kiváltó okai is egyben. A pozitív érzelmeknek köszönhetően ugyanis úgy mentális, mint 

fizikai szempontból egészségesebbek és reziliensebbek lehetünk, a társas kapcsolatok tekintetében 

pedig nyitottabbak, azok fenntartásában és bővítésében sikeresebbek. 

Empirikus kutatások sora igazolja, hogy megismerni pozitív érzéseinket, a kialakulásuk és 

fenntartásuk mögött zajló folyamatokat, azok fokozásának lehetőségeit olyan tartós hatásokat 

eredményez, amelyeknek köszönhetően növeljük alkalmazkodási képességünket minden 

tekintetben. Az öröm, az optimizmus, az elégedettség, a szeretet, és más pozitív érzések először 

kiszélesítik az egyéni gondolkodási és aktivitási repertoárt, majd ennek köszönhetően tartósan 

hozzájárulnak az új ötletek megfogalmazásához, a kreativitási folyamat beindulásához, mindennek 

eredményeként pedig a szorongás és az aggodalmaskodás kiszorul a mentális tartalmak közül (vö.: 

Cohn és Fredrickson, 2009:105). Ugyancsak empirikus kutatások igazolják, hogy a pozitív 

érzelmek segítenek feldolgozni a negatív érzelmek kardiovaszkuláris hatásait, és ezáltal lerövidítik 
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a felépülés szakaszát (Fredrickson és Levenson, 1998). A broaden and build elmélet rámutat a 

pozitív érzelmek evolúciós jelentőségére is (vö.: Cohn és Fredrickson, 2009:105; Lopez, 2009), 

hangsúlyozva, hogy azok a hosszútávú egyéni és kollektív erőforrások gyarapításában is aktív 

szerepet játszanak, így biztosítva egyén és a közössége hosszú távú fejlődését. A pozitív érzelmek 

tehát instrumentális szerepet játszanak mind a szubjektív/hedonikus, mind az 

objektív/eudaimonisztikus jóllét kialakulásában és fenntartásában. 

Sonja Lyubomirsky (2008) már az 1990-es évek közepétől vizsgálja a pozitív érzelmek hatásán túl 

azok kialakulásának és fenntartásának körülményeit is. Empirikus kutatásokkal igazolta, hogy míg 

az emberek pozitív érzéseit kb. 50%-ban genetikai tényezők befolyásolják, 40%-ban viszont azok 

tudatos intervenciókkal előidézhetőek, s csupán 10%-ban tudhatók be külső körülményeknek. 

Munkája jelentősége abban áll, hogy nem csupán beazonosította azt a három elemet, amelyek 

kiemelt szerepet játszanak a jóllét tartós fenntartásában, de az ezek fejlesztéséhez tartozó 

eszközrendszert is kidolgozta. 

Szorosan ide kívánkozik, a pozitív érzelmek, élményállapotok fenntartásáért és fokozásáért felelős 

konstruktum, a savoring kutatásával ismertté vált (Bryant, 2003, Bryant és Veroff, 2007) 

munkásságának említése. A konstruktum szerepe azért releváns, mert egyrészt segít megérteni a 

pozitív élmények észlelésének és tudatosításának mechanizmusát, másrészt pedig, szintén 

empirikus kutatások eredményeként, olyan tíz elemből álló eszközt és stratégiát kínál (Ways of 

Savoring Checklist – WOSC), amelyek segítségével a pozitív érzések mélyíthetők és időben 

meghosszabbíthatók. Mint Oláh és Kapitány-Fövény (2012:36) rámutatnak, „a WOSC bevetésével 

végzett kutatások azt igazolták, hogy az optimista, az extrovertált és a pozitív affektivitást 

gyakrabban átélő személyek a fenti stratégiák alkalmazásában is eredményesebbek”. Ez azért 

releváns, mert megerősíti és kiegészíti azt a Lyubormirsky-féle elméletet (2008), miszerint a 

személyiségnek van ugyan szerepe a pozitív élmények, érzések átélésében, ez azonban külső 

beavatkozás eredményeként is befolyásolható, fokozható. 

Fredrickson, Lyubomirsky és Bryant munkássága egyaránt alátámasztja a dinamikus interakcionista 

paradigma érvényesülését a jóllételméletek kontextusában, és rávilágít a személy és környezet 

kapcsolatában rejlő lehetőségekre. Kutatási modellem szintén a dinamikus interakcionista 

paradigma (vö.: Magnusson és Endler, 1977; Magnusson és Stattin, 1988) keretei között 

értelmezhető. 

 

Vélhetően Fredrickson és Lyubomirsky empirikus eredményekkel is alátámasztott robusztus 

elméletei inspirálták azt az óriási kutatói érdeklődést, ami 15 éven át a PP leggyakrabban kutatott 

témái közé emeli a remény és hála témaköreit. Az elmúlt 15 évben megjelent cikkek 7,5%-a, 

összesen 104 publikáció e két téma kutatásával kapcsolatos eredményeket közöl; egy részük a 

remény és a hála megélésével, mint szubjektív élménnyel (state) és hatásaival foglalkozik, másik 

részük pedig mint fejleszthető erősségként, diszpozícióként (trait) vizsgálja azokat. A hálát kutatók 
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között többek között Watkins (2004), Emmons és McCullough (2004), Emmons (2009:442) 

tanulmányait érdemes kiemelni, a reményt kutatók közül például Snyder és mtsai (2002) és Edwards 

(2009:487-491) munkái szolgálnak értékes referenciaként. 

 

 

2.2.2.2. Második pillér: egyéni erősségek, képességek, készségek, erények kutatása 

 

Az emberi erősségek és erények tanulmányozása a Pozitív Pszichológiában olyan egyéni 

diszpozíciók, személyiségjellemzők, karakterjegyek, képességek, készségek, értékek vizsgálatát 

jelenti, amelyekre a szakirodalom összefoglalóan karakterértékekként és -erősségekként utal. E 

témakörben összesen 70 tanulmány látott napvilágot nemzetközi viszonylatban, ezek a fentebb 

jelzett 1336 cikk 5,2%-át teszik ki, s ezzel a második leggyakrabban kutatott területről van szó. A 

korábban említett hála és remény kutatásából származó eredmények az egyéni erősségek és 

diszpozíciók kutatási területéhez is hozzájárulnak, hiszen az ott született munkák a hálára és 

reményre való képesség és készség aspektusait is vizsgálják. Még ezzel együtt is úgy tűnik azonban, 

hogy a nemzetközi kutatási térben e terület jóval szerényebb, mintegy ötöd akkora érdeklődést 

vonzott be, mint a wellbeing-kutatás. Ennek oka az lehet, hogy a PP programjában meghirdetett 

második pillér esetében – a wellbeing-modellekkel ellentétben – már a program meghirdetését 

követő negyedik évben egy kiforrott, letisztult, a személyiség tanulmányozásához jól alkalmazható 

új elméleti keretet és eszköztárat dolgozott ki Peterson és Seligman (2004), amelyet Értékek és 

Erősségek Leltára (Values in Action Inventory of Strenghts – VIA-IS) elnevezéssel publikáltak. A 

24 dimenzióból álló modell 6 kategória köré csoportosítja azokat az emberi képességeket, 

készségeket, értékeket és erényeket, amelyek a következők: bölcsesség és tudás (5 dimenziója: 

kreativitás, kíváncsiság, a tanulás szeretete, döntési képesség, perspektívaalkotás); bátorság (4 

dimenziója: őszinteség, kitartás, merészség, lelkesedés); humanitás (3 dimenziója: szeretet, 

kedvesség, társas intelligencia); igazságosság (3 dimenziója: csapatszellem, méltányosság, 

irányítás); mértékletesség (4 dimenziója: megbocsátás, alázat, önmérséklet, megfontoltság), és 

transzcendencia (5 dimenziója: kiválóságra/minőségre törekvés, képesség/készség a hála és a 

remény megélésére, humorérzék, spiritualitás). A 24 erősséget tartalmazó publikáció, a 

pszichológiában addig használt útmutató, a mentális betegségek tanulmányozásával és 

kategorizálásával foglalkozó kézikönyvek alternatívájaként került bevezetésre. Peterson és 

Seligman VIA modelljének elemei a PP konstruktumok és jelenségek kialakulásának okait feltáró 

empirikus tanulmányokban döntően független változói minőségükben – tehát mint a vizsgált 

jelenségek, konstruktumok kialakulásának prediktorai –, s nem „eredmény/függő” változókként 

kerülnek a kutatói figyelem középpontjába. Szerepük azért jelentős mégis a hagyományos 

pszichológia szempontjából, mert ezek megjelenése a kutatásokban segít kimozdítani a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Character_Strengths_and_Virtues_(book)
https://en.wikipedia.org/wiki/Character_Strengths_and_Virtues_(book)
https://en.wikipedia.org/wiki/Character_Strengths_and_Virtues_(book)
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személyiség-lélektant „a Big Five mániából”, ahogy azt Oláh Attila (2012:9) a Pozitív Pszichológia 

e téren elért eredményeinek értékelése kapcsán megfogalmazza. 

 

A Cloninger (2004) által megalkotott Temperamentum és Karakter Modell elemei Cloninger 

értelmezését követve szintén a jóllét/wellbeing prediktoraiként kerültek a személyiség-lélektan és 

a PP térképére. A modellben szereplő temperamentum- és karakterjellemzők harmonikus egymásra 

épülése biztosítja az egészséges működés alapfeltételét. „Az egészséges egyén biológiai alkatát 

karakterjegyeivel harmonizálva rendeltetésszerűen használja önmaga és a közjó fejlődését 

szolgálva. Karaktere adaptívan üzemelteti a temperamentumát. Tartósan egészséges működésre az 

képes, aki olyan karaktert épít, amely szilárdan nyugszik temperamentuma talapzatán. Az 

egészséges működés feltétele tehát egyrészről a temperamentum és az erények (jó karakterjegyek) 

összhangja, másrészről pedig egy olyan mindennapi életvitel, amely a temperamentumunkkal, 

biológiai adottságunkkal harmonizáló erények folyamatos gyakorolására és használatára épül” 

(Oláh és Kapitány-Fövény, 2012:39). 

 

Szintén a PP második programpontjának megvalósításához járul hozzá az önálló kutatási területté 

vált érzelmi intelligencia képességének (EI) kutatása, majd az itt szerzett tudás hasznosítása az 

egyéni fejlesztések és a szervezetek, intézmények fejlesztése terén (vö.: Brackett és mtsai, 2009). 

Mayer és Salovey (1997), valamint Salovey és mtsai (2000) kutatásai és képesség alapú 

modelljének bevezetése alapjában változtatta meg azt, ahogyan a pszichológia az érzelmekre 

tekintett korábban. Számos gondolkodó az érzelmeket az emberi természet romboló, visszahúzó 

erőinek tartotta, sőt, többen vallották azt a nézetet, hogy az érzelmek és az intellektus célja is 

tökéletesen ellentétes (vö.: Woodworth, 1940). Oláh idézi Termant (in Oláh, 2005a:156), amikor 

azt írja, „egy személy oly mértékben intelligens, amennyire absztraktan képes gondolkodni (…) az 

érzelmességet nem tekintették okos dolognak (…). Hume (1976) abban hitt, hogy az értelem nem 

tesz mást, minthogy figyelembe veszi a valóságot, és következtetéseket von le a világra 

vonatkozóan a szenvedélyek által kitűzött célok elérése és sorrendbe állítása szempontjából. Freud 

(1982) is hasonlóan gondolkodott (…) az értelmet az érzelem kiszolgálójának tekintette.” Salovey 

és Mayer (in Oláh, 2012:159) kutatásai bebizonyították, hogy az érzelem és az értelem egymást 

támogató, együttműködő kapcsolatban vannak. Négy ágból álló modelljük mindegyik ága a 

képességek egy-egy, hierarchikusan elhelyezkedő osztályát képviseli. Világosan rámutatnak, hogy 

az érzelmi intelligencia olyan képesség, amely az érzelmek felfogására, kifejezésére, megértésére 

és felhasználására tesz alkalmassá, és válik a szellemi működés és növekedés, valamint az intra- és 

interperszonális funkciók és optimális szakmai eredményesség forrásává (vö.: Brackett és mtsai, 

2009:310). Magyarországon a 2000 és 2012 közötti időszakban az összes PP témában megjelenő 

cikk 15%-a foglalkozott az érzelmi intelligencia kutatásával, s ezek döntő többsége a pedagógiai 
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aspektusokat és a fejlesztési lehetőségeket vizsgálta, elsősorban óvodákban, iskolákban. (vö.: 

Magyaródi, 2012). 

 

A kreativitás szintén központi téma a PP kutatói körében, jelezve a téma 21. századi relevanciáját 

és súlyát. Csíkszentmihályi (1996) a kreativitás kutatásának egyik legkiemelkedőbb alakja, két 

alapfeltételt állít a kreatív folyamat elé. Egyrészt pozitív kognitív, emocionális/affektív 

élményekkel együtt járó jelenségként azonosította a megnövekedett kreativitási szintet, másrészt 

viszont szerinte nem alakul ki a kreatív folyamat egy adott terület kiváló ismerete és a kapcsolódó, 

kiváló szintre fejlesztett technikai készségek nélkül. A kreativitáskutatás területén hasonló 

eredményre jutott Amabile (Amabile, 1983, Amabile és mtsai, 1996). Kerr (2009) családi 

kontextusban vizsgálta a kreativitást, és kimutatta annak együtt járását a szubjektív és pszichológiai 

jóllét különböző aspektusaival. Mind Csíkszentmihályi, mind Amabile és Kerr kutatásai igazolják 

a környezet meghatározó szerepét a kreatív folyamat kialakulásában, így mindhármójuk munkája 

szociálpszichológia aspektusból is érdekes és releváns. Kerr 2009-ben publikálta a Tehetség és 

Kreativitás Enciklopédiáját (Encyclopedia of Giftedness, Creativity and Talent), ebben bőségesen 

szó esik a kreativitást kísérő optimális működésről. A magyar kreativitáskutató, Barkóczi Ilona 

(2012) szintén pozitív élményekkel, érzelmekkel, optimizmussal hozza összefüggésbe a 

megnövekedett kreativitást. Kutatásaival igazolja, hogy a köznapi kreativitás és a szubjektív jóllét 

együtt járnak. Erre a kapcsolatra Fredrickson (1998, 2001) broaden and build teóriája, és 

Csíkszentmihályi (1975, 1988a, 1997, 1993) Flow-modellje is rávilágít. 

 

A növekedés (growth) a Pozitív Pszichológia empirikus kutatásait feltáró tanulmányainak listáján 

az ötödik leggyakrabban kutatott terület. Az itt született munkák 30%-a a poszttraumatikus 

felépülést vizsgálja. A terület kutatói körében az a nézet vált elfogadottá, hogy a stresszhelyzetek 

bizonyos körülmények között egyértelműen hozzájárulnak a növekedéshez. Donaldson és mtsai 

(2014) Oaksfordot és mtsait (2005), Schultzot és mtsait (2010), valamint Linleyt és mtsait (2011) 

idézik, akik e területnek a tudásbázisához a pozitív coping stratégiák növekedésre gyakorolt 

hatásáról, valamint olyan PP intervenciók bevonásával járó eredményekről tájékoztatják a 

tudóstársadalmat, amelyek a karaktererősségeknek (pl. megbocsátás, spiritualitás), illetve a pozitív 

érzelmeknek és a növekedésnek a kapcsolatát empirikus kutatásokkal igazolják. Magyarországon a 

poszttraumás növekedést Kulcsár Zsuzsanna (2005) egy, a témának szentelt tanulmánykötetben 

tárgyalja. 

 

A megküzdés (coping) kutatása Magyarországon komoly kutatói érdeklődést vonz. A tanulmányok 

20%-a e témára fókuszál (vö.: Magyaródi, 2012). A kutatások a legkülönbözőbb populációkban 

vizsgálják a megküzdési módozatokat (pl. Rózsa és mtsai, 2008; Pikó és Keresztes, 2007; Bödecs 

és mtsai, 2009), illetve az azok mérésére szolgáló módszertani lehetőségeket (Rózsa és mtsai, 2006). 
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Oláh Attila (2004; 2005a:85-95) alkotta meg a Pszichológiai Immunkompetencia Modellt és az 

ahhoz tartozó komplett mérőeszközt (PIK), amely a pozitív coping stratégiák kidolgozásának 

lehetőségéhez kínál egy három alrendszerből és 16 skálából álló komplett diagnosztikai eszközt és 

az annak segítségével kialakítható intervenciós stratégiát. A megküzdés kutatása a növekedés 

témaköréhez is kiváló kontribúcióval szolgál. Ehhez kapcsolható a Flow-állapot és a személyes 

növekedés (vö.: Csíkszentmihályi 1975, 1988a, 1993; Massimini és Carli, 1988) kapcsolatának 

tárgyalása is, ám arra a konstruktumot bemutató 2.3-as fejezetben kerül sor. 

 

2.2.2.3. Harmadik pillér: pozitív intézmények optimális működését segítő tényezők kutatása 

 

A PP első tíz évében a pozitív intézmények, a pozitív szervezetek kutatása szerény mértékű és 

főként elméleti munkák révén ragadható meg a publikációkban. Oláh Attila (2012:8) így fogalmaz 

a terület első évtizedének értékeléséről szóló írásában: „A pozitív intézmények vizsgálatára 

vonatkozó ígérvényekből nem sok teljesült.” A kezdetben szerény számban végzett kutatások mára 

a következő négy témakör köré szerveződnek, s egyenlő arányban vonzanak kutatói érdeklődést: 

klinikai pszichológiai gyakorlatok, pozitív iskolapszichológia, pozitív ifjúságpszichológia és 

pozitív szervezetpszichológia (Donaldson és mtsai, 2014). Kutatási témám szempontjából a Pozitív 

Szervezetpszichológia területén megjelent munkák közvetlen relevanciával bírnak, hiszen a Pozitív 

Pszichológia egyik konstruktumát, a Flow-konstruktumot helyezem szervezeti kontextusba. A 

Pozitív Szervezetpszichológia (továbbiakban PSZP), mint a Pozitív Pszichológián belül kialakult 

önálló kutatási terület kialakulását és fejlődését nagyban segítette úgy elméleti, mint módszertani 

szempontból, hogy az egészségpszichológia munkahelyekkel foglalkozó ága kiemelt kutatási 

területté vált már az 1980-as évektől, ami a pszichoszomatikus megbetegedések számának 

ugrásszerű növekedésének tudható be. „A munkahelyi egészségpszichológia elméleti és 

alkalmazott kutatási területei egyaránt jelentős fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évtizedekben. 

Ezzel párhuzamosan az emberi erőforrások szerepe, ezen belül a fizikai és mentális 

egészségmegőrzés egyre nagyobb teret nyer a vállalati stratégiai tervezésben” (Quick-Tetrick in 

Faragó, 2013:33). „A munkahelyi stressz (…) negatív hatását számtalan tanulmány igazolja. Nem 

lehet tehát figyelmen kívül hagyni a dolgozók nem megfelelő mentálhigiénés állapotának szervezeti 

értékteremtő folyamatokra (…) lefordítható következményeit. (…) A munkahelyi stressz, kiégés 

klasszikus elméletei alapvetően a patogén folyamatokat modellezik, a szervezeti és egyéni szintű 

rizikó- és protektív faktorok azonosítására törekszenek” (Faragó, 2013:33). Bár szoros kapcsolatban 

áll az egészségpszichológiával, az új irányzat a prevencióra, s nem a patológiás folyamatokra 

fókuszál. Kiváló példa éppen a PP és az egészségpszichológia kapcsolatára Nelsen és Simmons 

(2003) modellje. Miközben ez az egészségpszichológiához is szorosan kapcsolódik, a Pozitív 

Pszichológia holisztikus megközelítését és szemléletmódját tükrözve annak az új elméleti 

vonulatnak a része, amelyben a munkahelyi eustressz és distressz egyaránt szerepel a kutatási tervek 
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fókuszpontjai között. A modell célja, hogy rámutasson azokra az egyéni és szervezeti jellemzőkre, 

amelyek az eustressz átélését és a distresszel való megfelelő megküzdést segítik (Grawitch in 

Faragó, 2013). 

Módszertani szempontból specifikálva a PSZP szerepét, az új irányzat azokat a szervezeti 

folyamatokat azonosítja, amelyek ún. „pozitív devianciát” hoznak létre, és elősegítik a szervezeti 

rugalmasságot, a megújulást, növelik a szervezet életerejét, támogatják a kimagasló egyéni és 

szervezeti teljesítményt (Cameron 2003, in Faragó 2013:12-55). S bár gyökerei a humanisztikus 

pszichológia, a szervezettudományok, a szervezetpszichológia, és a szociálpszichológia 

tudományterületeire nyúlnak vissza, markáns különbség viszont a klasszikus 

szervezetpszichológiai irányzatokhoz képest az, hogy a PSZP nem csupán a diagnosztizálást, a 

hibák okainak feltárását és megmagyarázását célozza, hanem kutatás alapú pozitív intervenciók 

kidolgozása, tesztelése és ajánlása is része programjának; a PSZP kutatások az erősségek feltárását 

és fejlesztését, valamint a pozitív deviancia előmozdítását tűzik ki célul (Reiter-Palmon és mtsai, 

2009:663-666). 

Miközben a PP a pozitív emóciók, a jóllét és az emberi erősségek, karakterjegyek egyéni szintű 

vizsgálatát helyezi a fókuszba, addig a PSZP ezt a tudásbázist felhasználva a szervezeti, munkahelyi 

optimális működés elősegítését célozza egyéni és szervezeti szinten egyaránt. A PSZP tanítása 

szerint az egyéni munkavállaló személyes jólléte és optimális működése, valamint a szervezet 

egészséges működése és hosszútávú eredményessége kéz a kézben járnak, szoros interakcióban 

vannak, egymás függvényei, a PSZP feladata pedig e kettő elősegítése. Úgy vélem, ebben a 

misszióban és célrendszerben integráltan látszik érvényesülni a Max Weber (1982, 1992, 1995) 

által megfogalmazott célracionalitás – ahol a cselekvést egy adott cél lehető leghatékonyabb 

elérésére irányuló törekvés indokolja –, az értékracionalitás – ahol a cselekvést etikai, vallásos, 

esztétikai vagy egyéb önértéke indokolja –, valamint az affektív aspektus – eszerint a cselekvést a 

cselekvő érzelmi állapota indokolja. 

 

A Pozitív Szervezetpszichológia a szervezeti jelenségeket tipikusan három nagy elemből álló 

elemzési keret segítségével vizsgálja (Reiter-Palmon és mtsai, valamint Dutton és Sonenshein, 

2009:663-666 és 737-742), ezek közül az első a pozitív szervezeti viselkedést (Positive 

Organizatioal Behavior) és optimális humán működést indikáló személyhez kötődő individuális 

jelenségek és konstruktumok kutatása, ami az egyén pozitív tudatállapotainak, pozitív élményeinek, 

jóllétének, a munkahelyi kontextusban releváns erősségeinek vizsgálatával foglalkozik, valamint az 

olyan konkrét pszichológiai állapotok természetét és előmozdításuk lehetőségeit vizsgálja, mint az 

önbizalom, remény, optimizmus, reziliencia, intrinzikus motiváció, vagy munkával való 

elégedettség stb. A PSZP második nagy vizsgálati területe a szervezeti folyamatok kutatása, ez alatt 

olyan konstruktumok vagy intervenciók vizsgálatát értjük, amelyek célja a szervezet tagjaira történő 

pozitív hatás gyakorlása. Ilyenek például a transzformációs vezetés, munka-magánélet 
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egyensúlyának elősegítését célzó intervenciók szervezeti szinten, a munkakör-gazdagítás stb. A 

harmadik nagy kutatási terület pedig az eredményekhez (outcomes) kapcsolódik. Ilyen például a 

kreativitás, az innováció, vagy a pozitív interperszonális- és csoportközi viselkedés, 

együttműködés/csapatmunka, továbbá a csoport vagy szervezeti szintű tanulás stb. különböző 

aspektusokból való kutatása. Olyan, potenciális eredményeket előidéző körülmények, faktorok 

vizsgálatáról van tehát szó, amelyeket a szervezetek tagjaik működése eredményétől várnak. 

Dutton és Sonenshein (2009:737-742) a szervezeti kontextusban vizsgált egyéni, csoport- és 

szervezeti szintű optimális működésnek 6 indikátorát jelöli meg: jóllét, növekedés, egészség, Flow, 

kreativitás, bevonódottság/elkötelezettség (engagement). Itt némileg előreszaladva meg kell 

jegyezni, hogy a Flow-élmény megélése – ahogyan azt a dolgozat további részében látni fogjuk – 

önmagában eredményezi a kreativitás, az elkötelezettség, a mentális egészség és a jóllét érzetét, s 

ezek pozitív hatásai megragadhatók a szervezeti működés különböző területein is. 

 

Az elmúlt 15 év publikációs „termését” tematikai szempontból vizsgálva a „teljesítmény” témaköre 

vonzotta be a legintenzívebb kutatói érdeklődést. Annak ellenére, hogy az a téma a publikációk 

számát tekintve messze a legkiemelkedőbb, még mindig csupán a Pozitív Pszichológia területén 

megjelent valamennyi cikk 2,3%-át teszi ki.  

Még szerényebb számban olvashattunk olyan kutatási eredményekről – ez az összes „teljesítmény” 

témában született cikk 67%-a –, amelyek valódi szervezeti kontextusban végzett vizsgálati 

eredmények; a Pozitív Pszichológia területén az 50 országot lefedő, globális vizsgálat eredményei 

szerint a kutatásoknak csupán 1,5%-a zajlott szervezeti környezetben (vö.: Donaldson és mtsai, 

2014). A szervezeti kontextusban folytatott kutatások során kiemelt figyelmet kapott a 

pszichológiai tőke (psychological capital – PsyCap) konstruktuma, amelyet több folyamattal és 

jelenséggel is összefüggésbe hoztak a kutatási eredmények. A remény, optimizmus, reziliencia és 

én-hatékonyság elemeit magában foglaló „pszichológiai tőke” konstruktumot a teljesítmény, a 

kreativitás és a pozitív szervezeti magatartás prediktoraként azonosították be az empirikus 

vizsgálatok (vö.: Luthans és mtsai, 2007, in Faragó, 2013). 

A másik leggyakrabban kutatott terület, a karaktererősségeké, különös tekintettel azok 

alkalmazására a kreatív és komplex munkahelyi problémák megoldásában (vö.: Avey és mtsai, 

2010, 2012; Luthans és mtsai, 2008; Gander és mtsai, 2012). 

Az Érzelmi Intelligencia konstrukció szervezeti közegben való kutatásáról beszámoló tanulmányok 

közül példaként Caruso-Wolfe (2001), Brackett és mtsai (2009), továbbá Séllei (2013) emelhető ki. 

 

Összegzés és reflexiók: A Pozitív Pszichológia elmúlt 15 évének teoretikus és empirikus munkáit 

tematikus áttekintésben vizsgálva képet kaphattunk arról, hogy Seligman és Csíkszentmihályi 

(2000) által a Pozitív Pszichológia Kiáltványában megfogalmazott eredeti programból mennyi 

valósult meg. A kutatások gazdag elméleti és empirikus alapként szolgálnak a Pozitív Pszichológia 
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paradigmarendszerében gondolkodó kutatók számára, míg a hiányosan lefedett területek újabb 

kutatási programok körvonalait rajzolják ki. Ha a Pozitív Pszichológia, mint önálló pszichológiai 

irányzat misszióját egyetlen jelzővel kellene megragadnom, az a holisztikus lenne. Holisztikus az 

idősíkok tekintetében, hiszen a múlt, a jelen és a jövő jelenségeit és konstruktumait egyaránt 

vizsgálja. Holisztikus vizsgálati fókuszait illetően is, hiszen a megelőzés és gyógyítás egyaránt jelen 

vannak programjában. Holisztikus abban a tekintetben is, hogy már nem csupán az egyén belső, 

szubjektív folyamataira és erőforrásaira, hanem az őt körbeölelő társadalmi feltételek, környezeti 

kondíciók vizsgálatára is fókuszál, ami hozzásegíthet, hogy az emberek elégedettek legyenek a 

múltjukkal, hogy optimális élmény jellemezze jelenüket, és reménnyel, optimistán nézzenek a 

jövőbe. Holisztikusnak tartom a tekintetben is, hogy nem csupán a tudományos munka elméleti és 

empirikus elemei, de az alkalmazások támogatása (klinikum, szervezetpszichológia stb.) is szerepet 

kap programjában. Azt gondolom, hogy holisztikus természete egyértelműen determinálja is a 

Pozitív Pszichológia helyét a tudományok világában, s azt egy olyan térbe helyezi, amely 

diszciplínákon átívelő, természetében interdiszciplináris jelleget kölcsönöz a területnek. Az új 

irányzat eddig elért eredményei tekintetében összességében az látható, hogy a Seligman és 

Csíkszentmihályi (2000) által meghirdetett három nagy témakörre koncentráló program első két 

eleme kapta eddig a nagyobb figyelmet, az intézmények optimális működésének kutatása terén 

azonban komoly lemaradás mutatkozik úgy az elméleti, mint az empirikus kutatások számát 

tekintve. 

 

2.2.3. A Pozitív Pszichológia és a Pozitív Szervezetpszichológia kritikája 

 

A másfél évtizedes múltra visszatekintő Pozitív Pszichológia – és annak szervezetekkel foglalkozó 

speciális területe, a Pozitív Szervezetpszichológia –, ahogyan az az új irányzatok, eszmék 

születésekor lenni szokott, számos kritika kereszttüzében formálódott és érlelt ki egy jól 

körülhatárolható identitást, s nőtte ki magát egy olyan irányzattá, amely szemléletében és 

módszertanában a pszichológiatudomány más irányzataival egyenértékű tudományos 

elismertségnek örvend. A megjelenését követő első néhány évben azonban a Pozitív Pszichológiára, 

mint egyfajta „hóbortra” tekintettek a tradicionális pszichológia hívei. Az új irányzat egyik 

legnagyobb kritikusa, Lazarus (2003) a Pozitív Pszichológia egész programját, filozófiáját, 

módszertanát bírálja elhíresült, Életképes-e a Pozitív Pszichológia? (Does the Positive Psychology 

Movement Have Legs?) című cikkében. Lazarus a Csíkszentmihályi és Seligman szerkesztésében 

megjelent American Psychologist (2000) tizenhat programindító tudományos cikkére reflektálva 

írja meg az új irányzat ellenében az első kritikus cikket, amelyet számos hasonló követ mások 

tollából is. Érdekes a korai kritikák és az azokra történő válaszok szenvedélyes, emocionális 

hangvétele, miközben tartalmi érveiket mindkét oldal képviselői kifogástalan logikával és 

tudományos szigorral vezetik le. Az új irányzat kritikáit jellemzően az alábbi periodikák közölték: 
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Psychological Inquiry, American Psychologyst, Academy of Management Review, Journal of 

Personality and Social Pschyology. E folyóiratnevekből egyben arra is következtethetünk, hogy a 

Pozitív Pszichológia a személyiségpszichológia, a vezetéstudományok, a szociál- és 

szervezetpszichológia számos területén kínált olyan alternatív megközelítéseket, amelyek 

reflexióik megfogalmazására sarkallták a tradicionális irányzatok képviselőit. 

 

Vizsgáljuk meg azokat a jellemző kritikákat, illetve kihívásokat, amelyeket az új irányzattal 

szemben fogalmaznak meg kritikusai, és – önkritikus módon – annak képviselői is. Figyelembe 

véve e dolgozat korlátait, a területet legmarkánsabb kritikai észrevételekkel illető szerzők munkáira 

fókuszáltam, majd készítettem tematikus összegzést. A következő témakörök köré szerveződnek a 

megfogalmazott kritikai észrevételek: egyrészt koncepcionális és definíciós természetű kritikák, 

másrészt módszertani aggályok, harmadrészt pedig a kutatási irányokat és az eredmények 

pozicionálását érintő kihívások, észrevételek. A tematikus csokorba kötött kritikai észrevételek 

ismertetését követően, reflexióim következnek, és azokat más kutatók nézeteivel vagy témába vágó 

kutatási eredményeivel egészítem ki.  

 

A koncepcionális és definíciókkal kapcsolatos aggályok, kritikák tekintetében a következőket 

tartom a kutatásom szempontjából leginkább releváns felvetéseknek: 

 Lazarus (2003) számos koncepcionális természetű kritikát fogalmaz meg az új irányzattal 

szemben, a legmarkánsabban azonban a „jó” és a „rossz”, a „negatív emóciók” és a „pozitív 

emóciók” szétválasztása ellen száll síkra. Hangsúlyozza, hogy nézete szerint nem érthető meg 

a „jó”, a „rossz” nélkül, hiszen a pozitív és a negatív polaritás ugyanannak az éremnek a 

másik oldala, csakúgy, mint a stressz és a megküzdés, a stabilitás és a változás, Isten és Sátán. 

Nézete szerint abban a pillanatban, ahogy az egyik pólusra fókuszálunk, elveszítjük a 

perspektívát, a kontextust, amiben az értelmet nyer. 

 Fineman (2006a, 2006b) szintén egyértelműen szükségesnek tartja az „egészséges” 

feszültség folyamatos fenntartását a pozitív és negatív élmények között; úgy véli, ezek 

egymástól történő elválasztása helytelen, s kritikáját kiegészíti azzal, hogy a kizárólag pozitív 

érzelmekre történő fókuszálás olyan észak-amerikai kulturális normából eredő 

jellegzetesség, amely egyébként sem tekinthető és tekintendő univerzálisnak. Ezt a nézetet 

osztja Becker és Marecek (2008, in Donaldson és mtsai, 2014), valamint Hackman (2009, in 

Donaldson és mtsai, 2014) is. 

 Held (2004) úgy véli, hogy „a pozitív pszichológia által képviselt szemléletmód, miszerint az 

egészséges és boldog élet eléréséhez pozitívan kell gondolkodnunk, éreznünk és 

viselkednünk, a valóságtól, a hétköznapi élettől idegen, és jobbára kivitelezhetetlen” (Oláh 

és Kapitány-Fövény, 2012:21). Held szerint a pozitív pszichológia e szemléletmódja 

egyenesen a „pozitív attitűdök zsarnoksága”, s azt állítja, hogy ha bármilyen oknál fogva az 
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egyén nem képes az élet nehézségeit pozitív érzésekké és attitűdökké formálni valamilyen 

technikával (pl. tanult optimizmussal), akkor ezt is egy újabb sikertelenségként élheti meg, 

sőt, még akár bűntudatot is érezhet. Hasonló nézeteket vall Miller is (2008, in Oláh, 2012), 

aki mindezt kiegészíti azzal, hogy szerinte a Pozitív Pszichológia célkitűzései valójában csak 

meghatározott személyiségtípus számára értelmezhetőek, akik az extrovertált, státuszkereső, 

optimista, céltudatos jelzőkkel jellemezhetők. 

 Dutton és Sonenshein (2009:741-742), kilépve az intraperszonális folyamatok világából arra 

mutatnak rá, hogy csoportszinten is meg kell határozni a pozitivitás referenciacsoportját. 

Mely csoport számára pozitív, ami pozitív? Felhívják a figyelmet, hogy egy sor, a PP által 

kívánatosnak tartott konstruktum, jelenség, viselkedés – pl. a proszociális viselkedés – 

egyértelműen pozitív lehet az egyén vagy egy adott csoport számára, viszont az egész 

szervezet számára hordozhat problémákat is, akadályozhatja például a szervezeti működés 

hatékonyságát. Ha az egyén számára egyértelműen pozitív valami, de a szervezet számára 

nem az, akkor az pozitívnak számít-e? A válasz nem kérdéses a PP értelmezési 

tartományában, de az a PSZP értelmezési tartományában már nem egyértelmű, hiszen utóbbi 

már nem csak az egyén, hanem a csoport, illetve szervezet számára egyaránt pozitív/optimális 

működés elősegítését tűzte zászlajára. 

 A koncepcionális viták jelentős részét Roberts (2006) definíciós és kommunikációs 

problémának tudja be, és az új irányzat gyermekbetegségei közé sorolja. Az egységes 

fogalomtár és egy átfogó elmélet megalkotásának hiánya explicit kritikaként jelentik meg 

Oláh Attilának (2012) a Pozitív Pszichológia első éveit áttekintő tanulmányában is. A 

szóhasználattal kapcsolatos kritikák közé tartozik pl. a metaforikus fogalmak túl gyakori 

alkalmazása, ami azért lehet problematikus, mert bár segítségükkel szemléletesen 

jeleníthetők meg a jelenségek, folyamatok, a precizitás, a pontos definíciók világában ez 

aggályos és félreérthető lehet. A definíciós sokszínűségből eredő operacionalizálási 

problematikára példa a Donaldson és mtsai (2014) kutatásában idézett 31 különböző olyan 

skála, amelyeket a leggyakrabban kutatott konstruktum, a jóllét mérésére használtak az 

empirikus kutatók az elmúlt 15 évben. Rusk és Waters (2015) a jóllét konstruktumának 

vizsgálatakor hasonló következtetésre jutott. 

 

Tökéletesen egyetértek úgy Lazarussal (2003), mint Finemannel (2006a) abban, hogy pozitív és 

negatív, jó és rossz elválaszthatatlanok, és akár a filozófia, akár a pszichológia 

paradigmarendszereiből közelítjük azokat, mindenképpen együtt vizsgálandók, egymásból 

definiálódnak. Ott vitatkoznék azonban mindkettejük álláspontjával, hogy annak ellenére, amit 

értelmezésükben sugallnak, a PP programja és közelítésmódja sem mond mást. Éppen a jelenségek 

teljes körű, széles spektrumon történő vizsgálatán alapuló eredményekre támaszkodva célozza meg 

a pozitív érzéseket, gondolatokat, viselkedést, a pozitív emberi tulajdonságokat, erősségeket 
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felhasználva hozzásegíteni az egyént a patológiás állapotok kialakulásának elkerüléséhez, a 

megelőzésre helyezve a hangsúlyt a kezelés és gyógyítás helyett. 

Barbara Heldnek a „pozitív attitűdök zsarnokságáról” szóló kritikájára Oláh (2012:21) a 

következőként válaszol: „A kritika talán helyénvaló lehet, ha a pozitív pszichológia elméleteit 

makacs erőszakkal próbáljuk gyakorlattá formálni, de mint azt számos tanulmány is igazolja (pl. 

Linley és Joseph, 2004), a pozitív pszichológia nagyon is használható és empirikus validitással 

igazolt eredményeket tud felmutatni a klinikum területén, a terápiás gyakorlatban is.” 

Úgy vélem, a Pozitív Szervezetpszichológia perspektívájából érvelő Laura Roberts (2006) felvetése 

megadja a választ a Dutton–Sonenshein szerzőpáros által felvetett, a pozitivitás 

referenciacsoportjának meghatározására vonatkozó problémára. Roberts fogalmazza meg, hogy a 

„jóról és pozitívról”, a „rosszról és negatívról” folytatott viták nagyrészt annak tudhatóak be minden 

elemzési egység vonatkozásában – egyén, csoport, szervezet kontextusában is –, hogy a Pozitív 

Pszichológia első néhány évében nem állt elő egy olyan tiszta retorikával, olyan konzisztens 

szóhasználattal, definíciókészlettel, amelyek egyértelművé tették volna, mit ért a terület „pozitív” 

alatt (vö.: Roberts, 2006). A PP első néhány évét jellemző definíciós problémákat illető jogos 

kritikákhoz kapcsolódóan érdemes azonban Feyerabend (2002) gondolatait felidéznünk, aki 

rámutat, hogy az elméletek kikristályosodását mindig megelőzi egyfajta nyelvi következetlenség, 

ami az új születésének természetes velejárója. A 2000-es években megfogalmazott kritikák azonban 

jótékonyan serkentik a definíciós problémák kiküszöbölését; az irodalmi áttekintés jól illusztrálja 

ezt a folyamatot, hiszen a PP és a PSZP elmúlt 15 évében megalkotott elméletek, és komplex 

konstruktumok nem jöhettek volna létre anélkül, hogy kialakult volna egy olyan értelmezési 

tartomány, amelyhez egyértelmű közös nyelvezet és definíciórendszer is tartozik. 

 

A kritikák második nagy csoportja módszertani természetű, s azok az alábbi néhány pontban 

foglalhatók össze: 

 Lazarus (2003) és Gallagher (2009) kritikaként fogalmazzák, hogy a PP és PSZP kutatások 

döntően keresztmetszeti természetűek, s több longitudinális kutatást sürgetnek. 

 Dutton és Sonenshein (2009:741) átfogó tanulmányukban rámutatnak, hogy a 2000-es évek 

elején különösen nagy kihívás volt a tudományterület számára az addig nem vizsgált változók 

mérésére alkalmas, hiteles mérőeszközök kifejlesztése. Az új konstruktumok – mint pl. a jóllét, 

vitalitás, flourishing stb. – empirikus vizsgálata valid eszközök hiányában lehetetlennek 

bizonyult a mozgalom születését követő első néhány évben. 

 Fineman (2006a,2006b) szintén rámutat, az empirikus kutatások hiányára és fontosságára, ő 

azonban a Dutton–Sonenshein szerzőpárossal ellentétben, nem a kísérletekkel igazolt 

méréseket sürgette, hanem éppen ellenkezőleg, a kvantitatív mérések túlsúlya ellen foglal 

állást. Álláspontja szerint az interpretív, kvalitatív módszereknek is nagyobb szerepet kellene 

kapniuk a kutatásokban. 
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 Miller (2008, in Oláh, 2012) azt rója fel az új irányzat képviselőinek, hogy azok gyakran 

körkörös érvelésekkel, tautológiákkal próbálják alátámasztani elméleteiket. 

 

A fenti kritikai észrevételekre reflektálva, azt gondolom, Dutton és Sonenshein (2009:741) 

mérőeszközökre vonatkozó kritikája már a 2000-es évek közepére okafogyottá vált, hiszen akkorra 

számos olyan instrumentumot fejlesztettek ki, amelyek az intraperszonális állapotokat a 

rendszerszerű fenomenológia (vö.: Hektner és mtsai, 2007) módszertanát alkalmazva úgy 

kvantitatív, mint kvalitatív kutatások széles körű elvégzését tették lehetővé. Ezek egyike a 

kombinált kvalitatív és kvantitatív adatfelvételt lehetővé tevő ESM (Experience Sampling Method), 

amelyről módszertani fejezetemben részletesen szólok saját kutatásom kapcsán. 

Ami az empíria hiányát felrovó kritikusok felvetéseit illeti, olyan trendet látunk itt kibontakozni a 

tudományos írások áttekintésekor, amely – kiváltképpen egy új irányzat születésekor – 

egészségesnek és természetesnek tekinthető nézetem szerint. A Donaldson és mtsai (2014) által 

vizsgált, 1999 és 2013 között megjelent 1336 cikk között 771 olyat találtak, amelyek empirikus 

kutatásokkal igazolták a PP elméleteit, ez az összes publikáció 58%-a. A publikációk száma 2008 

és 2011 között stagnál, majd 2013-tól újabb lendületet vesz a publikációs hullám. A szerzőpáros 

rámutat, hogy a PP első néhány évében a koncepcionális és teoretikus cikkek megjelenése jellemző, 

s 2006 volt az az év, amikor az empirikus és teoretikus cikkek aránya éppen kiegyenlítetté vált 

(N=44), ezt követően pedig az empirikus cikkek száma jelentősen meghaladta a 

teoretikus/koncepcionális cikkek arányát. 

Ami Fineman (2006a,2006b) fenti kritikai észrevételének létjogosultságát  illeti, azzal maximálisan 

egyetértve, a kvantitatív mérések aránytalan elburjánzása kapcsán talán érdemes visszakanyarodni 

ahhoz a szemléletbeli különbséghez, amelyet Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi (2011:10-11) 

fogalmaznak meg a PP küldetésének a humanisztikus pszichológiával történő összehasonlításakor: 

„A pozitív pszichológia (…) nem osztja (…) a Rogerst és Maslow-t követők absztrakciók és 

mérések iránti gyanakvását, sőt megpróbálja azokat az élményeket is tudományos igénnyel 

megközelíteni, melyeket korábban, a 20. század közepétől tartó úgynevezett »dust-bowl 

empiricizmusban« figyelmen kívül hagytak.” Az abbéli szándék tehát, hogy a PP önálló 

tudományos irányzatként megvethesse a lábát a tradicionális pszichológia többi irányzata mellett, 

a kvantitatív módszerek,  mérések iránti preferenciát erősíthették a mozgalom első éveiben. Úgy 

vélem, a módszertani gyakorlatokban mutatkozó aránytalanság – hasonlóan a retorikai és definíciós 

problematikához – a minden új születésekor jellemző útkeresés részének tekinthető. 

Miller kritikájára reflektálva, Oláh Attila (2012) úgy látja, ugyanazt a hibát követi el, amit a pozitív 

pszichológia módszertanával kapcsolatban ő maga megfogalmazott: általánosít. Oláh (2012) a 

pozitív pszichológiához köthető elméletek többségét módszertanilag átgondolt empirikus kutatások 

eredményeire támaszkodó teóriáknak tartja. Ezt erősíti, hogy Donaldson és mtsai (2014) a Pozitív 

Pszichológia kutatási és publikálási sztenderd gyakorlatait vizsgálva azt találták, hogy a kutatási 
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eredmények kizárólag szigorú módszertani és koncepcionális sztenderdek mentén ellenőrzött, 

szakmailag több oldalról lektorált folyamat végén kerülhetnek publikálásra, így a kutatások 

ugyanazoknak a rigorózus tudományos sztenderdeknek megfelelően zajlanak, mint a tudomány 

egyéb területein (Donaldson és mtsai, 2011, in Donaldson és mtsai, 2014). 

 

A kutatási fókuszok és az eredmények pozicionálását érintő kihívások és kritikák az alábbiakban 

összegezhetők: 

 A mozgalom születését követő első években kritikaként fogalmazódik meg a tradicionális 

pszichológia képviselői részéről, hogy – mivel a Pozitív Pszichológiai kutatások között 

jelentős arányokat képviselt az erények, a személyes értékek, az emberi kiválóság 

tanulmányozása – az új irányzat könnyen normatívvá válhat, így elveszítheti tudományos 

objektivitását (Fineman, 2006a, 2006b). 

 A PSZP kutatásainak fókuszában álló egyéni és csoportszintű optimális működés 

vizsgálatának kapcsán szintén a normativitás potenciális problematikáját érinti Roberts 

(2006), ám ő a kutatási eredmények kommunikációjával, pozicionálásával kapcsolatban int 

óvatosságra: az új irányzat a pozitív működés előnyeinek túlzott propagálásával implicit 

módon azt sugallhatja retorikájában, hogy egyénnek és csapatnak folyamatosan 

csúcsteljesítményt kell nyújtania, s ez normaként épülhet be a szervezeti szereplők 

elvárásrendszerébe minden szinten, ami pedig nem lehet cél, hiszen az sem nem természetes, 

sem nem egészséges (Roberts, 2006). 

 A kutatások fókuszában, ahogy Dutton és Sonenshein (2009:741), valamint Roberts (2006) 

rámutatnak, döntően a függő változók állnak, viszont az azokat meghatározó független 

változókat elenyésző számú munka veszi górcső alá, legyen szó egyéni szinten jelentkező 

jelenségről, konstruktumról (úgy, mint az egyéni szintű jóllét, boldogság, elégedettség, 

egészség, növekedés, optimizmus, én-hatékonyság, reziliencia, integritás, Flow), vagy a 

diádikus szintű/interperszonális jelenségekről. Ugyanez a helyzet a csoportok és szervezeti 

egységek egésze szintjén jelentkező konstruktumok, jelenségek vizsgálatával, mint pl. a 

kreativitás/innovációs folyamat, a csoportszintű tanulás. Roberts már 2006-ban pontosan 

megfogalmazza, hogy csupán a konstruktumok valós élethelyzetekben mesterségesen kiemelt 

vizsgálatával, azoknak a szervezeti kontextusból való kiemelésével torz eredmények 

születhetnek. Ha a kutatások nem kapnak holisztikus, integrált fókuszt, ahol a független 

változók vizsgálata éppoly fontos, mint a függő változókként elemzett konstruktumoké, akkor 

a Pozitív Szervezetpszichológia nem tudja beteljesíteni küldetését (Roberts, 2006). 

 

A normativitással kapcsolatban Fineman és Roberts által fent ismertetett kritikákat tökéletesen 

helyénvalónak tartom. Azt is gondolom viszont, hogy a kommunikációban megjelenő lelkesedés 

inkább az inga túlzott kilengését jelzi, hiszen míg a tradicionális pszichológiában a patológiás esetek 
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és azok szimptómái töltötték meg tartalommal a beszámolókat, az új irányzat megjelenésével a 

pozitív működés és annak pozitív hatásai kerülnek fókuszba. Ezt a gyakorlatot is a Feyerabend 

(2002) és Csíkszentmihályi (1996) által korábban jelölt problémakörbe helyezem, ahol az új 

eszmék, irányzatok kialakulásakor még kusza retorika jellemző. 

 

A holisztikus szemléletű kutatások száma a fent idézett kritikák ellenére még mindig elenyészőnek 

mondható. A Flow-konstruktum szervezeti közegben történő vizsgálatával kutatásom révén 

potenciálisan lehetőség nyílhat a kutatási terület gazdagítására. 

 

2.2.4. Összegzés, reflexiók 

 

A Pozitív Pszichológia, mint önálló pszichológiai irányzat tanulmányozásával célom az volt, hogy 

bemutatassam azt a paradigmarendszert, amely a kutatásom központi konstruktumát képező Flow-

modell elméleti és módszertani hátteréül szolgál. Különösen azért tartottam fontosnak az áttekintés 

során bemutatni az új irányzat talaján szárba szökkent legjelentősebb elméleteket, konstruktumokat, 

valamint rámutatni, hogy milyen irányokat vett a magukat a Pozitív Pszichológia követőinek tartó 

kutatók érdeklődése, mert íly módon nyílt lehetőség rávilágítani a tudományterületet ért kritikákra, 

hiányosságokra, valamint az azt foglalkoztató leginkább aktuális kérdésekre is. Kutatási témám és 

az azt feltáró kérdéseim megfogalmazásánál, továbbá a módszertan megválasztásánál az is releváns 

szempont volt számomra, hogy munkámmal hozzájárulhassak a PP és a PSZP kutatási területeinek 

gazdagításához. 

Az irodalmi áttekintésből az is látható, hogy a Pozitív Pszichológia nyitott, több tudományág, 

tudományterület határán fekvő új irányzata a pszichológiának, ezért képviselőinek diszciplínákon 

átívelő érdeklődést és nyitottságot kell mutatniuk ahhoz, hogy a terület által megfogalmazott 

misszió, célrendszer megvalósítása eredményes lehessen. Úgy vélem, e nélkül az interdiszciplináris 

szemlélet nélkül lehetetlen lenne a 21. században megjelenő komplex problémák holisztikus 

kezelése, márpedig az egyik legmarkánsabban megfogalmazott igény a Pozitív Pszichológiával 

szemben éppen az integrált, holisztikus szemlélet, ahol a jelenségeket azok kontextusában vizsgálja 

a kutató. A tudományos irányzat áttekintése felhívta a figyelmemet olyan problémákra, potenciális 

buktatókra is, amelyeket a Flow-konstruktumra fókuszáló irodalmi áttekintés során, majd 

kutatásom empirikus szakaszának megtervezésekor és az operacionalizálás folyamatában is 

figyelembe tudtam venni. 

 

A következő fejezetben a Pozitív Pszichológia talán legnagyobb múltra visszatekintő konstruktuma, 

a Flow kerül bemutatásra. A kutatási témám központi elemét képező Flow-állapotot 

(Csíkszentmihályi, 1975, 1988a, 1997) olyan pozitív mentális, pszichés és fiziológiai 

élményminőségek kísérik, amelyek miatt méltán vonzott be töretlen kutatói érdeklődést az elmúlt 
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évtizedek során, hozzájárulva a Pozitív Pszichológia és a Pozitív Szervezetpszichológia 

missziójának megvalósításához is, amelynek lényege abban áll – mint Laura Roberts (2006) rámutat 

–, hogy a pozitív és a negatív állapotok feltárásával, megértésével, megszelídítésével, a közöttük 

feszülő erők feloldásával prosperáló közösségek és szervezetek jöhessenek létre. 

 

2.3. A Flow-konstruktum és a Flow-kutatások bemutatása 

 

2.3.1. A Flow-teória bemutatása, a modell születése, evolúciója, tudományos beágyazottsága 

és operacionalizálásának módozatai 

 

Amikor Tolsztoj Anna Kareninájában a Levint szénakaszálás közben ábrázoló leírást olvassuk, arra 

az élményre asszociálhatunk, amely áramlatélményként vált ismertté Csíkszentmihályi Mihály 

munkája nyomán: „…elvesztette az időérzékét; végképp nem tudta, késő van-e vagy korán. 

Munkájában most változás állt be, s ez óriási gyönyörűséget szerzett neki. Munka közben voltak 

percei, amikor elfelejtette, mit csinál, könnyűnek érezte magát (…) ezekben a percekben az ő rendje 

is (…) szép egyforma lett” (ford. Németh László, in Csíkszentmihályi, 2004:59). 

Az Optimális Élmény, áramlatélmény, vagy angol nevén Flow, Csíkszentmihályi Mihály (1975, 

1988a, 1997, 1993) több évtizedes elméleti munkájának és empirikus kutatásainak eredményeként 

vált a Pozitív Pszichológia egyik széles körben kutatott, és talán az egyik legtöbbet idézett 

konstruktumává. Ebben a fejezetben röviden áttekintem a Flow-kutatás elméleti és gyakorlati 

aspektusait, kezdve a Flow-modell születésének és fejlődésének rövid felidézésével, folytatva a 

Flow-állapot kialakulásához szükséges alapkondíciók és élménydimenziók bemutatásával. A 

fejezet az Optimális Élmény megragadására használt módszerek és eszközök ismertetésével zárul. 

 

2.3.1.1. A gyökerek: a Flow-modell születése 

 

Csíkszentmihályi (1997:21) így fogalmaz a Flow-kutatás irányába tett első lépésekre 

visszaemlékezve: „Mindannyian átéltünk már olyan pillanatokat, amikor azt éreztük, hogy nem 

ismeretlen erők taszigálnak ide-oda, hanem mi magunk irányítjuk cselekedeteinket, saját sorsunk 

urai vagyunk. (…) Ez az érzés az, amit tökéletes élménynek hívunk. (…) Ezt érzi a festő, amikor a 

színek a vásznon mágnesként kezdik vonzani és taszítani egymást, s szeme láttára formálódik ki és 

kel életre valami új. (…) Ellentétben az általános hiedelemmel, az ehhez hasonló legszebb 

pillanatok (…) általában akkor következnek be, amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét 

megfeszített akarattal a végletekig fokozza, hogy véghez vigyen valamilyen nehéz, de fontos 

feladatot.” Gondoljunk az elegáns technikával suhanó úszóra, aki megjavítani készül saját 

rekordját, vagy a zenészre, aki hibátlanul és látszólag játszi könnyedséggel ad elő egy komoly 

technikai tudást kívánó darabot. 
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Csíkszentmihályi – festőművészeket vizsgálva munka közben – a jelenséggel kapcsolatban egy 

további lényeges aspektusra figyelt fel: amint a festő befejezett egy képet, félretette, és nem 

érdeklődött iránta tovább, újabb munkába fogott. Egyértelművé vált, hogy nem külső jutalom (pl. 

pénz, elismerés, hírnév), hanem belső motiváció, a tevékenység öröme hajtotta őket 

(Csíkszentmihályi, 1975). Mindez összhangban állt azzal az új felismeréssel, amely a 

pszichológiában attól kezdve került az érdeklődés középpontjába, amikor a behavioristák 

észrevették, hogy a majmok akkor is elvégeznek bizonyos feladatokat, amikor nem kapnak értük 

jutalmat. „Innen indult el aztán az a tudományos mozgalom, mely az intrinzikus motiváció kutatás 

területét gazdagította és keltette fel az olyan tudományos elméletalkotók érdeklődését, mint 

Maslow, White, De Charms, Deci” – állapítja meg Csíkszentmihályi a Flow gyökereit bemutató 

átfogó tanulmányában (Csíkszentmihályi, 2009:295). 

Annak magyarázatára, hogy a vizsgált művészek miért kerestek újabb és újabb, egyre komplexebb 

kihívásokat, az első kutatások nem adtak pontos választ, így ez volt a következő kérdés, amire a 

vizsgálatok irányultak. A ’60-as évek végéről, ’70-es évek közepéről beszélünk, amikor a kutatások 

csupán elenyésző számban foglalkoztak még az intrinzikus motiváció kérdésével. A humanisztikus 

Maslow (1954, 1968) vezeti a területet, aki rámutat, hogy egy-egy tevékenységhez kapcsolódó 

öröm, boldogság, elégedettség forrása távolról sem csupán a külső jutalom, hanem az önkiteljesedés 

élménye – vagy annak lehetősége –, amit az egyén saját fejlődésének megélésével érhet el. Míg 

azonban Maslow szerint ez az élmény az életben csak néhány alkalommal élhető át, és csupán olyan 

alacsonyabb szintű szükségletek kielégítését követően, mint a fiziológiai, biztonsági  stb. (Maslow, 

1954, 1968), addig Csíkszentmihályi (1975) teóriája szerint bármely tevékenység, amely bizonyos 

feltételeknek megfelel – erről a Flow-kondícióknál lesz szó bővebben – lehet a belső motiváció 

forrása. Az elmélet szerint ugyanis a szubjektív élmény minősége az, amitől az egyén adott 

tevékenység elvégzésére belső, intrinzikus motivációt érez. Több száz további interjúval igazolta ezt 

a feltevést. Az első, képzőművészek körében folytatott kutatásokat követően sportolókat, 

sakkozókat, sebészeket, zenészeket tanulmányozott, olyan embereket, akik azzal foglalkoztak 

hivatásként, amit szerettek (Csíkszentmihályi, 1997). „Beszámolójuk alapján, melyben elmondták, 

milyen érzés azt tenni, amit tesznek, fejlesztettem ki a tökéletes élmény elméletét. A tökéletes 

élmény alapja a flow, vagyis az a jelenség, amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben, hogy 

minden más eltörpül mellette, az élmény maga lesz olyan élvezetes, hogy (…) bármi áron folytatni 

akarjuk, pusztán önmagáért” (Csíkszentmihályi, 1997:23). 

A Chicagói Egyetemen a Csíkszentmihályi köré szerveződött kutatócsoport tagjai, valamint a 

Milánói Egyetem Pszichológiai Intézete munkatársai jártak élen a Flow-kutatás első évtizedei során 

abban, hogy a tökéletes élményt a világ különböző pontjain vizsgálják olyan kulturális, 

szociodemográfiai és szakmai háttér szempontjából heterogén mintákon, amelyek egyértelműen 

alátámasztották, hogy a Flow olyan univerzális élmény, amelyet nemtől, kortól, kulturális és 

szociodemográfiai háttértől függetlenül mindenki képes átélni. A már közel fél évszázados múltra 
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visszatekintő Flow-kutatás első éveit olyan szakemberek neve fémjelzi, mint például Mitchell, 

Allison, Duncan, Reed, Nakamura, Lefevre, Delle Fave, Larson, Rathunde, Massimini, Carli. 

Kutatási eredményeikkel nagyban hozzájárultak az elmélet különböző populációkon történő 

validálásához, továbbfejlesztéséhez és tökéletesítéséhez (vö.: Csíkszentmihályi, 1975, 1988b, 

1997). 

 

2.3.1.2. A Flow konstruktum bemutatása, építőelemei és relevanciája 

 

Amikor a tudattartalmak rendezett állapotban, harmóniában vannak egymással és az egyén 

céljaival, akkor beszélünk negentrópiáról, optimális élményről, vagy Flow-ról (Csíkszentmihályi, 

1975). Ez az állapot akkor jön létre, amikor „a pszichikai energia, a figyelem reális célok felé fordul, 

és a készségek arányban állnak a lehetőségekkel ahhoz, hogy cselekedni lehessen. Egy kitűzött cél 

követése magával hozza a rendet a tudatban, mert az illetőnek az előtte tornyosuló feladatra kell 

összpontosítania teljes figyelmét, és el kell feledkeznie minden egyébről” (Csíkszentmihályi, 

1997:26). Csíkszentmihályi az áramlatélmény jelenségét – ahogy ő fogalmaz – a „tudatosság 

információelméleten alapuló fenomenológiai modelljén” keresztül vizsgálja, mert, bár számtalan 

tudományág foglalkozik a tudat vizsgálatával – idegtudomány, agykutatás, kognitív tudományok, 

mesterséges intelligencia –, az információelméleten alapuló fenomenológia „közvetlenül azokkal a 

jelenségekkel foglalkozik, amelyeket tapasztalunk és értelmezünk, nem csupán az anatómiai 

felépítéssel” (Csíkszentmihályi, 1997:52). 

A „tiszta fenomenológiához” képest jelentős eltérés tehát ebben a megközelítésben, hogy az 

információelméletből átemelt tudást alkalmazza a tudat folyamatainak megértéséhez, s mutat rá, 

hogy miért elengedhetetlenül szükséges a figyelem szigorú összpontosítása az áramlatélmény 

kialakulásához. Idegrendszerünk ugyanis korlátok közé szorított abban a tekintetben, hogy mennyi 

információt tud továbbítani adott idő alatt; csak egy bizonyos mennyiségű eseményt tudunk 

felismerni és elrendezni tudatunkban, mert az információk elkezdik kiszorítani egymást. „A 

legtöbb, amivel még képesek vagyunk megbirkózni, körülbelül hét egységnyi információ – például 

különböző hangok, vagy vizuális ingerek –, és a legrövidebb idő, amibe két egység 

megkülönböztetése kerül, körülbelül a másodperc 1/18-ad része. A tudat határait jelzi, hogy 

másodpercenként 40 egységnyi információt kell továbbítanunk ahhoz, hogy megértsük, amit valaki 

más mond nekünk. (…) elméletileg lehetséges, hogy megértsük, ha egyszerre három különböző 

ember beszél hozzánk, de csak azon az áron, hogy kiszorítunk a tudatunkból minden más érzést 

vagy gondolatot” (Csíkszentmihályi, 1997:57). 

 

A tudatosság információelméleten alapuló fenomenológiai modellje mentén tekintsük át, hogyan 

írható le az áramlatélmény felépülése: 
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 A Flow-teória alapja, hogy az emberi viselkedést néhány olyan alapvető késztetés irányítja, 

amelyeket az Én által felállított prioritások határoznak meg. „A self akkor jön létre, amikor a 

tudat kialakul és ráébred önmagára, mint a testről, szubjektív állapotokról, emlékekről és a 

személyes jövőről szóló információra” (Nakamura és Csíkszentmihályi 2002, in Oláh, 

2005a:116). „Mead (1934; vö.: James, 1981 in Oláh, 2005a:116) megkülönböztette a self két 

részét, a tudót (I) és a tudás tárgyát (me). A Flow-modell szerint a self e két része nem más, 

mint (a) a személy tudatos folyamatainak összessége, és (b) az önmagáról szóló információ 

tudatossá váló része, amikor a személy önmagára figyel” (Nakamura és Csíkszentmihályi, 

2002:920, in Oláh, 2005a:116). A tudat tartalmát tehát az határozza meg, hogy mire figyelünk 

és mire nem, milyen hosszan és intenzíven. A tudatban feldolgozásra kerülő információ 

alakítja énünket (Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002:92). 

 Az Én/Self, a tudat (consciousness) hármas egysége – a figyelem (attention), a tudatosság 

(awareness) és a memória – segítségével mediál az egymással sokszor konfliktusba kerülő 

instrukciók között. A figyelem az információk észleléséért felel, a tudat (kogníció; érzelmek, 

érzések; szándékok, akarat) az információk feldolgozását és értelmezését végzi, a memória 

pedig az információk tárolását. Az élmények vagy tapasztalatok, amelyeket a tudat e három 

alrendszerének működése eredményeként átélünk, azoknak az információknak az összessége, 

amelyek feldolgozásra kerülnek a tudatban zajló folyamatok segítségével. Az viszont, hogy 

mire fordít a tudat figyelmet, azon múlik, hogy az Én milyen célokat állít magának, és azon 

célok érdekében mit enged be, illetve mit zár ki a figyelem köréből. Ezt William James a 

következő frappáns módon fogalmazza meg: „A tapasztalatom az, amire figyelmemet 

irányítom. Csak az általam észrevett dolgok formálják az elmémet” (Csíkszentmihályi 

1978:339, in Oláh, 2006:116). „Mivel a figyelem határozza meg, hogy mi az, ami feltűnik a 

tudatban vagy kiszorul onnan, (…) hasznos, ha a figyelemre úgy gondolunk, mint pszichés 

energiára. (…) Mi magunk teremtjük meg magunkat azzal, hogy hogyan fektetjük be ezt az 

energiát, felhasználásának módja alakítja emlékeinket, gondolatainkat, érzéseinket. Ez az 

energia a mi ellenőrzésünk alatt áll, azt tehetünk vele, amit akarunk; tehát a figyelem a 

legfontosabb eszközünk az élmények minőségének javításában” (Csíkszentmihályi, 

1997:63). A tudat, ami az előreprogramozott utasítások és az adaptív viselkedés közötti 

kapcsoló, adja meg a kontroll eszközét, s megszabadít a gének és a kultúra által diktáltak 

szolgai követésétől. Minthogy ezek a tudatban reprezentálódnak, elvetésük vagy követésük 

egyéni döntés kérdése (Nakamura és Csíkszentmihályi 2002; Csíkszentmihályi és 

Csíkszentmihályi, 1988). A tudatnak a három elemből álló alrendszere bufferként működik a 

genetikus és a kulturális instrukciók között, s miközben a tudatban zajló pszichológiai 

folyamatok szubjektív élményekké alakulnak, tudatunk kontrolláló erejének köszönhetően 

válunk képessé arra, hogy az ösztönös erőkön úrrá legyünk (Csíkszentmihályi, 1988a). A 

figyelem, a tudati folyamatok (kogníció, érzések, motivációk) és a memória az Én számára 
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kedvező állapotok megteremtése irányába dolgoznak, és igyekeznek elkerülni azokat a 

fenyegető impulzusokat, amelyek a tudat rendezetlen állapotát, az entrópiát okoznák. A 

múltban kialakult érdeklődés bizonyos kihívások felé fordítja a figyelmet, de a tiszta, jól 

meghatározott közeli célok, azonnali visszajelzés és az egyén számára sikeresen kezelhető 

kihívás vezetnek oda, hogy a tevékenység által meghatározott ingermező teljesen magához 

vonzza a figyelmet (Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002). 

 

A pszichés negentrópia, vagyis a Flow, tehát az a tudatállapot, amikor a tudat három alrendszere 

harmóniában van egymással és az Én/Self céljaival, az egyén szándékaival; ez az emberi szervezet 

leghatékonyabb működését eredményezi, ahol nincs energiavesztés, így az egyén, aki Flow-ban 

van, a legjobb formáját nyújtja (Amabile, 1983). Flow-ban kapcsolatba kerülünk a belső 

erőforrásainkkal, és képességeink legjavát adjuk, s mindezt szinte erőfeszítés nélkül tesszük. A 

pszichés entrópia viszont ennek éppen az ellentéte; a tudatnak arról a rendezetlen, zűrzavaros 

állapotáról van szó, amikor az információ konfliktusba kerül az Én/Self által kitűzött célokkal. 

Függően a cél természetétől, amelynek elérését az információ akadályozza, ez az élmény lehet pl. 

félelem vagy szorongás, unalom, vagy apátia. Hasonló ez a folyamat ahhoz, amit akkor 

tapasztalunk, amikor a kommunikációt valamilyen zajforrás akadályozza. 

Csíkszentmihályi (1988a, 1997) rámutat, hogy a pszichés entrópiát okozó folyamat – lényegét 

tekintve – szintén párhuzamba állítható a Festinger-féle (1957) kognitív disszonanciát leíró 

mechanizmussal. „Flow-ban az Én tökéletesen háttérbe szorul, a tudat teljesen eggyé válik azzal a 

tevékenységgel, amit végzünk. (…) Flow-ban nincs deviancia, teljes a figyelem, a tevékenység és 

az Én egységéről, kongruens állapotról van szó. Az akció és a figyelem egyértelműen kizárják a 

múlttal kapcsolatos negatív tudattartalmakat és a jövőtől való félelmet, szorongást (…) csak a jelen 

létezik” Mitchell (1988:55). Az intenzív koncentrációból adódóan a tevékenység és a tudat 

összeolvadnak, hiszen a közvetlen interakción túli tárgyak észleléséhez már nem marad elegendő 

figyelem energiánk. Mivel maga a Self is a figyelmen kívül hagyott tárgyak közé tartozik, az 

éntudatosság Flow-állapotban elvész. Ez Mead me-jének elvesztése. Ugyanez a magyarázata az 

időérzék elvesztésének is (Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002). 

 

Vajon milyen egyéni, közösségi vagy akár társadalmi szintű jelentősége van a Flow-állapottal 

kapcsolatos felismeréseknek? Mennyiben releváns egyáltalán az áramlatélménnyel kapcsolatos 

tudás? A Flow-állapot átélése kapcsán jelentkező élményminőségeket különböző dimenziók 

mentén tekintjük át a következő alfejezetben. Itt a Flow-állapotnak az én-fejlődésben játszott 

szerepére és jelentőségére térek ki, mert nézetem szerint ez teszi a konstruktumot mind egyéni, 

mind közösségi szinten hasznossá, és további kutatását indokolttá a 21. század rendkívül komplex 

és gyorsan változó kontextusában. 
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Csíkszentmihályi (1975, 1988a, 1997) kutatásai megkezdését követően igen hamar egyértelműen 

igazolja, hogy a Flow-állapot létrejöttének az első számú kondíciója, annak elengedhetetlen 

alapfeltétele az, hogy a képességeinket és készségeinket – ezekre dolgozatom során a 

„felkészültség” szót alkalmazom több helyen – a feladat diktálta kihívással összhangban levőként 

percipiáljuk, mert csak ebben az esetben érhető el a tudatnak a rendezett, harmonikus állapota. 

(Kihívás alatt itt azokat a szükséges követelményeket, elvárásokat, kompetencia-, készség- és tudás 

szükségletet értjük, amelyek egy-egy válaszra váró helyzettel, megoldandó feladattal 

asszociálhatók). Mivel azonban az Optimális Élményt, autotelikus természete miatt újra és újra át 

akarjunk élni, annak a belső rendezettségnek, elégedettségnek és tudati harmóniának köszönhetően, 

ami a Flow-állapot sajátja, belső motiváció hajt a Flow-t biztosító tevékenység végzésére. Ebből 

adódik a Flow-élmény egyik legfontosabb aspektusa, amely abban áll, hogy változásra és fejlődésre 

késztet, hiszen az élményt csak az egyre magasabb szintű kihívásoknak való megfelelési 

képességünk fejlesztésével érhetjük el. A belső motiváció arra ösztönzi az embert, hogy egyre jobb 

és jobb legyen abban, amit csinál, egyre magasabb szintű, egyre komplexebb kihívásokat vállaljon. 

„Az áramlat-élmény után az Én felépítése összetettebb lesz, mint előtte volt. A komplexitás 

növekedésével egyenlő mértékben fejlődik az Én is. A komplexitás egyrészt a differenciálódás, 

másrészt az integrálódás eredménye, lenyomata a személyiségben. Az Én egyre inkább 

differenciálódik az áramlat-élmény eredményeképpen, mert sikeresen megbirkózván egy nehéz 

feladattal, az egyén rátermettebbnek érzi magát, képességei fejlődnek. A Flow-élmény ugyanakkor 

segít az Énnek az integrálódás folyamatában is, mivel az erős összpontosítás eme állapotában a 

tudat szokatlanul rendezetté válik. A gondolatok, a szándékok, az érzések és az összes érzékszerv 

ugyanarra a célra összpontosulnak. Az élmény harmonikus, és amikor az áramlat-epizódnak vége, 

az ember összeszedettebbnek érzi magát, nemcsak belsőleg, hanem más emberekkel és általában a 

világgal kapcsolatban is. A differenciálódással az ember másoktól különbözővé, egyedivé válik, 

míg az integrálódással az Énen kívül álló dolgokkal való egyesülés jöhet létre” (Csíkszentmihályi, 

1997:72-73). Mindezek fényében elmondható, az is, hogy már az Optimális Élmény ígérete is 

változásra és fejlődésre készteti, mobilizálja az embert, hiszen újra és újra át akarjuk élni ezt az 

élményt. A változás generátora az a belső igényünk, hogy elkerüljük az entrópiát, a tudat 

rendezetlen, zűrzavaros állapotát – úgymint az unalmat, a szorongást, stresszt, félelmet, apátiát stb. 

A Flow-állapot negentropikus élményminőségeinek köszönhetően autotelikus természetű, így az 

annak átélésére való vágyakozás belülről fakadó, automatikus igénye az ember működésének. Ez a 

belső igény hatékony intrinzikus motivációként szolgál a fejlődésre, arra, hogy egyre magasabb 

szintű kihívásokat vállaljunk, és egyre jobbak legyünk. 

Az intrinzikus motivációra épülő elméletek közös pontja az a feltételezés, miszerint a komplex 

organizmusok életében a túlélés és reprodukció alapszükségletén túl más prioritások is helyet 

kapnak. Ahol az adaptáció és a túlélés egyre inkább a flexibilis válaszoktól függ – amelyeket a 

tudatos gondolkodás vezérel –, azok az emberek, akiket a kíváncsiság, a kockázatvállalás, a 
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felfedezés öröme, az új dolgok kipróbálásának élvezete motivál, adaptívabbak, életképesebbek. 

Ahogy Csíkszentmihályi fogalmaz (2009:394-400), ésszerű azt feltételezni, hogy a természetes 

kiválasztódás azoknak az embereknek és leszármazottaiknak kedvez, akik élvezik a világ 

működésének megismerését, a tanulást, és a válaszadást a gyorsan változó világ kihívásaira. Ahhoz, 

hogy egy viselkedési mintázat bevésődjön egy élőlény vagy faj repertoárjába, az adott 

tevékenységnek élvezetesnek kell lennie az egyén számára. Annak feltárására, hogy a Flow-

állapotot kísérő szubjektív tudattartalmak kellemes érzésekből, élvezetes élményekből állnak-e, a 

rendszerszerű fenomenológia eszköztára biztosította a leginkább megfelelő eszközöket. 

Segítségükkel kerültek pontos beazonosításra, majd széles körű validálásra az állapottal együtt járó 

élménydimenziók, és a Flow alapkondíciói is. 

 

2.3.1.3. A Flow-állapot kialakulásának feltételei 

 

A Flow-állapot kialakulásához és fenntartásához szükséges elengedhetetlen feltételek, a Flow-

kondíciók pontos beazonosítása, több iterációval jellemezhető kutatómunka eredménye. 

Csíkszentmihályi (1975) első publikációiban kilenc pontban foglalja össze a Flow-élmény 

fenomenológiáját, ami az áramlatélmény kialakulásával asszociált feltételeket és az állapotot kísérő 

élményminőségek leírását tartalmazza. Ennek megfelelően akkor beszélhetünk az általa definiált 

áramlatélményről, ha (1) a tevékenységet világos célok jellemzik, (2) az erőfeszítést igénylő feladat 

elvégzésére alkalmasnak érzi magát a tevékenységet végző ember, (3) a koncentráció mély, a 

figyelem intenzív, (4) magas a tevékenység felett érzett kontroll, (5) azonnali és folyamatos belső 

visszacsatolás érkezik a tevékenységről, (6) a tudat és tevékenység eggyé olvadnak, és a teljes a 

bevonódottság, a „jelen” tökéletes érzékelése jellemzi a tudatot, (7) az időérzékelés megváltozik, 

(8) az én-tudatosság, az ember önmagára való figyelme elhalványul, (9) az élmény autotelikus, a 

tevékenység öröme a jutalom. 

 

A nyolcvanas évek elején, a megfelelő módszerek és eszközök kialakításával kiváló lehetőség 

adódott az empirikus kutatók számára az elmélet széleskörű teszteléséhez, validálásához és 

finomításához. Az analitikus megközelítésnek köszönhetően tisztán láthatóvá válik, hogy az adott 

tudatállapot létrejöttének melyek az alapfeltételei, s milyen tudattartalmak kísérik a Flow-állapotot. 

Megtörtént tehát a Flow-állapot létrejöttét segítő alapkondíciók megkülönböztetése az állapotot 

kísérő élményminőségektől. Az alábbiakban a modell fejlődésének fő állomásait tekintjük át.  

 

A Flow fenomenológiai terének feltárásakor (Csíkszentmihályi, 1975) az észlelt kihívások és 

percipiált készségek – ezekre „felkészültségként” is utalok –, egymáshoz viszonyított mértékétől 

függően háromféle állapot került meghatározásra: a Szorongás, az Unalom és a Flow. Az elmélet 

alapján a Flow-állapot megjelenésére akkor kerül sor, amikor a tevékenységet végző ember a 
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kihívás észlelt mértékének növekedésével megközelítően egyenes arányban növekvő 

készség/felkészültség szintet percipiál. Ha viszont a kihívások percipiált mértéke magasabb értéket 

mutat, mint a készségek percipiált mértéke, akkor Szorongás (Anxiety) állapot alakul ki. Ha ennek 

fordítottja történik, tehát a felkészültség percipiált mértéke haladja meg a kihívásokét, akkor az 

Unalom állapota lesz jellemző a modell logikája szerint.  

 

2.3./1. sz. ábra: A háromcsatornás Flow-modell 

 

 

A 2.3./1. sz. ábra illusztrálja az eredeti, háromcsatornás modellt, ahol a diagonális zóna 

reprezentálja az optimális kihívás és felkészültség arányokat. 

 

A nyolcvanas évek közepén koncepcionális és módszertani áttörés eredményeként Massimini és 

Carli milánói kutatócsoportja az Élmény-mintavételi Eljárás (Experience Sampling Method – ESM) 

alkalmazása segítségével (Larson és Csíkszentmihályi, 1983; Csíkszentmihályi és Larson, 1987) 

meggyőző kutatási eredmények mentén mutat rá, hogy a Flow-állapot kialakulásához egyrészt 

valóban szükség van a kihívások percipiált mértékével körülbelül megegyező szintű készség és 

képesség (felkészültség) szint percipiálására – tehát egy olyan egyensúlyi szintnek kell létrejönnie, 

amely már a háromcsatornás modell esetében is meghatározásra került –, másrészt, a kihívás és a 

felkészültség percipiált szintjének az egyéni átlagos szintet is meg kell haladnia ahhoz, hogy az 

Optimális Élmény kialakulhasson. Ezzel létrejött az a négycsatornás Flow-modell, amelyben már 

két alapfeltételhez kötődik a Flow-állapot kialakulása, s amelyben értelemszerűen megjelenik egy 

negyedik, Apátiának elnevezett állapot is (Massimini és Carli, 1986 in Csíkszentmihályi és 

Csíkszentmihályi, szerk., 1988:261; Massimini és Carli,1988). A 2.3./2. sz. ábra a négycsatornás 

modellt mutatja be. 
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2.3./2. sz. ábra: A négycsatornás Flow-modell 

 

 

Az Apátia állapota akkor jön létre, amikor a kihívások, illetve a készségek percipiált szintje egyaránt 

a személyes átlag szint alatt van. Ez az élmény a stagnálás, a diffúz figyelem jellemzőivel írható le. 

Az Unalom állapota a személyes átlagnál magasabbként percipiált felkészültségszinttel, valamint a 

megszokottnál alacsonyabb kihívási szinttel asszociálható. Szorongás, vagy Feszültség (ang.: 

Anxiety) állapot pedig akkor alakul ki, ha a kihívás percipiált szintje magasabb a személyes 

átlagnál, viszont a készség, felkészültség szintje a személyes átlag alattiként érzékelhető. A 

háttérmechanizmusok közül természetesen továbbra is a figyelmi koncentráció játssza a fő szerepet. 

Nakamura és Csíkszentmihályi (2002:92), valamint Oláh Attila (2005a:116) a következőképpen 

írják le ezt a dinamikát: „Az áramlatban való bennmaradáshoz a figyelem fókuszának fenntartása 

szükséges. Az apátia, az unalom és a szorongás, az áramlathoz hasonlóan, a figyelem pillanatnyi 

strukturáltságának a függvénye. Az unalom, vagy még inkább az apátia állapotában – mivel 

ilyenkor a kihívás a meglévő készségekhez képest csekély mértékű – a figyelem elkalandozik. A 

szorongás esetében az észlelt kihívás meghaladja a személy meglévő készségeit (…) Külső 

motiváció kontextusában a figyelem az én, és annak hiányosságai felé terelődik, ez az éntudatosság 

állapota, ami megakadályozza a kihívás elfogadását”, így a tudatot az entrópia jellemzi. 

A négycsatornás modell validitását nemzeti kultúrákon, tevékenységeken és számtalan 

élethelyzeten (pl. munka, tanulás, sport, hobbi) átívelő kutatások sora igazolja (vö.: Lefevre, 1988; 

Nakamura, 1988). 

 

Massimini és Carli (1988), majd Carli és mtsai (1988) további kutatásaikban újabb négy 

dimenzióval bővítették a négy csatornás modellt, így született meg a nyolccsatornás Flow-modell. 

A modell felépítése annyiban megegyezik a négycsatornás modellével, hogy a középpontban itt is 

a személyes átlag szolgál egyik kritériumként az állapot meghatározásához, de bevezetésre kerül a 

magasként és alacsonyként percipiált kihívás és felkészültség (képesség, készség) szintek mellett a 
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„mérsékelt” vagy „átlagos” (ang. „moderate”) szint is, ami árnyaltabbá teszi az eredeti 

négycsatornás modellt. 

 

2.3./3. sz. ábra: A nyolccsatornás Flow-modell 

 

 

A „finomított” modellben a négy új állapot a következő: (1) a személyes átlag felett jelentkező, 

magasként percipiált kihívási szinthez a közepes (vagy mérsékelt, ang.: moderate) szintűként 

percipiált felkészültségi szint eredményezi az „arousal” állapotot, (2) az átlagos szintűként 

percipiált kihívás és a magasként percipiált felkészültségi szint a „kontroll” állapota, (3) az átlagos 

alatti nehézségi szintűként percipiált kihívás és az átlagosként percipiált felkészültség a „relaxáció” 

állapotát eredményezi (4) az „aggodalom” állapotára pedig a közepes szintűként percipiált kihívás 

és az alacsony felkészültségi szint tartozik (vö.: Massimini és Carli, 1988). Az, hogy a nyolc-, vagy 

a négycsatornás modell használata célszerűbb-e, attól függ, mely szituációban, milyen 

komplexitású vizsgálatra van szükségünk és módunk. Széles körben a négycsatornás modell 

használata vált elterjedtté az empirikus kutatók körében, és már a ’80-as évek második felében a 

világ számos pontján alkalmazták a legkülönbözőbb élethelyzetekben. 

 

Számos kutatói kísérletezés ellenére – amelyek eltérő kihívás- és felkészültség-kritériumokkal 

próbálkoztak a Flow-állapot megragadására (pl. Moneta és Csíkszentmihályi, 1996) – az az eredeti 

modellben is szereplő hipotézis bizonyult helyénvalónak, miszerint a Flow-élmény egyértelmű 

alapfeltétele az, hogy az észlelt kihívásoknak és az észlelt készségeknek egyaránt a személy saját 

átlaga fölé kell esnie (Massimini és Carli, 1988; Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002; Magyaródi 

és mtsai, 2013). Fong és mtsai (2014) 28 empirikus tanulmány átvizsgálását követő metaanalízis 

eredményeként jutnak ugyanerre az eredményre. 
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Úgy a négy-, mint a nyolccsatornás modellek kiválóan alkalmasak az egyes állapotokkal járó 

élményminőségek megragadására, szétszálazására, és az állapotok között mutatkozó hasonlóságok 

és különbségek feltárására. Az egyes állapotok, egymástól eltérő élményminőségekkel 

asszociálhatóak, így világosan kimutathatók az entropikus állapotokat és a Flow-állapotot kísérő 

élmények közötti különbségek (vö.: Massimini és Carli, 1988; Lefevre, 1988; Csíkszentmihályi és 

Lefevre, 1989; Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002), s egyértelműen beazonosíthatóakká válnak 

a Flow-állapottal együtt járó, azt kísérő élmények. Ezeket együttesen Flow-dimenziókként tartja 

számon a szakirodalom (Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi, 1988; Massimini és Carli, 1988; 

Hektner és mtsai, 2007). 

 

2.3.1.4. A Flow-élmény dimenziói 

 

A fejezetben először az élményminőséget alkotó dimenziókat tekintjük át, majd arra a kérdésre 

keressük a választ, hogy mennyiben tekinthetők ezek „univerzálisnak”. 

 

Csíkszentmihályi (1975, 1988a, 1993, 1997), Massimini és Carli (1988); Lefevre (1988), Mitchell 

(1988), Nakamura, (1988), Wells (1988), Nakamura és Csíkszentmiályi (2002), Hektner, Schmidt 

és Csíkszentmihályi (2007) a tanulás, a tehetséggondozás, a munka, a sport, a művészeti és 

szabadidős tevékenységek során átívelő empirikus kutatásai igazolják, hogy a Flow-állapottal 

együtt járó élmények egy része kognitív és motivációs természetű, más részük pedig emocionális, 

affektív, illetve aktivációs jellegű élmények csoportjából áll. Ezeket a Flow-élmény dimenzióit 

összefoglaló 2.3./4. sz. ábrán mutatom be. 

 

Az úgynevezett „elsődleges”, kognitív és motivációs élményjellemzők (Csíkszentmihályi, 1988a; 

Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002) közül is kiemelhetők a Flow-állapotot egyértelműen 

jellemző, „leginkább indikatívként” (ang.: „most indicative”) számon tartott dimenziócsoport, 

amelynek elemei a kiváló koncentráció, a tevékenység közben érzett öröm, az intrinzikus motiváció, 

mély érdeklődés. Négy további tipikus, és még mindig „elsődlegesként” számon tartott 

élményjellemző a tiszta és egyértelmű célok érzékelése, a tökéletes belefeledkezés a tevékenységbe, 

a szituáció kontrolljának érzete és a folyamatos belső visszajelzés arról, hogy a dolgok jó irányba 

mennek. A tiszta és egyértelmű célok határozzák meg a viselkedés irányát, így a figyelem 

fókuszálásán keresztül játszanak az élmény kialakulásában kiemelt szerepet. A közvetlen és 

folyamatos visszacsatolásnak pedig a már kialakult áramlatélmény fenntartásában van meghatározó 

szerepe, hiszen ennek segítségével informálódik az egyén a tevékenység eredményességéről, az 

abban való előrehaladásról. Az élmény fenntartását azonban olyan tényezők is befolyásolhatják, 

mint például az egyén attribúciós stílusa, amely hathat a teljesítményéről kapott visszajelzés 

interpretációjára (Csíkszentmihályi, Abuhamdeh és Nakamura, 2005, in Mózes és mtsai, 2012:62). 
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2.3./4. sz. ábra: A Flow-élmény dimenziói 

 

 

A Flow-állapotot kísérő olyan percepciók, amelyek az alkotással, fejlődéssel asszociálható 

élményekkel, érzetekkel írhatóak le, a harmadik nagy dimenziócsoport részét képezik ábrámon, s 

olyan élményjellemzők tartoznak ide, mint a kreativitás, produktivitás, kiváló teljesítmény, én-

hatékonyság érzete. Ezen dimenziók Flow-állapotot kísérő természetét számos olyan tanulmány is 

igazolja, amelyek szituációkon átívelő empirikus vizsgálati eredményekkel járulnak hozzá a Flow-

modell validálásához. Ilyenek többek között a Csíkszentmihályi és Nakamura (1986), Allison és 

Duncan (1988), Lefevre (1988), Wells (1988), Larson (1988), Richard és Yokomoto (1999), 

Knippner (1999), Jackson és Csíkszentmihályi (1999) s végül Hogan (2006) munkái. 

 

Bár a 2.3./4. sz. ábra analitikus formában szemlélteti a Flow-élményt alkotó dimenziókat, a három 

nagy dimenziócsoport szorosan összekapcsolódva, kongruens egységet képezve segít átélni és 

fenntartani a Flow-t, amit az ismertetett élményminőségek miatt nevezünk „Optimális Élménynek” 

(Csíkszentmihályi, 1988a). Amabile (1983) szintén kutatási eredményeivel járul hozzá a Flow-

állapot negentropikus természetének igazolásához. Megerősíti, hogy Flow-ban, amikor az egyén a 

környezetével összhangban, a tevékenységében elmerülve saját legjobb formáját nyújtja, működése 

még a legnehezebb feladat megoldása közben is hatékonysággal és kreativitással jellemezhető. A 

Pozitív Pszichológia érzelmekkel kapcsolatos kutatási eredményeivel összhangban (vö.: 

Fredrickson, 1998, 2004; Lyubomirsky,2008) a megnövekedett kreativitás, fejlődés és én-
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hatékonyság érzete a Flow-ban átélt pozitív érzelmi/affektív élmények jótékony kísérőiként 

értékelhetők. A legfrissebb laboratóriumi kutatások is fontos összefüggésekre világítanak rá a Flow-

állapot és a produktivitás, teljesítmény, illetve hatékonyságérzet vonatkozásában. Soltész és mtsai 

(2012:99-100) rámutatnak: „az elektrofiziológiai adatok alapján arra a következtetésre juthatunk, 

hogy az optimális helyzetben végzett tevékenység hosszú távon nem jár több mentális 

erőfeszítéssel, mint az unalomban, vagy szorongásban töltött idő” (vö.: Dietrich és Stoll, 2010). 

Szintén a Flow-állapotot kísérő energiaoptimalizálásra kiváló példa a kutatócsoport további 

megfigyelése: „a személyek nem maximális hatékonyságra törekszenek, inkább egy információ- és 

tapasztalatmaximalizálási optimumot elérve, olyan dinamikus mechanizmusok lépnek életbe, 

amelyek révén a személy meg kívánja tartani a kialakult állapotot, amely céljában és működésében 

a gyermekkori játékkal analóg folyamat” (Soltész és mtsai, 2012:100). Ez utóbbi vizsgálati 

eredmény a Flow autotelikus természetére is rávilágít, és konzisztensen illeszkedik a 

Csíkszentmihályi (1997:109) elméletében megfogalmazott állításhoz, amely így hangzik: „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.” 

A Flow-állapot fejlődést generáló szerepe hosszabb távon nem csupán a már meglévő, adott 

érdeklődési területhez kapcsolódó készségek és képességek fejlődésében ragadható meg. Az új 

szituációban megjelenő emergens motiváció fogalma (vö.: Csíkszentmihályi, 1985; Nakamura és 

Csíkszentmihályi, 2002) arra világít rá, hogy új, vagy korábban nem kedvelt tevékenységeket is 

intrinzikusan motiválókként élhetünk meg az átélt Flow-élménynek köszönhetően. A motiváció, 

hogy a tevékenységet fenntartsuk vagy benne maradjunk, éppen az optimális élményminőség 

megtapasztalásának köszönhető. Így szélesíti, tágítja a Flow-élmény az egyéni célok és érdeklődés 

struktúráját (vö.: Soltész és mtsai, 2012), s játszik ezek kiterjesztésében, fejlődésében is 

kulcsszerepet, maga után vonva az ezekhez az új célokhoz és érdeklődési területekhez kapcsolódó 

készségek és képességek fejlődését is. 

 

A Flow-élményminőséget alkotó elemekkel kapcsolatban joggal merülhet fel a kérdés, hogy 

mennyiben tekinthetünk azokra univerzális dimenziókként? Lehetnek-e olyan kontextuális 

viszonyok, amelyek között bizonyos élményminőségek rendszeresen eltérő intenzitással jelennek 

meg? Tematikus csoportosításban tekintsük át ezeket: 

 A publikációk a nyolcvanas évek óta rámutatnak, hogy az intrinzikus motiváció munkahelyi 

kontextusban némileg módosult formában, és kevésbé markánsan jelenik meg, mint más 

élethelyzetekben; a Flow-kutatás irodalma ezt a jelenséget Judith Lefevre munkái nyomán a 

„munka paradoxonaként” (Lefevre, 1988, Csíkszentmihályi és Lefevre, 1989; Nakamura és 

Csíkszentmihályi, 2002) tartja számon. A jelenség bővebb ismertetésére a munkahelyi Flow-
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kutatások áttekintésének szánt fejezetben kerül sor, az elmúlt néhány év kutatási 

eredményeinek tükrében. 

 Fong és mtsai (2014) metaanalízise rámutat, hogy az intrinzikus motiváció élménydimenzión 

konzisztensen magasabb értékeket mértek a kollektivista, mint az individualista 

értékorientációval rendelkező nemzeti kultúrákban, úgy a munka, mint a tanulás 

kontextusában. 

 Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi (1988) rámutatnak, hogy a Flow nem csupán 

egyénileg, hanem többek által egyszerre átélt, csoportos élmény is lehet. Azt valószínűsítik, 

hogy társas Flow esetében az élmény intenzitása azért növekedhet, mert annak forrása lehet 

a másik ember is, s a közös munka során másokkal való együttműködés magasabb szintű 

kihívást jelent, és a feedback forrásaként is szolgál. Az elmélet tesztelésével számos 

empirikus kutatás foglalkozott az elmúlt évtizedben, ilyenek pl. Moore és mtsai (2005), 

Sawyer (2007), Walker (2010) munkái. Walker arra kíváncsi, hogy a társas Flow-élmény 

létrejötte és az azt kísérő élmény minősége eltér-e az egyénileg átélt Flow-élménytől – amire 

ő individuális Flow-ként utal –, s három kísérletből nyert robusztus adatbázis segítségével 

igazolja, hogy létezik a szociális/társas Flow jelensége, amit szociálpszichológiai 

magyarázatokkal alá is támaszt. Rámutat arra is, hogy az állapot kialakulásához szükséges 

peremfeltételek, alapkondíciók – a percipiált kihívás és felkészültség aránya és mértéke – 

változatlanul ugyanazok, mint az egyénileg átélt Flow esetében. Míg azonban az 

alapkondíciók változatlanok, a jelentős egymásra utaltságból adódóan – ami a feladat 

nehézségi szintjét emelő tényezőként is értelmezhető – olyan készségek is szükségesek a 

Flow-állapot kialakulásához, mint a kooperációs és harmonizációs készség. Magyaródi 

Tímea és Oláh Attila (2015a) egy egészen friss, nagy mintás (N=1709) kvantitatív kutatás 

eredményeit publikálva, több ponton is megerősítik Walker konklúzióját. Rámutatnak, hogy 

a szociális interakciók során kialakuló Flow-élmények a feladathoz kapcsolódó percipiált 

kihívás és felkészültség szintjei mellett az együttműködés sikerességét biztosító fejlett 

kooperációs készség, és azonnali, egyértelmű visszajelzések szintén szükségesek a Flow 

kialakulásához és fenntartásához. Ami a kollektív tevékenység során létrejövő áramlatélmény 

dimenzióit illeti, Walker (2010) mérésekkel igazolja, hogy különösen a hangulati, affektív 

élménydimenziók vesznek fel magasabb értéket társas Flow átélésekor. Eredményei szerint 

az egész élmény élvezetesebb. A jelenség magyarázatára két fő okot jelöl meg: (1.) a közösen 

végzett tevékenységek eleve komplexebbek, ezért magasabb kihívási szintet igényelnek, így 

intenzívebb affektív élmények alakulnak ki, (2.) másokkal szinkronban, összehangoltan kell 

dolgozni (vö.: pl. Steiner, 1978), s ez érzelmi fertőződés révén az átélés intenzitását növeli 

(vö.: Totterdell, 2000). Magyaródi és Oláh (2015a) friss eredményei konzisztensek 

mindezzel. 
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A fenti áttekintésben az empirikus kutatásom szempontjából leginkább releváns területekre 

fókuszáltam. 

 

2.3.1.5. A Flow-teória és más tudományágak, elméletek kapcsolata 

 

Az első fejezetben áttekintettük a Humanisztikus Pszichológia és a Pozitív Pszichológia olyan 

elméleti vonulatait, amelyek úgy ontológiai, mint episztemológiai megközelítések tekintetében a 

Flow-elmélet tudományos háttereként is szolgálnak. Ha ismét vetünk egy pillantást a Pléh Csabától 

kölcsönzött, és az előző fejezetben bemutatott 2.2./1. sz. táblázatra, ahol a szerző összegzi azt a 

négy markáns jellemzőt, amelyek a PP szemléletmódját megkülönböztetik az ún. hagyományos 

gondolatmenettől (Pléh, 2012:14), egyértelműen látható, hogy a Pozitív Pszichológia 

szemléletmódja és gondolatmenete tökéletesen leképeződik Csíkszentmihályi Flow-elméletében, 

annak szellemiségével tökéletes összhangban áll. A Flow-teória ismertetését követően, ebben a 

fejezetben kerül sor azoknak a közvetlen kapcsolatoknak a rövid áttekintésére, amelyek a Flow-

elmélet és a kortárs tudományágak és elméletek között fedezhetők fel. Ezekre azért érdemes röviden 

kitérni, mert egyrészt vagy megerősítik a Flow-elméletet – rávilágítva olyan háttér 

mechanizmusokra, amelyek egy másik teória vagy modell segítségével további magyarázatul 

szolgálnak annak működésére –, vagy éppen megkülönböztetik, elhatárolják azt a hasonló 

elméletektől, kijelölve a Flow-teória pontos helyét és pozícióját a tudomány térképén. Az alábbi 

elemzésben szerepelnek olyan visszautalások a teória korábban ismertetett elemeire, amelyek újbóli 

megemlítése, noha ismétlésnek tűnhet, logikai szempontból szükséges a gondolatmenet 

kifejtéséhez. 

 

Mózes és mtsai (2012:58) a forradalmian újnak számító szemléletmód bemutatására Hunt szavait 

idézik, amelyek a Flow-teória kialakulását közvetlenül tápláló intrinzikus motiváció kutatás 

feltételeit megteremtő körülményeket írják le: „A hatvanas-hetvenes évek motiváció kutatásai 

megfelelő tudományos környezetet biztosítottak az elmélet kialakulásához. Ezen időszak 

jelentősebb elméletalkotói szembefordultak az elsődleges drive-okat általános magyarázóerővel 

felruházó elméletekkel, mert azok alkalmatlannak bizonyultak olyan motívumok jelenlétének 

igazolására, mint például a kíváncsiság vagy a tudásvágy. Míg a drive-redukciós elmélet szerint 

csak frusztrációs helyzetek, állapotok kelthetnek viselkedésbeli változásokat, addig egyre terjedt az 

az álláspont, amely szerint a növekvő komplexitású körülményekkel és új ingerekkel való találkozás 

olyan örömforrás lehet, amely a viselkedésváltozás alapjául szolgálhat.” (Vö.: Hunt,1965). A Flow-

elmélet – amelynek központi eleme az intrinzikus motiváció – tökéletesen szemben áll a haszonelvű 

motivációk központi szerepét hangsúlyozó elméletekkel (Vö.: Pléh, 2012, 2.2./1. sz. táblázat). 
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A Flow-állapot fenntartásához elengedhetetlen a folyamatos fejlődés, így a tudásnak, a 

képességeknek és készségeknek folyamatos fejlesztése, aminek motorja a kíváncsiság, az 

érdeklődés, az a fajta belső motiváció, amely a negentropikus áramlatélmény elérését célozza az 

entropikus természetű Unalom, Apátia és Szorongás állapotok elkerülése révén. Ezeknek az 

intrinzikus módon motivált tevékenységeknek fenomenológiai szempontú megközelítésével, a 

szubjektív élményanyag vizsgálatával és értékelésével született meg a Flow-modell (Nakamura és 

Csíkszentmihályi, 2002), amely nem csupán a Pozitív Pszichológia, de a humanisztikusok 

tanításaival is egyértelmű rokonságot mutat ebben a tekintetben. Rogers (2008) önaktualizációs 

elmélete és a Flow-modell is a képességek folyamatos kibontakoztatásán alapul. Csíkszentmihályi 

(2010) Rogers teóriájával összhangban úgy véli, hogy a flow-élmények hatására az „én” felépítése 

összetettebbé, szervezettebbé válik, aminek létrejöttéért a korábban már bemutatott differenciálódás 

és az integrálódás folyamatai felelősek. Lényeges különbség azonban, hogy míg Rogersnél az 

önaktualizáló életvezetés eredményeképpen nő a kongruencia, a strukturális rendezettség, addig 

Csíkszentmihályinál mindez a Flow-élmények korábban ismertetett mechanizmusain keresztül az 

„én” felépítésének egyre komplexebb természetében ragadható meg. 

Maslow (1943, 1968) modelljében a növekedésalapú szükségletek között, elsősorban az 

önmegvalósítás szükséglete kielégítésének élményénél érhető tetten a Flow-élménnyel való 

párhuzam. Nagy különbség azonban, hogy míg Maslow (2003) az emberi létezés legjobb, 

legboldogabb élményeit érti a csúcs élmény alatt, s szerinte ilyen csak néhányszor fordulhat elő az 

egyén életében, addig a Flow kialakulási gyakorisága nem korlátozott. Másrészt Maslow a 

növekedési szükségletek megjelenését hiányszükségletek kielégítéséhez köti, erről 

Csíkszentmihályinál nincsen szó (Mózes és mtsai, 2012). 

 

Több szempontból is eltérő perspektívából közelít az emberi motivációhoz White (1959), aki az 

egyén kontrollszükségletét helyezi elmélete fókuszába, s úgy véli, a környezettel való folyamatos 

tranzakció változtatja meg az egyén környezethez való viszonyát. Az elégedettség nála nem célhoz 

kötött, hanem a tranzakciók sorozatát kísérő viselkedési folyamatban rejlik. White elégedettség 

helyett hatékonyságról, effektanciáról beszél. Nézete szerint az effektancia-motiváció akkor 

csökken, ha a helyzet már nem kínál új lehetőségeket az egyén számára. Ez a dinamikai aspektus 

tökéletesen összeegyeztethető a Flow-elméletnek azzal a tételével, amely szerint a kihívás percipiált 

mértékének csökkenésével a Flow fennmaradásának valószínűsége is lecsökken. White (1959) a 

mastery fogalmát használja ennek a jelenségnek a leírására, amelyet két módon kell értelmeznünk; 

egyrészt az ismeretek és készségek alapos, tökéletes elsajátításaként, másrészt valami feletti 

uralomként, hatalomként. White mastery fogalma – amelynek lényegét Mózes és mtsai (2012:60) 

a következőképpen írják le: „az ismeretek és készségek olyan magas szintű elsajátításáról lehet szó, 

amely a környezet feletti uralom előfeltételét teremti meg” – szintén analógnak tekinthető 

Csíkszentmihályi Flow-modelljében szereplő „kontroll” definíciójával. A környezet feletti befolyás 
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vagy „hatalom” szerepét a megismerésben és a környezettel való interakció fenntartásában már 

Piaget (1952) is felismerte, és a szenzomotoros szakasz korai időszakához köti, ahol a fejlődésben 

levő gyermek újra és újra megéli, hogy hatással van a környezetére, mely felismerés őt további 

felfedezésekre sarkallja. Láthatjuk tehát, hogy ebben a megközelítésben a környezettel folytatott 

interakció szerves részét képezi a motivációs dinamikának. E tekintetben White elmélete és a Flow-

modell rokonnak tekinthető, hiszen „a legfontosabb jellemző, amelynek révén az áramlatmodell 

más elméletekhez kapcsolódik az interakcionizmus (Magnusson és Endler, 1977; Magnusson és 

Stattin, 1998). A személy központba állításával, ezzel párhuzamosan a kontextus jelentőségének 

kiemelésével az áramlatkutatás a személy és a környezet által alkotott dinamikus rendszert, 

valamint a személy–környezet interakció fenomenológiáját fogja meg” (Oláh, 2005a:114). 

Ennek a dinamikának a vizsgálata vezetett az emergens motiváció (Csíkszentmihályi, 1985) 

fogalmának megalkotásához, ami arra utal, hogy az egyén–környezet dinamikus rendszerében egy 

adott pillanat történéseit az előző pillanat interakciós történései alakítják ki, nem pedig az előzetesen 

fennálló szándékstruktúrák, vagy diszpozíció, legyen szó akár a személyben, akár a környezetben 

előfordulókról (Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002). „A kontextusról leválasztott egyénre 

irányuló fókusz helyett (mint például vonások, személyiségtípusok vagy stabil diszpozíciók) a flow-

kutatás a környezet és egyén között létrejövő dinamikus rendszert teszi vizsgálata tárgyává” (Mózes 

és mtsai, 2012:59). Az emergens motiváció esetében a közeli célok az adott interakcióból 

eredeztethetők, az interakció során alakulnak ki (Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002:91), s ennek 

köszönhetően egy új, vagy korábban nem kedvelt tevékenységet is belsőleg motiválóként élhetünk 

meg, ha áramlatélményt tapasztalunk végzésük során. Ez a megközelítés a környezet diktálta 

kihívás, feladat és az ember interakcióját idézi tehát, amelyben a személy folyamatosan a környezet 

adta kihívásokra válaszol, csiszolja készségeit, felkészültségét a visszajelzések tükrében a kívánt 

cél elérése érdekében. Ennek a dinamikának tartóssá kell válnia, hiszen a kihívások folyamatos 

emelkedését a készségek folyamatos fejlődésének kell követnie ahhoz, hogy az optimális kihívás–

felkészültség arány újra és újra kialakulhasson. Az optimálisként megélt élmény újbóli átéléséhez 

ugyanis egyre magasabb szintű kihívások szükségesek ahhoz, hogy az optimális zónában maradjon 

a cselekvést végző ember, így a motiváció folyamatosan része az élménynek (Csíkszentmihályi és 

Rathunde, 1993). Moneta és Csíkszentmihályi (1996) rámutatnak, hogy a Flow-elmélet ebben a 

vonatkozásban különbözik azoktól az elméletektől, amelyek az optimális kihívást az elérendő 

homeosztatikus egyensúlyi pontban, vagy a kihívás maximalizálásában jelölik meg. A Flow-teória 

ebben a tekintetben is tökéletesen illeszkedik a Humanisztikus és a Pozitív Pszichológia 

szellemiségéhez (vö.: Pléh, 2012). 

 

A Flow-teóriában megjelenő interakcionista dinamika, illetve az emergens, és intrinzikus 

motiváció, mint központi elemek, látszólagos ellentmondásban vannak Deci és Ryan (1985) 

elméletével, akik amellett érvelnek, hogy az egyén kompetenciára és autonómiára való késztetését 
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veleszületett pszichológiai szükségletnek tekinthetjük, amelynek kielégítése elengedhetetlen a 

pszichológiai növekedéshez és jólléthez. Csíkszentmihályi (pl. 1988a, 1988b, 2010) viszont az 

ösztönös késztetések szerepe helyett az emergens motiváció szerepét húzza alá, hangsúlyozva az 

egyén és tevékenység közti dinamikában rejlő erőt. „Kérdés tehát, hogy a viselkedés hátterében 

valóban egy veleszületett késztetés áll, vagy a motiváció a cselekvésben magában rejlik, és a 

cselekvés öröme idézi elő újra és újra a flow állapotát” (Mózes és mtsai, 2012:61). A dilemma 

azonban talán nem is létezik. Mózes és mtsai (2012) az ellentmondás feloldására a Flow-élmény 

„idői felosztását” javasolják megvizsgálni. Azt feltételezik, hogy más motivációs rendszer lehet 

felelős a Flow-élményt valószínűsítő helyzetek kereséséért, és más a Flow-állapot kialakulásáért, 

és annak fenntartásáért (vö.: Mózes és mtsai, 2012:61). Mózesék Csíkszentmihályira hivatkozva 

(2010) úgy érvelnek, hogy bizonyos tevékenységeket – amelyek korábban akár érdektelen vagy 

közömbös élményeket kínáltak az egyén számára (pl. munka) – extrinzikus motivációs tényezők 

hatására kezdi el végezni, majd a tevékenységbe való bevonódást követően – amennyiben a Flow-

kondíciók adottak – ez a vágy „a tudatban jelenlevő egyéb szükségletekkel és az élményt 

potenciálisan megzavaró gondolatokkal együtt a tudatküszöb alá süllyed, és csak a tevékenységből 

kilépve tudatosul újra. Azaz a viselkedéshez a hatékonyság, a kontroll megélésének szükséglete 

vezethet, de a viselkedés során – amennyiben a Flow kívánalmainak eleget tesz – annak 

autotelikussága elnyomhatja az előzetes motivációkat” (Mózes és mtsai, 2012:61), s innentől 

intrinzikus motivációról beszélhetünk. 

Az elemzett két motivációs állapot közé beékelődött egy harmadik, az emergens motiváció, amely 

magyarázatot ad arra, hogy miért tartjuk fenn az adott cselekvést a Flow-állapot létrejöttéig. Ezért 

lehetséges az, hogy a kezdetben akár érdektelen tevékenység – az olyan élménydimenzióknak 

köszönhetően, mint pl. a folyamatos visszacsatolás, a produktivitás és személyes fejlődés, 

növekedés érzete – érdekessé, intrinzikusan motiválóvá válik, amelybe vissza kívánunk térni 

(Csíkszentmihályi, 2010; Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002). Ryan és Deci (2000) elméletével 

összevetve tehát lényeges különbség, hogy a Flow-modellben az „intrinzik motiváló tevékenységek 

jutalma emergens, a következő történés az azt megelőző esemény következménye, ebből fakadóan 

előre bejósolhatatlan. Ahelyett tehát, hogy eleve meglévő szándékstruktúrát feltételeznénk (…) az 

egyén és környezet viszonya válik motiváló erővé” (Csíkszentmihályi és Nakamura, 1999, in Mózes 

és mtsai, 2012:61). 

 

Szintén a dinamikus interakcionizmus elméleti alapjaira építve egy újszerű kutatási irány látszik 

kibontakozni a Flow-kondíciók vizsgálatában. Magyaródi és Oláh (2015a) kiegészítve a 

„kihívás/feladat és ember” kontextusában vizsgált interakcionista dinamikát, az „ember és ember” 

közötti dinamikában keresik az áramlatélmény eredőjét, s a társas aktivitásokat, mint a Flow-

élmény potenciális forrásait vizsgálják szituációkon és tevékenységeken átívelő kontextusban. Azt 

állítják, hogy az interperszonális tevékenységek közben a másik fél, aki a környezet része, szintén 
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lehet a Flow-állapot kialakulásának vagy fenntartásának indukálója. Ez összhangban van Hektner 

és mtsai (2007) eredményeivel is. A közösségi, vagy társas Flow kutatásáról korábban jórészt 

elméleti fókusszal bíró tanulmányok jelentek meg. Ilyenek pl. Csíkszentmihályi és 

Csíkszentmihályi (1988), Moneta (2004), Moore és mtsai (2005), Sawyer (2007), Asakawa (2004, 

2009), Walker (2010), Delle Fave és Bassi (2009) írásai. Úgy gondolom, hogy a 21. század 

gazdasági, társadalmi és geopolitikai változásai közepette, a negyedik ipari forradalom korában, az 

egymásra utaltság, az interdependencia nyomán megfogalmazódó együttműködési szükséglet 

különösen releváns kutatási területté teszi a társas Flow kérdéskörét. Magyaródi és Oláh (2015a) 

tanulmánya olyan feltáró kutatás eredményeiről számol be, amely empirikus adatokkal támasztja 

alá, hogy társas tevékenységek tekintetében a munka, a tanulás, a feladatmegoldás a leginkább 

Flow-t indukáló tevékenységek, a szabadidős tevékenységek (kreatív elfoglaltság, sport, olvasás) 

pedig a legkevésbé azok. 

 

A Flow-teória centrális eleme a Flow-kondíciók meghatározása. A modell logikája szerint az egyén 

által a környezetben észlelt kihívások és az észlelt készségek szintjének dinamikus egyensúlya 

nélkül nem jöhet létre az Optimális Élmény. Ez felidézi Hebb (1955) Optimális Arousal Elméletét, 

amelynek lényege, hogy ha a központi idegrendszer változatos inputok révén megfelelő 

stimulációban részesül, és az agy aktivációs állapotának mértéke is megfelelő, akkor az optimális 

arousal szintjén az egyén viselkedési hatékonysága optimális, és érdeklődés, pozitív érzelmek 

jellemzik. Ha viszont a helyzethez viszonyított arousal szint aránytalanul magas, az a szervezettség 

szintjének és a koordinációs szintnek a romlása miatt a viselkedés hatékonyságát csökkenti, és 

szorongás lép fel. Alacsony arousal szint esetén viszont visszaesik a válaszkészség szintje, és 

unalom, enervált állapot alakul ki (Hebb, 1955). 

Míg azonban Hebb az „optimális élményt” objektív történések eredményeként definiálja, a Flow-

elméletben a hangsúly a tevékenységet kísérő élmény szubjektív megélésére, és annak helyzeti 

jellegzetességeire helyeződik. „A személy–környezet interakció viszonylatban mindig a személy 

által értelmezett kölcsönhatás az irányadó, nincs a személy élményének folyamatában objektíven 

meghatározható információegyüttes vagy kihívásmintázat, inkább az egyén által szelektíven 

kiválasztott információk és az észlelt cselekvési lehetőségek számítanak. Hasonlóképpen nincsen 

értelme a személy objektív értelemben vett képességeiről és figyelmi kapacitásáról beszélni” (Oláh, 

2005a:115). Ez a fenomenológiai megközelítés (vö.: Husserl, 1963) szintén a Humanisztikus és a 

Pozitív Pszichológia szellemiségéhez és paradigmarendszeréhez illeszkedik, amelyben az egyéni 

szubjektív élményfeldolgozás kiemelt jelentőséggel bír, és centrális szerephez jut (vö.: Pléh, 2012). 

 

Szintén a humanisztikus és pozitív pszichológiai fogalomrendszerben kap kiemelt hangsúlyt az 

egyén tudatos, proaktív szerepvállalása saját sorsa formálásában (vö. 2.2./1. sz. táblázat; Pléh, 

2012). Csíkszentmihályi mindvégig az egyén tudatos, önindította, proaktív szerepét emeli ki, 
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amikor azt hangsúlyozza, hogy az energia az egyén ellenőrzése alatt áll, azt tehet vele, amit akar, 

így befolyásolhatja sorsa alakulását a negentropikus, vagy entropikus élmények megélésének 

arányain keresztül (Csíkszentmihályi, 1975, 1988a, 1988b). 

 

2.3.1.6. Az optimális élmény megragadásának módszerei 

 

„A pszichológiára a filozófia és a természettudományok hibrid leszármazottjaként tekintünk 

(Hektner és mtsai, 2007:4). Ebből adódóan tradicionálisan egyfajta szakmai egymásnak feszülés 

jellemzi a pszichológiai folyamatok, lelki jelenségek feltárására, megismerésére nagyon eltérő 

módszereket alkalmazó „objektív” és „szubjektív” iskolák képviselőit. Míg a Humanisztikus, és a 

Klinikai Pszichológia döntően a szubjektív élmények megragadását és megértését segítő eszközöket 

alkalmazza, addig a Behaviorista, a Biológiai, a Kognitív, és Szociálpszichológia tipikusan az 

objektív megközelítéseket és kontrollált laboratóriumi kísérleteket preferálja. Azoknak a pszichés 

folyamatoknak a leképezésére és megértésére, hogy hogyan érez, gondolkodik az egészséges ember 

a mindennapok során, a Pozitív Pszichológia vállalkozik, ami újfajta megközelítést igényel a 

tudományos megismerés módszereinek tekintetében is. A Flow-modell evolúciója, a teória 

letisztulása és számos kontextusban történő validálása ennek a módszertani fejlődésnek és újítások 

sorozatának köszönhető. A folyamatot különösen felgyorsította a tény, hogy Csíkszentmihályi 

Mihály, párhuzamosan elmélete fejlesztésével, úttörő szerepet játszik a szubjektív élmények 

feltárását célzó módszertani eszköztár fejlesztésében, és a legszigorúbb tudományos 

kritériumoknak megfelelő protokollok kidolgozásában is. A folyamatos módszertani evolúció 

eredményeiről rendszeresen megjelenő, kiváló módszertani publikációk, kézikönyvek számolnak 

be (pl. Hektner és mtsai, 2007), amelyek erőteljesen hozzájárulnak az empirikus kutatások 

számának emelkedéséhez. 

Tekintsük át röviden az áramlatélmény mérésének eszközeit a kezdetektől egészen a 21. században 

alkalmazott legkorszerűbb megközelítésekig, mely utóbbiak már egyértelműen visszatükrözik a 

tudományszerveződésben is megjelenő interdiszciplinaritást; korszerű technikák ötvöződnek a 

sokszor még mindig kiválóan alkalmazható klasszikus módszerekkel.  Azért tartom relevánsnak ezt 

a rövid áttekintést, mert empirikus kutatásom során olyan vegyes módszertani designt alkalmaztam, 

amely a laboratóriumi mérések kivételével magában foglal minden e fejezetben bemutatásra kerülő 

eszközt. Az alkalmazásukkal járó előnyökre és korlátaikra is rávilágít az alábbi áttekintés. 

 

A Flow-modell megalkotása kvalitatív módszerrel, félig strukturált interjúk segítségével történt. 

(Csíkszentmihályi, 1975, Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002). A módszer émikus, holisztikus 

megközelítésben, a való élet kontextusában vizsgálta az áramlatélmény kialakulásának 

körülményeit, és az élmény különböző dimenzióit. A mai kutatási gyakorlatban is rendszeresen 

alkalmazzák ezt a technikát a Flow-kutatók az élet legkülönbözőbb területein (művészetek, munka, 
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tanulás, sport, szabadidős tevékenységek). A következő szerzők publikációi példaként szolgálnak 

az interjús módszerrel nyert tapasztalatok és eredményeik bemutatására: Csíkszentmihályi (1975, 

2004), Sato (1988), Massimini, Csíkszentmihályi és Delle Fave (1988), Allison és Duncan (1988), 

Larson (1988), Jackson (1996), Perry (1999), Hefferon és Ollis (2006), Inal és Cagiltay (2007), 

Delle Fave, Massimini és Bassi (2011), Swann és mtsai (2011). 

Az interjú dinamikus és flexibilis vizsgálati eszköz, de mivel nem a legpontosabb módszer 

(Csíkszentmihályi és Robinson, 1990), számos előnye miatt az integrált szemléletű 

tanulmányokban, azt más módszerek mellett alkalmazzák (pl. Kállai, 2009), és kiválóan alkalmas 

kérdőíves lekérdezések előkészítésére. 

 

Az interjúk mellett széles körben elterjedt a kérdőívek használata. A kérdőívek kvantitatív 

megközelítésével már nem csak a Flow-állapot azonosítása, hanem a gyakoriságok és az élmények 

intenzitásának mérése is megjelent célként. A kérdőív alkalmas arra, hogy az interjúzásnál 

lényegesen robusztusabb populáción folyhassanak a vizsgálatok, továbbá megragadhatók legyenek 

az egyéni és a helyzeti különbségek. Alkalmazásukkal már nem csupán a Flow-gyakoriságokra 

kaphatunk választ, hanem olyan kérdésekre is, hogy milyen tevékenység keretében, milyen 

körülmények kontextusában jött létre az élmény – beleértve a fizikai és társas aspektusok vizsgálatát 

is –, s feltérképezhető az élményt kísérő dimenziók vagy élményminőségek egész sorának 

intenzitása, az átélés erőssége is. Az első kérdőíveket „papír-ceruzás” módszerrel vették fel, 

azonban a technika fejlődésével az internet alapú online kérdőívezés vált elterjedtté, ami a vizsgált 

mintanagyság és az adatfeldolgozás tekintetében komoly előrelépést hozott. Nakamura és 

Csíkszentmihályi (2002) áttekintő tanulmányban mutatnak rá, hogy az első Flow Kérdőívet 

Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi (1988) a fentiekben említett eredeti interjúk 

(Csíkszentmihályi, 1975) eredményeinek tükrében szerkesztették meg. Hasonló a helyzet Allison 

és Duncan (1988) kontribúciójával, hiszen ők is félig strukturált interjúik tapasztalatait használták 

fel, amikor a Flow-élmény dimenzióit mérő strukturált kérdéseket kiegészítették az „anti-Flow-

élmények” skáláival is (Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002). Mayers (1978) nevéhez kötődik a 

Flow-élmény dimenzióinak gyakoriságát tíz kérdés (pl. „bevonódom”, „van visszajelzésem arról, 

hogy jól működöm-e” stb.) segítségével mérő Flow Skála (Flow Scale) megalkotása, amely 

kiválóan alkalmasnak bizonyult elsősorban szituációk közötti élményminőségek mérésére. A Flow 

Kérdőív és a Flow Skála egyidejű alkalmazása komplex helyzetek alapos vizsgálatára ad 

lehetőséget (vö. Delle Fave és Massimini, 1988).  

A Flow-állapot mérésére szolgáló egyik legelterjedtebb kérdőívnek a Jackson és Marsh (1996) által 

kidolgozott Flow Állapot Skálát (Flow State Scale) – s ennek Jackson és Eklund (2002) által 

módosított változatát – tekinti a szakirodalom, mely skála egy adott tevékenységet követően teszi 

lehetővé az élmény vizsgálatát. Ehhez tartozik a Diszpozicionális Flow Skála, amely a Flow-élmény 

tipikus gyakoriságát méri egy tevékenység végzése közben. Jackson és Eklund (2002) a Flow 
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Állapot Skála–2 kialakításával egy időben a Diszpozicionális Flow Skála–2-t is megalkották, annak 

korai verzióját továbbfejlesztve (Mózes és mtsai, 2012). Magyar kutatók dolgozták ki a Flow 

Állapot Kérdőívet (Magyaródi és mtsai, 2013). Ez egy kétfaktoros, 20 tételből álló, elméleti 

alapokon nyugvó kérdőív, és funkcionális hasznán túl azért jelentős, mert megerősíti azt az elméleti 

feltételezést is, miszerint a „kihívás–készség egyensúly”, valamint az „egybeolvadás a feladattal” a 

Flow-élmény alapvető, meghatározó tényezői. 

A kilencvenes években számos speciális kérdőívet fejlesztettek, melyek egy-egy adott 

kontextusban alkalmazhatók kiválóan szituációk összehasonlítására. Munkahelyi szituációkra 

használtak speciális kérdőíveket például Eisenberger és mtsai (2005), Bakker (2008), Bakker és 

Demerouti (2013), Rodriguez-Munoz és mtsai, (2014), Engeser és Baumann (2014). A sport 

kontextusában említendők például Parks (1996); Jackson és Csíkszentmihályi (1999), Jackson és 

Eklund, (2002), Bakker és mtsai (2011), Pinczés és Pikó (2014) munkái. A pszichoterápiás 

helyzetekben pl. Jackson és Marsh (1996) használt szituációspecifikus kérdőívet. 

A magyarországi Flow-kutatás az alkalmazott kutatási eredményeken túl, módszertani újításokkal 

is rendszeresen gyarapítja a Flow-kutatás tudományterületét. Oláh Attila Szituációspecifikus Flow 

Kérdőíve (Oláh, 2005c) nyitja a sort, ez különböző élethelyzetekben képes az élmény detektálására 

(pl. tanóra, munka, szabadidős tevékenység). Az alkalmazásokról és eredményekről többek között 

pl. Janurik és Pethő (2009), vagy Smohai és mtsai (2013a) számolnak be, akik az oktatás illetve a 

számítógépes játékfelhasználók körében alkalmazták az eszközt. Szintén speciális célokat szolgál 

és hiánypótlónak számít Magyaródi Tímea és Oláh Attila (2015b) Flow Szinkronizáció Kérdőíve, 

amely az áramlatélmény interakciós helyzetekben való vizsgálatának szolgál módszertani 

eszközéül. 

Számos kritikai hangvételű tanulmány (pl. Finneran és Zhang, 2002; Nakamura és 

Csíkszentmihályi, 2002; Hektner és mtsai, 2007) hangsúlyozza, hogy a Flow jelenlétét detektáló 

kérdőívek nagymértékben különböznek egymástól, és eltérő feltételeket tekintenek az élmény 

létrejötte szempontjából relevánsnak, bizonyos tételek (például a kontroll érzésével vagy a pozitív 

kihívásokkal kapcsolatosak) pedig nehezen értelmezhetők (Mózes és mtsai, 2012:66). Finneran és 

Zhang (2002, in Mózes és mtsai, 2012) kérdőívek használata helyett azt javasolják, hogy a vizsgálati 

személyek inkább a Flow-t leíró összetett definíció alapján határozzák meg, hogy mennyire 

jellemzőek rájuk az ott megfogalmazottak a konstruktum holisztikusságának fenntartása érdekében. 

Az említett problémák minimalizálására – hiszen torzítás mindig lesz az adatokban, így tökéletes 

megoldás nem létezik –, úgy vélem, érdemes olyan integrált megközelítést alkalmazni, ahol a 

módszerek kombinálásával zajlik az adatfelvétel, kiegészítve a kérdőíves technika alkalmazását a 

holisztikus interjútechnikákkal. Ahogy Hektner és mtsai (2007:4) megfogalmazzák, a 

„pszichológiai kutatások csak akkor felelhetnek meg a legmagasabb szintű tudományos 

kritériumoknak, ha pontos leírását képesek adni a mindennapi élet komplex jelenségeinek, s ehhez 

ugyanúgy szükség van a szubjektív, mint az objektív megközelítésekre”. 
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Az ezredforduló előtti két évtizedben került széles körben alkalmazásra az a két módszer, 

amelyeknek köszönhetően újabb lendületet vett a Flow-kutatás, s kivívta a pszichológiatudomány 

társterületeinek érdeklődését és elismerését; ezek egyike az ESM módszer. Az Élményértékelő 

Mintavételi Eljárás (ang. röv.: ESM) annak a fenomenológiai gyökerekből szárba szökkent 

irányzatnak az eszköze, amely „szisztematikus fenomenológiaként” (vö.: Hektner és mtsai, 2007; 

Csíkszentmihályi, 2010) vált ismertté. A Husserl (1963) szellemi hagyatékából táplálkozó 

irányzatban a szubjektív élmény – vagyis az anyagi világ percepciója és tudatban történő 

reprezentációja – képezi a megismerés tárgyát, s az „élmény” gondolatokat, érzelmeket, érzéseket, 

hangulatokat, érzeteket jelent. Ezeknek a tudatban felmerülő tartalmaknak a lehető legpontosabb 

leképezésére vállalkozik a „szisztematikus fenomenológia” (Csíkszentmihályi, 2010; Hektner és 

mtsai, 2007), amely a tiszta fenomenológiai megismerés elveit és közelítésmódját kombinálja a 

kísérleti pszichológiában alkalmazott kutatási designnal és technológiával, beleértve statisztikai 

elemző módszerek alkalmazását is (Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002). Csíkszentmihályi az 

1970-es évek elején dolgozta ki chicagói kutatócsoportja élén a módszert, amelyet a PP kutatások 

számtalan területén, köztük a Flow-kutatások módszertani támogatásában alkalmaztak széles 

körben (vö: Csíkszentmihályi és Larson, 1987; Hektner és mtsai, 2007). Úgy az interjús, mint a 

kérdőíves módszerek – leginkább retrospektív jellegük miatt – éppen a szubjektív tudattartalmaknak 

az emlékezet torzításaitól mentes megragadásában limitáltak. A módszer lényege, hogy a vizsgált 

személy több napon keresztül, naponta több alkalommal, váratlan időpontokban kapott jelzés 

érzékelésekor, az adott pillanatra vonatkozó kognitív, emocionális, motivációs természetű 

tudattartalmairól, és a jelzés időpontjában végzett tevékenység körülményeiről egy strukturált 

kérdőív kitöltésének segítségével számol be. Tipikusan egyhetes időszakot ölel fel az adatfelvétel, 

és a mintavétel random időzítése biztosítja a minták függetlenségét. A módszer biztosítja az 

élmények széles körű, reprezentatív vizsgálatát (vö.: Hektner és mtsai, 2007), és lehetőséget ad a 

kontextus élményre gyakorolt hatásának vizsgálatára is. Az ESM az idők során számos fejlesztésen 

esett át. A legkorszerűbb módszertani innovációk közé tartozik, hogy a vizsgálati személyek 

visszajelzést kapnak a mérések eredményeiről (pl. Hsieh, Li és mtsai, 2008, in Mózes és mtsai, 

2012; Kállai,2009). Az ESM eszközt a tanulás, munka, művészetek  és szabadidős elfoglaltságok 

széles körén alkalmazták (pl. Massimini és Carli, 1986, in Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi,  

1988; Csíkszentmihályi, 1997; Kubey és Csíkszentmihályi, 1990; Larson és Richards 1994; 

Hektner, 2001; Sloboda és mtsai, 2001; Schallberger és Psfister, 2001; Conti, 2001; Pfister, 2002; 

Delle Fave és Massimini, 2003; Schneider és Waite, 2005; Kállai, 2009; Bassi és mtsai, 2012; 

Engeser és Baumann, 2014). A módszer széleskörű elterjedése komoly elemzési mélységet adott a 

Flow-kutatásnak, ennek köszönhetően számos kutató visszatért az áramlatélmény létrejöttét 

biztosító alapfeltételek kutatásához, s kezdett azzal kísérletezni, hogy különböző kihívás és 

felkészültség (készség, képesség) kritériumok mentén próbálja az optimális állapotot megragadni 

(vö: Moneta és Csíkszentmihályi, 1996). Azonban a Flow-állapot kialakulásának alapfeltételeiről 
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szóló korábbi kutatási eredmények ismét megerősítést nyertek; az észlelt kihívásoknak és az észlelt 

készségeknek egyaránt a személy saját átlaga fölé kell kerülnie ahhoz, hogy az állapot létrejöjjön 

(Massimini és Carli,1986, in Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi, szerk., 1988; Nakamura és 

Csíkszentmihályi, 2002; Hektner és mtsai, 2007). 

Az ESM módszer értékelésénél az első szempont a magas szintű érvényesség és megbízhatóság, 

amit kutatási eredmények széles köre igazol (pl. Csíkszentmihályi és Larson, 1987), így a módszer 

alkalmazásának relatív logisztikai nehézségei és egyéb potenciális hátránya ellenére is széles 

körben elterjedt. A potenciális nehézségek közül a legtipikusabbakat emeltem ki az alábbiakban: 

 Bár az „ESM módszer nagyban hozzájárul a retrospektív beszámolókból adódó 

információveszteség és torzulás kiküszöböléséhez, a Flow-t előidéző helyzetek pontosabb 

definiálásához, az élmény tudatosítása által ez a módszer is kizökkentheti az egyént a flow-

állapotból” (Mózes és mtsai, 2012:66). 

 Előadódhatnak helyzetek –pl. privát, intim szituációk–, amelyek az önbeszámolás 

szempontjából kifejezetten érzékenyek lehetnek, így a potenciális vizsgálati alanyok nehezen 

nyerhetők meg a kutatásnak (Csíkszentmihályi és Larson, 1987). 

 Előfordulhat, hogy a vizsgálati személy nem válaszol, vagy szelektív válaszokat ad a jelzés 

érkezésekor (pl. Hektner és mtsai, 2007). 

 Szintén aggályos lehet, hogy a random mintavételezéssel csökkenhet annak az esélye, hogy 

az egyént Flow-állapotban találja, ebből adódóan az irreleváns adatok túlsúlya komplexebbé 

teszi és lassítja a feldolgozást (Finneran és Zhang, 2002). Erre az aggályra reflektálva, úgy 

gondolom, hogy az ESM módszer alkalmazásának éppen az a nagy előnye, hogy nem csupán 

a Flow-, hanem az anti-Flow-állapotok pontos térképe is megrajzolható a segítségükkel – 

gyakoriságok és élményminőségek tekintetében egyaránt –, így én nem „irrelevánsnak”, 

hanem értékesnek nevezném az azokra vonatkozó adatokat is, hiszen a Flow–Unalom–

Apátia–Szorongás négycsatornás modelljében (Massimini és Carli, 1988) az entropikus 

élmények gyakoriságáról, egymáshoz viszonyított arányáról és az egyes állapotcsatornák 

élményminőségéről is rendkívül gazdag információs bázissal szolgálhatnak; az irrelevánsnak 

tűnő adatok a kontextuális körülményekről is értékes tájékoztatást adhatnak. 

 

A tudattartalmak fenomenológiai szempontú megközelítése – bármely módszer alkalmazásáról 

legyen is szó –, rendelkezik korlátokkal. Itt a kognitív sémák – amelyek részben öröklöttek, részben 

a szocializáció során alakulnak ki – nyilvánvalóan meghatározzák az adott élmény megéléséről 

születő beszámolót, csakúgy, mint a nyelvi konvenciók, vagy az idioszinkratikus kifejezésmódok 

(Hektner és mtsai, 2007:5). A pontosabb kép megalkotásának vágya hajtotta a Flow-kutatók azon 

körét, akik kilépve a fenomenológia kereteiből, a kognitív, illetve biológiai pszichológia 

eszköztárából merítve újfajta mérési módszerek kialakításába kezdtek. 
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Az ezredforduló táján terjedtek el az ún. pszichofiziológiai és elektrofiziológiai módszerek. 

Elméleti háttérként Dietrich (2004) kutatásai szolgáltak, aki a Flow-elméletet neurokognitív 

mechanizmusok paradigmarendszerén keresztül tesztelte, és a modell Csíkszentmihályi (1975, 

1988a, 1997) által bemutatott működését – amely a figyelem és a tudattartalmak kapcsolatán alapul 

– neurokognitív szempontból is igazolja. Dietrich neurokognitív tudományok ismeretanyagára 

építő, rendkívül pontos elméleti munkájára alapozva indultak el széles körben azok az agyi 

működést vizsgáló laboratóriumi kutatások, amelyek a modern technológiai vívmányok 

felhasználásával térképezik fel az agy működését áramlatélmény átélése közben. Ezek az 

eredmények inspirálták a Flow-állapot laboratóriumi körülmények között történő vizsgálatát is 

annak ellenére, hogy számos nehézség adódott a módszer alkalmazásának első éveiben. Az egyik 

legnagyobb kérdés az volt, hogy mi módon állítsák elő az élményt mesterséges körülmények között. 

A számítógépes játékok alkalmazása tűnt ezen kezdeti mérési problémák kiküszöbölésére a 

leginkább alkalmasnak, azok segítségével olyan indukált Flow-állapotok hozhatók létre, amelyeken 

keresztül nem csupán a Flow-élmény dimenziói ragadhatók meg és rögzíthetők a kutatók 

tapasztalatai szerint kvázi-valós időben, de azok anti-Flow-állapotokkal történő összehasonlítására 

is kiváló adatbázis generálható a módszer sajátosságainak köszönhetően (vö.: pl. Soltész és mtsai, 

2012; Nacke és Lindley, 2008; Chanel és mtsai, 2008; Moller és mtsai, 2007; Smohai és mtsai, 

2013a). A laboratóriumi körülmények között alkalmazott elektro- és pszichofiziológiai módszerek 

arra kínálnak lehetőséget, hogy a Flow-állapot során átélt és mérhető fiziológiai változások 

megragadhatóak és értelmezhetőek legyenek. Választ kaphatunk arra, „hogy jellemezhető-e ez az 

állapot speciális elektrofiziológiai mintázattal, vagy létezik-e a flow-állapotért felelős különálló 

agyi struktúra” (Mózes és mtsai, 2012:68). A jelenlegi kutatások állása szerint önálló agyi struktúra 

létezése nem valószínű, ehelyett inkább az állapotra jellemző általános aktivitásmódosulás 

feltételezhető (Onton, 2010). A módszer előnyeként az biztosan elmondható, hogy az eddigieknél 

jóval pontosabb képet kaphatunk a Flow-élmény időbeli lefutásának természetéről (Mózes és mtsai, 

2012). Az eszközt együtt alkalmazzák önbeszámolós kérdőívekkel (vö. Soltész és mtsai, 2012), így 

megbízhatóság és validitás szempontjából megfelelő módszernek bizonyul. Soltész és mtsai (2012) 

például a Flow elektrofiziológiai korrelátumainak vizsgálatára irányuló feltáró kutatásban az elvárt 

készség arány optimális, illetve optimum alatti és feletti helyzeteinek kialakítását vizsgálja, 

amelyekben Csíkszentmihályi (1997) szerint magasabb, vagy alacsonyabb a Flow-élmény 

kialakulásának valószínűsége. A tanulmány a módszer segítségével a Flow fiziológiai hátterének 

jobb megismerésére, a tudatállapot fiziológiai körülírására is vállalkozott, amire más módszerek 

nem adnak lehetőséget. 

Számos probléma megoldásra vár ahhoz, hogy a módszerrel az áramlatélmény egy teljesen pontos 

és átfogó természetrajzát meg lehessen adni, ám máris számos jelentősebb eredményről számolhat 

be a terület néhány úttörő képviselője. Ezekről készítettek Mózes és mtsai (2012:69) áttekintést, 

amiben Kivigangas és mtsai (2010), Chanel és mtsai (2008), De Manzano és mtsai (2010), Soltész 
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és mtsai (2012), Mózes és mtsai (2010) kutatásairól számolnak be a fontosabb módszerek és 

eredmények összegzésével. Önbeszámolós Flow-kérdőívek mellett légzést mérő övek, EEG 

berendezések, szívelektródák, pulzoximéterek alkalmazása segítette a számítógépes játékok 

segítségével indukált Flow-állapotok természetrajzának megrajzolását. 

Úgy vélem, az újfajta mérési eszközök eddigi legnagyobb előnye és jelentősége a Flow-állapot 

kedvező fiziológiai hatásainak laboratóriumi körülmények között elvégzett igazolásában áll. 

Ezeknek az eszközöknek az alkalmazására volt ahhoz szükség, hogy egyértelműen kimutatható 

legyen a Flow-nak az Unalom, Szorongás és Apátia állapotokhoz képest megmutatkozó pozitív 

pszichés és fiziológiai hatása. Soltész és mtsai (2012) például Flow-állapotban csökkenő béta-

aktivitást mértek, De Manzano és mtsai (2010) pedig a szívritmus csökkenéséről számolnak be az 

áramlatélménnyel összefüggésben. Az ilyen eredmények segítenek egyebek mellett annak 

megértésében, hogy az egyén miért lehet képes az elfáradás jelei nélkül a fokozott teljesítményre, 

illetve hogy az áramlatélmény fenomenológiai eszközökkel beazonosított élménydimenziói milyen 

jótékony élettani-fiziológiai következményekkel járnak együtt. 

Az elektrofiziológiai módszerekkel folytatott Flow-kutatás megbízhatóan csak a jól felszerelt 

kutatóközpontokban valósítható meg a magas szakértelem- és technikai eszközellátottság igény 

miatt. Kiváló példa erre az ELTE BTK Pszichológai és Pedagógiai Karán működő Pozitív 

Pszichológia Laboratórium. A módszer további előnye, hogy a fenomenológiai vizsgálatokból 

eredő esetleges torzulások ezekben a kutatásokban kiküszöbölhetők, hiszen a fiziológiai méréseket 

nem befolyásolja a vizsgálati személy válaszadói stílusa, a kérdőív pontjainak interpretációja, az 

esetleges megfigyelői torzítás stb. (Kivikangas és mtsai, 2010, in Mózes és mtsai, 2012). 

Az elektro- és pszichofiziológiai eszközök alkalmazásával kapcsolatban a következő nehézségekkel 

kell számolnia a kutatónak: 

 Mesterségesen létrehozott, indukált élményről van szó, amiről Csíkszentmihályi így 

nyilatkozik (in Mózes és mtsai, 2012:66): „Laboratóriumban flow-élményt előidézni kicsit 

ahhoz hasonlít, mint ellazítani valakit egy fogorvosi székben.” A legnehezebb feladatnak a 

kutatási design kialakításakor a készségek és kihívások megfelelő egyensúlyának mesterséges 

megvalósítása bizonyul (vö.: Takatalo és mtsai, 2010; Mózes és mtsai, 2012), másrészt 

viszont gondot okoz a laborkörülményekből eredő olyan extrinzikus motivációs szint 

növekedése, mint pl. a társas kívánatosság (vö.: Smith és Mackie, 2004). 

 Soltész és mtsai (2012) rámutatnak, hogy az EEG és ERP vizsgálatok a tudomány jelen állása 

szerint még viszonylag kevés adatot képesek rögzíteni, miközben a vizsgált konstruktum 

rendkívül komplex. 

 A jelenleg rendelkezésre álló eszközök az adatokat leegyszerűsítve képesek csupán elemezni 

(Soltész és mtsai, 2012). 
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A számos operatív és financiális kihívás ellenére, a biológiai és kognitív pszichológia tudásbázisára 

építő új mérőeszközök elsősorban a Flow idői felépülésének és az élmény pszichofiziológiai 

hatásainak mérésére alkalmasak (vö.: Soltész és mtsai, 2012) s egyben kiváló kiegészítői a 

fenomenológiai eszközöknek.  

 

Összegzés és következtetések: Ebben az alfejezetben áttekintettük azokat a módszereket és 

eszközöket, amelyeket a Flow-állapot gyakoriságok- és az állapotot kísérő élménydimenziók 

megragadására, továbbá jótékony pszihofiziológiai hatásainak mérésére legszélesebb körben 

alkalmaznak a kutatók. Láthattuk, hogy a négy bemutatott módszer mindegyike tartalmaz előnyös 

és hátrányos aspektusokat, ezért a kutatás pontos céljának és a szituáció adta lehetőségeknek a 

figyelembevételével – lehetőség szerint – kombinált megoldások alkalmazását tartom szakmailag a 

leghatékonyabbnak, hiszen az optimális adatgyűjtési és elemzési módozatokat az egymást 

kompatibilis módon kiegészítő módszerek nyújtják, növelve a hiteles és megbízható eredmények 

elérésének lehetőségét. 

A negyedik ipari forradalom (Schwab, 2016) olyan társadalmi-gazdasági jelenségek kialakulását 

indukálja, amelyek vizsgálata egyre inkább az interdiszciplináris megközelítések felé orientálja a 

kutatókat, s ez kedvező kontextuális feltételeket biztosít a tudományágakon és -területeken átívelő 

megoldások kialakításához módszertani szempontból is. Ez alól a Flow-kutatás sem kivétel, amit a 

módszertani arzenál fejlődése kiválóan illusztrál. 

 

2.3.2. A Flow-kutatások fókuszterületei 

 

Mózes és mtsai (2012) áttekintő tanulmánya a Flow-kutatást övező kutatói érdeklődés 

intenzitásának alakulását illusztrálja az 1975–2011-es időszakban.  

 

2.3./5. sz. ábra: Az Optimális Élmény cikkekben való idézettségének száma 

 

Forrás: Science Direct, Mózes és mtsai, 2012:70 
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Az adatsor éppen abban az évben jelent meg, amikor empirikus kutatásom adatfelvételét 

megkezdtem. A tanulmányból beemelt 2.3./5. sz. ábra rámutat, hogy a Flow-elmélet 

(Csíkszentmihályi, 1975) publikálásától 2011-ig bezárólag 642 olyan hivatkozás jelent meg a 

Science Direct adatbázisában, amelyek az Optimális Élmény valamely aspektusára vonatkozó 

idézetet tartalmaznak. 

 

Az előző fejezetben ismertetett módszertani fejlesztéseknek köszönhetően – pl. ESM, 

elektrofiziológiai mérőeszközök, online felvételes Flow-kérdőívek – 2000 és 2011 között a 

relevancia szempontjából ellenőrzött adatok alapján megnégyszereződik, így közel 500-ra ugrik a 

témára való hivatkozások száma (vö: Mózes és mtsai, 2012). Az empirikus kutatásom megkezdése 

után is folytatott, a 2012–2015-ös időszakot lefedő irodalmi áttekintésemből az is egyértelműen 

látszik, hogy a Flow-kutatás az ábrán látható adatsor megjelenése óta eltelt 4 évben is folyamatos 

érdeklődésre tart számot. Az élet számtalan területén zajló kutatások sora a művészetektől, a 

sportig, a szabadidős tevékenységeken át, a tanulás és munka, a pszichoterápia és a szociális segítő 

tevékenységek legkülönbözőbb szituációiban, a világ számos országában vonzott be kutatói 

érdeklődést, s már nem csupán a konstruktum természetét, de annak előfordulási gyakoriságát 

meghatározó körülmények egyre szélesebb körét is vizsgálják a kutatók. Az alábbiakban rövid 

összefoglaló következik az elmúlt 40 évben megjelent kiváló publikációk tematikus áttekintésével, 

a legjellemzőbb területekről kiragadva néhány releváns példát. Az idézett tanulmányok kiválóan 

illusztrálják a Flow-kutatás egészére jellemző nemzeti-kulturális sokszínűséget, ami jelentősen 

hozzájárul az elmélet univerzális érvényességének igazolásához. Számos magyar Flow-kutató 

munkája is gyarapítja a különböző részterületek eredményeit: 

 Mayers (1978), Larson (1988), Csíkszentmihályi és Nakamura (1986), Carli, Delle Fave és 

Massimini (1988) Clarke és Haworth (1994), Whalen (1999), Oláh (2005a), Rózsa és mtsai 

(2005), Janurik és Pethő (2009) az iskolai munka és Flow kapcsolatát vizsgálták számos 

aspektusból (pl. teljesítmény, iskolai eredményesség, Flow-élmény jótékony mentálhigiénés 

és fiziológiai hatásai). 

 Művészek – zenészek, írók, képzőművészek – körében kutatták a Flow-élményt és annak 

hatásait vizsgálva például Csíkszentmihályi (1975), Larson (1988), Catley és Duda (1997), 

Perry (1999). 

 Teniszezők, focisták, maratoni futók, golfozók, úszók, atléták körében a sport és a 

teljesítmény összefüggését vizsgálták Flow-állapotban többek között Csíkszentmihályi és 

Csíkszentmihályi (1988); Csíkszentmihályi és Lefevre (1989); Jackson és Marsh (1996), 

Jackson (1996), Schüler és Brunner (2009), Bakker és mtsai (2011), Koehn és Morris (2014), 

Pinczés és Pikó (2014). 
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 Munkavégzés kontextusában a téma jelentőségéhez képest relatíve kevés számú tanulmány 

született az elmúlt 40 évben. A legjelentősebbeknek ezek közül például Lefevre (1988), 

Csíkszentmihályi és Lefevre (1989), Schallberger és Pfister (2001), Eisenberger és mtsai, 

(2005), Bakker (2008), Salanova és mtsai (2006) valamint Engeser és Baumann (2014) 

kutatásait tartom, akik a Flow-élménydimenziók kognitív és motivációs, affektív és 

aktivációs aspektusait vizsgálták, továbbá az áramlatélmény hatásait elemezték a kreativitás, 

a teljesítmény és az intrinzikus motiváció szempontjából. 

 A virtuális térben átélt Flow-élmény kutatása – videojátékok, számítógépes munka és játék – 

önálló platformként jelenik meg a 2000-es évektől, ahol a teljesítmény és Flow kapcsolata, 

illetve az élmény felépülésének és minőségének vizsgálata áll a kutatások fókuszában. 

Többek között a következő kutatók munkái gazdagítják a kutatási területet: Hoffman és 

Novak (2007), Soltész és mtsai (2012), Smohai és mtsai (2013a, 2013b). 

 

Ami a tematikus trendeket illeti, a kutatások elsődleges céljait vizsgálva azt láthatjuk, hogy az 1980-

as években a tanulmányok fókuszában a csúcsélmény és a csúcsteljesítmény állt, bár már megjelent 

a szubjektív jóllét kutatása is. Az 1990-es években a fókusz főként a szociálpszichológiai témákra, 

illetve a belső motiváció és a teljesítménymotiváció témaköreire esett, a 2000-es években pedig 

megjelentek a számítógépes programokhoz kapcsolódó kutatások, amelyek mellett a kreativitás, a 

pozitív érzelmek, a teljesítménycélok és a hasznosság vizsgálata álltak az érdeklődő kutatók 

fókuszában (Mózes és mtsai, 2012). Ebben az időszakban vesz új lendületet az optimális élmény 

fiziológiai hátterének nagy erőkkel történő feltárása is, ehhez a biológiai pszichológia eszköztárát 

hívják segítségül, így diszciplínákon átívelő jelleget kölcsönözve a kutatási programoknak. 

Szintén interdiszciplináris megközelítést látok a legkülönfélébb kontextuális viszonyok között mért 

Flow-élmény, és az azt segítő személyiségdimenziók feltárásának irodalmában is. Bár az 

autotelikus személyiség vizsgálata az elmúlt 40 év Flow-kutatását folyamatosan végigkíséri, csupán 

az utóbbi évtizedben jelent meg az az egészség- és személyiségpszichológia kutatási területeinek 

eredményeire is építő, a korábbinál szisztematikusabb megközelítés, amelynek célja a 

személyiségkomponensek Flow-élményt segítő szerepének feltárása. Szintén az elmúlt néhány évet 

jellemző aktuális és releváns kutatási irányként jelent meg a kollektív Flow-élmény kutatása, 

melynek lényege abban áll, hogy a Flow-teória dinamikus interakcionista természetének logikájára 

építve a társas interakcióra, mint a Flow-élmény kialakulását segítő tényezőre tekinthetünk  (vö.: 

Magyaródi és Oláh, 2015a). 

 

A következő két alfejezetben a kutatási témám szempontjából leginkább releváns területeket 

tesszük nagyító alá, és vizsgáljuk meg az ott folytatott kutatások legjellemzőbb sajátosságait, úgy a 

módszerek, mint az eredmények tükrében. 
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2.3.2.1. Flow-kutatás munkahelyi kontextusban 

 

2.3.2.1.1. Flow-gyakoriságok a munkahelyen 

 

A munkavégzés kontextusában végzett Flow-gyakoriság vizsgálatok a szakirodalomban fellelhető 

publikációkat áttekintve tipikusan három nagy kérdés köré csoportosíthatók. A kutatók egyrészt 

arra kíváncsiak, hogy a munkavégzés kontextusában a nem munka jellegű tevékenységekkel 

összehasonlítva gyakrabban, avagy ritkábban élhető-e át a Flow-élmény. A második kérdés arra 

irányul, hogy a munkaidő hozzávetőlegesen mekkora százalékában jelennek meg tipikusan a Flow-

élmény kialakulásának feltételei az alapkondíciók tekintetében (percipiált kihívás és felkészültség 

aránya és szintjei). Az elmúlt néhány év empirikus kutatásaiban pedig már megjelenik egy 

harmadik témakör is, amelyben a kollektív Flow-élmények gyakoriságát és dimenzióit külön 

vizsgálják a kutatók az egyéni áramlatélmény előfordulásoktól munkahelyi kontextusban is. 

 

A munkavégzés és a nem munka jellegű tevékenységek (pl. sport, házimunka, hobbi) 

összehasonlításakor a tanulmányok tökéletesen kongruensek és egyöntetűen arról számolnak be –

legyen szó a korai kutatásokról, vagy akár napjaink legfrissebb tanulmányairól –, hogy a magasként 

percipiált kihívás és felkészültség eredményeként munkavégzés kontextusában a Flow-állapot 

átlagosan közel kétszer-háromszor gyakrabban élhető át, mint más élethelyzetekben. Ezekről az 

eredményekről olvashatunk többek között – a témában született leginkább meghatározó munkák 

közül említve néhányat – Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi (1988), Lefevre (1988), 

Csíkszentmihályi és Lefevre (1989), Haworth és Hill (1992), Richards (1994), Hektner és mtsai 

(2007), Engeser és Baumann (2014), Llorens és mtsai (2013). A tanulmányok rámutatnak, hogy 

munkavégzés során, a munkaidő közel felében adottak a Flow-állapot feltételei. Ezzel tökéletesen 

összhangban áll Magyaródi és Oláh friss, 2015-ben publikált, nagy mintán végzett kérdőíves 

vizsgálata, ahol a munka és nem munka jellegű tevékenységek rangsorában szintén a munkahelyi 

Flow áll az első helyen. A sport a második leggyakoribb Flow-t indukáló tevékenység, ennek oka, 

hogy a munkához hasonlóan a sportban vannak jelen azok a folyamatosan növekedő kihívási 

szintek, amelyek nélkülözhetetlen előfeltételei az áramlatélménynek. Ebből következően, második 

feltételként már csupán a felkészültség percipiált szintjétől függ, hogy Szorongás/Feszültség 

(Anxiety), vagy Flow-állapot alakul-e ki. Erre rímelnek Koehn és Morris (2014) friss eredményei 

is, akik hivatásos sportolók körében vizsgálták a Flow-gyakoriságokat, és azt találták, hogy edzésen 

lényegesen magasabb a Flow-élmények aránya, mint versenyhelyzetekben. Az eredmények a 

munkavégzés közben mért Flow-eredményekkel azért tekinthetők analógnak, mert nem hobbi, 

hanem profi sportról van szó. 

Engeser és Baumann (2014) a nem munkával töltött időben folytatott, úgynevezett szabadidős 

tevékenységeket aktív és passzív tevékenységi körökre bontották, és ebben a csoportosításban 
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vetették össze a Flow-gyakorisági értékeket a munkahelyi Flow-gyakoriságokkal. Azt tapasztalták, 

hogy ekkor is szignifikáns értékkel került az első helyre a munkahelyi kontextusban átélt Flow, amit 

a második helyen az aktív, a harmadikon pedig a passzív szabadidős elfoglaltságok csoportja 

követett. A szerzőpáros munkáját azért tartom különösen relevánsnak, mert egyrészt megerősítik a 

témában majd’ negyedszázada publikált eredményeket, másrészt pedig, úgy vélem, egyértelműen 

rámutatnak, hogy a 21. század negyedik ipari forradalom által átrajzolt gazdasági, társadalmi, 

munkaerő-piaci térképén is aktuális és fontos a Flow-állapot munkahelyi kontextusban történő 

vizsgálata. 

 

A Flow-gyakoriságokkal összefüggésben a kutatók azt is érdeklődéssel vizsgálták már a nyolcvanas 

években, hogy munkavégzés kontextusán belül milyen arányban fordul elő a Flow-állapot az 

entropikus állapotokhoz képest. Lefevre (1988), Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi (1988), 

Csíkszentmihályi és Lefevre (1989), Hektner és mtsai (2007) munkahelyen végzett vizsgálatainak 

eredményeire hivatkozva elmondható, hogy – leszámítva a nem munkával töltött időt – a nettó 

munkaidőnek körülbelül a felében adottak a Flow-ba jutás alapkondíciói, így a munka kifejezetten 

Flow-t indukáló tevékenységnek tekinthető (vö.: Csíkszentmihályi és Robinson, 1990; Hektner és 

mtsai, 2007; Nielsen és Cleal, 2010). 

 

Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi (1988), valamint Nakamura és Csíkszentmihályi (2002) 

felvetik a megosztott Flow-élmény koncepcióját, azét a jelenségét, amikor egy másik személlyel 

osztozik a Flow-t átélő egyén az adott helyzeten. Ilyenkor a másik ember lehet akár a kihívás része, 

akár pedig a felkészültséggel kapcsolatos percepciók javításának forrása (Magyaródi és Oláh, 

2015a). Bár számos hipotézis született a kollektíven átélt Flow-élménnyel kapcsolatban – erről a 

későbbiekben még szó esik –, annak méréséről nem számoltak be a korai tanulmányok. Az elmúlt 

években azonban az érdeklődés az empirikus kutatók részéről is ráirányult a területre, és a Flow-

gyakoriságok vizsgálatakor már megjelenik néhány friss tanulmányban az a cél, hogy a magányosan 

végzett tevékenységekből származó Flow-élmény gyakoriságokon túl, a másokkal közösen végzett 

tevékenységből származó Flow-gyakoriságokat is mérjék. Magyaródi és Oláh (2015a) kutatása arra 

is rávilágít, hogy a társas élmények közül is a munka a leginkább Flow-indukáló. Legyen szó tehát 

akár az egyénileg, akár a másokkal közösen végzett munkáról, minden esetben a munka bizonyul 

az Optimális Élmény elsődleges forrásának. 

 

2.3.2.1.2. A Flow-élmény dimenziói munkahelyi környezetben 

 

A Flow-állapotot munkahelyi kontextusban kísérő élményminőségek vizsgálatával kapcsolatos 

kutatási eredményeket – hasonlóan a Flow-gyakoriságokhoz – tematikus csokorba kötve tekintsük 

át, azokra az élménydimenziókra fókuszálva, amelyek (a) valamilyen szempontból eltérnek a 
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Csíkszentmihályi (1988a), illetve Massimini és Carli (1988) által feltárt klasszikus élményminőség-

modelltől, s amelyeket a 2.3/4. sz. ábra segítségével a 2.3.1. fejezetben részletesen áttekintettünk; 

vagy (b) kitüntetett figyelemmel illette azokat a kutatótársadalom, kiemelten meghatározó, vagy 

sokat vitatott szerepük miatt.  

Azokról az élménydimenziókról, amelyek nem kerülnek az alábbiakban megvitatásra, a kutatások 

alapján elmondható, hogy ugyanolyan módon kísérik a munkahelyi Flow-élményeket, mint a 

munka világának kontextusán kívül esőket. Az alább kiemelt eredmények  egy szépen kirajzolódó, 

összefüggő mintázatot alkotnak. 

 

Bár a munkahelyen átélt Flow-ban is jelentősen megnövekedett motivációs szintről, elégedettségről 

és energiaszintekről számol be Lefevre (1988), mérései szerint az Unalom, Apátia és Szorongás 

szintekhez képest a motivációs szint mutatja a legkisebb pozitív eltérést. Ezeket az eredményeket 

Schallberger és Pfister (2001) szintén megerősítették. Szorosan kapcsolódik ez az eredmény egy 

olyan jelenséghez, amelynek kutatása a mai napig relevanciával és aktualitással bír. Bár Lefevre 

(1988), majd Csíkszentmihályi és Lefevre (1989) a munka világában végzett széleskörű, 

szakmacsoportokon átívelő kutatásaik során azt találták, hogy a Flow-állapottal járó 

élményminőségek összességében jelentős pozitív eltérést mutatnak a többi anti-Flow-állapothoz 

képest, a vizsgálati alanyok az élménydimenzióknak csaknem mindegyike tekintetében úgy 

nyilatkoztak, hogy inkább szabadidős tevékenységeik valamelyikét végeznék, mint a munkájukat. 

Erre a jelenségre utal a szakirodalom a „munka paradoxonaként”. Bassi és Delle Fave (2011, 2012), 

Clarke és Haworth (1994), Delle Fave és Bassi (2000), Ellis és mtsai (1994) hasonló eredményekről 

számolnak be. Több elmélet is született ennek a jelenségnek a magyarázatára. Az a kulturális 

előítélet húzódhat meg e mögött a jelenség mögött, amely a „szabad választás” ethoszához 

kapcsolható (Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002), és már kisiskolás korra kialakul, majd a 

kamaszkorig folyamatosan erősödik (Csíkszentmihályi, 1997). A „kötelező”, „nem szabadon 

választottként” asszociált tevékenységekhez – előbb az iskolai oktatáshoz, később pedig a fizetett 

munkához – tipikusan alacsonyabb motivációs szint kapcsolódik méréseik szerint, mint a 

„játéknak”, vagy „kikapcsolódásnak” nevezett tevékenységekhez, még akkor is, ha minden más 

tekintetben pozitívabb élményminőségek mérhetőek a munka és a tanulás során (Lefevre, 1988; 

Csíkszentmihályi és Lefevre, 1989; Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002). 

Úgy vélem, azért tűnik nagyon valószínű magyarázatnak az, hogy egy tevékenység „kötelező” vagy 

„választható” jellege adja a különbséget a motivációs szintben, mert – ahogy Deci és Ryan (1985) 

elmélete is rámutat – az egyén autonómiára való alapvető késztetése a kompetenciával karöltve az 

ember veleszületett pszichológiai szükségletének tekinthető, kielégítése elengedhetetlen a 

pszichológiai növekedéshez és jólléthez. Ezt a magyarázatot látszik erősíteni az is, hogy amikor 

Lefevre (1988), továbbá Csíkszentmihályi és Lefevre (1989) megvizsgálták, hogy amennyiben az 

egyén nem a szabadidőben általa választható játékkal vagy kikapcsolódással, hanem a szabadidőben 
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végzett olyan tevékenységekkel hasonlította össze a munkahelyi vagy iskolai tevékenységeket, mint 

amilyenek a „kötelezően, szükségszerűen” elvégzendő házimunkák vagy egyéb „nem szabadon 

választott” szabadidős tevékenységek, akkor a munkatevékenység szignifikánsan magasabb 

motivációs szinttel járt együtt. 

 

Pfister (2002), valamint Schallberger és Pfister (2001) ESM vizsgálatai a hangulati és aktivációs 

természetű élmények körét érintően bukkantak érdekes eredményekre. Azt találták ugyanis, hogy 

noha az elsődleges kognitív és motivációs élményjellemzők munkahelyen is szignifikánsan pozitív 

eltérést mutattak Flow-ban az anti-Flow-állapotokhoz képest, a hangulati és aktivációs 

élményminőségek alacsonyabb szintet mutatnak a többi Flow-ban detektált élménydimenzión mért 

értéktől, így megjelennek például olyan negatív aktivációs típusú élmények is a tudatban, mint a 

nyugtalanság, feszültségérzet. Méréseikben a boldogság és jókedv szintjei is alacsonyabb értéket 

mutatnak munkahelyen, mint a szabadidős tevékenységek során mért Flow-állapotban. Az olyan 

pozitív aktivációs típusú élménydimenziók viszont, mint az energikus, pozitív, éber, proaktív, tettre 

kész tudatállapotok, a kutatópáros méréseiben is szignifikánsan magasabb értékeket jeleznek Flow-

ban, mint az anti-Flow-állapotokban. 

Úgy vélem, Adam (2005) kutatásai szolgálhatnak magyarázattal Pfisterék eredményeire a 

megnövekedett feszültség, nyugtalanság és a megemelkedett pozitív aktivációs szintek 

együttállására. Adam különféle munkahelyi szituációkra adott fiziológiai reakciókat vizsgált a 

kortizol stresszhormon ingadozását figyelve, s azt találta, hogy a napi kihívásokra adott válaszok 

bár feszültségérzettel járhatnak, nem feltétlenül jelennek meg fiziológiai értelemben is negatív 

stresszélményként, és valójában hozzájárulnak az egyén fizikai és mentális jóllétéhez és 

teljesítőképességéhez. A munkahelyi kihívásokra adott reakciók egy részét ezért ő a „jó stressz” 

kategóriába sorolja, amely anélkül segít a képességek maximalizálásában, hogy túlságosan 

megterhelő lenne a szervezet számára. Mindez magyarázatul szolgálhat arra, hogy miért jellemzik 

a Flow-t még az említett két negatív aktivációs élménydimenzió szint mellett is messze a 

legpozitívabb és a szervezet számára is legkellemesebb élményként az azt átélők. Egyrészt ezt a 

gondolatmenetet támasztják alá Fullagar és mtsai (2013) eredményei, akik szívfrekvencia-

variabilitás (HVR) méréseket végezve arra jutottak, hogy a kifejezetten magas kihívási szintek 

mellett kialakuló Flow-állapotban is szignifikánsan lecsökkent szívfrekvencia-variabilitás értékek 

mérhetők, ami rendkívül egészséges fiziológiai szempontból. Ezzel megerősítik, hogy a Flow-

állapot munkavégzés és nagy teljesítményelvárások mellett is „élvezetes teljesítményfokozó 

pszichológiai állapot” (Fullagar és mtsai, 2013:327), amelyet joggal jellemezhetünk munkahelyi 

kontextusban is „optimális élményként”. Ez összecseng DeManzano és mtsai (2010), valamint 

Keller és mtsai ( 2011a) hasonló kutatási eredményeivel, akik szintén rámutatnak a Flow 

teljesítményt növelő, és egyben a szervezet egészséges működését is segítő voltára (vö.: Soltész és 

mtsai, 2012) munkavégzés kontextusában is. 
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Engeser és Baumann (2014) a munkahelyi Flow-élmények intenzitását hasonlították össze a nem-

munka jellegű aktív (pl. sport, kertészkedés) és passzív (pl. tévénézés) szabadidős 

tevékenységekkel. Azt találták, hogy a szabadidős tevékenységek mindkét csoportjában átélt Flow-

élmény esetében magasabb értékekről számolnak be a vizsgálati alanyok, mint a munkahelyi Flow 

esetén. Ha viszont ezeket az eredményeket Fisher (2000) munkájának tükrében továbbgondoljuk, 

aki azt találta, hogy a pozitív érzelmek gyakorisága – például az olyan érzések átélése, mint az 

öröm, a lelkesedés, a büszkeség, a barátságosság, a jókedv stb. – erősebben hozzájárul az általános 

munkahelyi elégedettséghez és jólléthez, mint ezen pozitív érzések intenzitása, akkor ésszerűnek 

tűnik a következtetés, hogy előnyösebb lehet gyakrabban Flow-ban lenni, és mérsékelt intenzitású, 

erősségű élményminőségeket átélni, mint ritkábban, de nagyon intenzíven átélni azokat. 

 

Ellentétben a nyolcvanas évek gyakorlatával, amikor a teljes élménydimenzió-skálát (vö.: 2.3/4. sz. 

ábra) szisztematikusan vizsgálták a kutatók munkavégzés közben is, a kilencvenes évektől egy 

újabb kutatási irány jelenik meg a munkahelyi Flow-kutatás palettáján: kutatók egy csoportja 

keresni kezdi azt a néhány élményjellemzőt, amelyek egyértelműen megkülönböztetik a Flow-

állapotot az anti-Flow állapotoktól. Előbbiekre „indikatív dimenziókként” utal a szakirodalom (pl. 

Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi, 1988; Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen, 1993; Larson 

és Richards, 1994; Moneta és Csíkszentmihályi, 1996; Csíkszentmihályi, 1997). Kutatási 

eredményekkel igazolják többek között például Lutz és Guiry (1994), Harackiewicz és Elliot 

(1998), Csíkszentmihályi (1990), hogy az olyan élménydimenziók, mint a tökéletes koncentráció 

eredményeként a tevékenységben való elmerülés – összességében tehát az abszorpció élménye– 

munkavégzés közben is minden körülmények között részei az Optimális Élménynek, csakúgy, mint 

a feladat végzése során átélt öröm (vö.: pl. Veenhoven, 1984), amire Diener és mtsai, (1999), illetve 

Diener (2000) szerint a Flow-élmény kognitív és affektív kiértékelésének eredményeként 

tekinthetünk. Végezetül, az intrinzikus érdeklődés bizonyult munkavégzés kontextusában az 

abszorpció és az öröm mellett a harmadik indikatív élményjellemzőnek (vö.: Moneta és 

Csíkszentmihályi, 1996; Csíkszentmihályi, 1997). Szakmacsoportokra és munkahelyi 

hierarchiaszintekre bontott mintákon folytattak kutatásokat e három kiemelt dimenzióval mérve az 

áramlatélmény gyakoriságát és/vagy intenzitását pl. zenetanárok körében (pl. Bakker, 2008), 

középiskolás tanárokat vizsgálva (pl. Salanova és mtsai, 2006), közép- és kisvállalkozók körében 

(pl. Demerouti, 2006), és nagyvállalati vezetők bevonásával (pl. Nielsen és Cleal, 2010) multi-

kulturális mintákon. Számos kutató alkalmazza az e három dimenzióból Bakker (2008) által 

készített kérdőívet a munkahelyi Flow-állapotok beazonosítására. 

 

Bakker, illetve Llorens és munkatársai a három indikatívnak tartott élménydimenzió természetének 

alaposabb vizsgálatára is vállalkozott. Konklúzióikat két, egymástól némileg eltérő eredményt 

bemutató tanulmányban közlik. Empirikus mérései során Bakker azt tapasztalta, hogy míg a munka 
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élvezete, vagyis az adott feladat elvégzése felett érzett öröm az ún. munkakörhöz szorosan 

kapcsolódó (ang.: in-role) tevékenységeket kíséri, és az azokhoz kapcsolódó teljesítmények 

bejósolására alkalmas, addig az intrinzikus motiváció/érdeklődés a munkakörön kívüli (ang.: extra-

role) tevékenységekhez (a szervezeti élet egyéb tevékenységeihez, pl. másoknak nyújtott 

segítséghez) kapcsolódik inkább, és az ott nyújtott teljesítményt indikálja (vö: Bakker, 2008). 

Llorens és mtsai (2013) viszont arra mutatnak rá, hogy a három indikatív dimenzióból az intrinzikus 

motivációra nem az élmény részeként, hanem annak előzményeként, mint antecedens változóra 

érdemes tekintenünk, s ezzel összhangban elegendőnek tartják a mély koncentráció előidézte 

abszorpció és a tevékenység közben érzett öröm vizsgálatát a Flow-állapot megragadásához, és 

ennek gyakorlati lefordításaként egy kétfaktoros mérőeszköz alkalmazását ajánlják fel. 

 

Koehn és Morris (2014) szintén az intrinzikus motiváció jelenlétét vagy hiányát keresve, a 

versenyhelyzetekben és a nem versenyhelyzetekben átélt Flow-élményeket vetik össze 

professzionális sportolók körében. A sport itt munkaként értelmezett, így eredményeik a 

munkahelyi Flow-kutatások eredményeivel analógnak tekinthetők. Azt találták, hogy míg egy 

sportág kiválasztását és a napi edzéseken folytatott tevékenységeket is egyértelműen az intrinzikus 

motivációs energia táplálja, a versenyhelyzetek vonatkozásában extrinzikus motivációról 

számolnak be a sportolók, noha minden egyéb körülmény és élménydimenzió tekintetében a Flow-

állapot profilja rajzolódik ki méréseik során. Versenyek alkalmával nem a tevékenységhez 

kapcsolódó öröm, a tevékenység élvezete és az abban való elmerülés vágya készteti őket a 

tevékenységre, hanem a maximális teljesítmény nyújtása és a másik legyőzése, ennek ellenére 

gyakran jeleznek intenzíven átélt Flow-élményt annak minden egyéb klasszikus 

élménydimenziójával együtt, amit a kutatók a kihívás és felkészültség kiemelten magas szintjeinek, 

mint ideális Flow-indukáló feltételrendszernek tudnak be (vö.: Koehn és Morris, 2014). A 

szerzőpáros eredményei megerősítik Llorens és mtsai (2013) intrinzikus motivációval kapcsolatban 

megfogalmazott álláspontját, miszerint az inkább megelőzi az élményt, mint része annak. Az élmény 

felépülése tehát belső érdeklődésből táplálkozva indul, és mindaddig meg is marad intrinzikus 

természetűnek, amíg versenyhelyzetről nincs szó. Ebből az is következik, hogy ahol magas 

teljesítményelvárás mellett kooperatív környezetben gyakorolja hivatását a sportoló, vagy munkáját 

végző szakember, ott Flow-ban könnyebben átélheti az intrinzikus motiváció élményét. Az 

intrinzikus motiváció munkahelyi versenyhelyzetben való megjelenésének vagy hiányának másik 

lehetséges magyarázata, úgy vélem, a személyiség teljesítményhez és versenyhez való viszonyának 

természetétől függ. Bizonyos személyiségdimenziók kiválóan illeszkednek a versenyhelyzethez, 

mások viszont kevésbé, s ez meghatározza adott versenyhelyzetben folytatandó tevékenységre 

irányuló intrinzikus érdeklődés mértékét. 

 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

77 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

A munkahelyen átélt Optimális Élménynek az élet más területeire is átterjedő pozitív hatásai 

érzékelhetőek és mérhetőek. Az „SCM” (Spillover-Crossover Mechanism) írja le a folyamatot, 

amelynek lényege, hogy a Flow jótékony élménydimenzióinak átéléséből származó pozitív 

élmények környezetre történő „tovaterjedése”, áttételeződése egyértelműen megragadható. A 

jelenséget kutató Bakker és Demerouti (2013), továbbá Rodriguez-Munoz és mtsai (2014) 

rámutatnak, hogy a Flow-t átélők a pozitív élmények pozitív hatásait ráragasztják nem csupán a 

munkahelyi mikrokörnyezetben velük interakcióban lévő kollégáikra, de a privát életterükben velük 

kapcsolatban állók is profitálnak azokból. A személlyel közvetlenül érintkezők egy szinkronizációs 

mechanizmus révén ugyanis ráhangolódnak a Flow-t eredetileg átélő személyre. Míg a spillover a 

közvetlen mikrokörnyezetre, addig a crossover a tágabb kapcsolati rendszert is érintő dinamikára 

utal (Bakker és Demerouti, 2013). A szerzőpáros munkájában „visszahatásról” is beszámol, amikor 

minden érintett munkateljesítményében és élményminőségében jelentős pozitív elmozdulás 

mérhető (Bakker és Demerouti, 2013). Ez a hatás érvényes a Flow-állapottal együtt járó olyan 

jóllétindikátorokra, mint az elégedettség, a bevonódottság, az alacsony kiégési mutatók (Bakker, 

2008), valamint a megnövekedett kontroll- és én-hatékonyság-érzet. Bakker és Xanthopoulou 

(2009, in Bakker és Demerouti, 2013) mérései szerint az Optimális Élményt átélő személy 

közvetlen munkatársai érzékelték ezeket az élményeket, s az átgyűrűző hatásnak köszönhetően 

egyrészt szignifikánsan magasabb boldogságszintről és megnövekedett teljesítményről, másrészt 

pedig könnyebb feltöltődésről számoltak be, ennek köszönhetően pedig másnapi teljesítményük 

pozitív irányba történő elmozdulása is érzékelhető volt. Bakker és Demerouti (2013) SCM 

modelljét használták Rodriguez-Munoz és mtsai (2014), akik öt napon át zajló kutatás keretében, 

500 spanyol házaspár élménymintáit vizsgálva megerősítik a spillover-crossover modell validitását, 

rámutatva, hogy a Flow jótékony hatása e mechanizmusnak köszönhetően nem csak egy irányba ad 

áttétet, hanem egyfajta bumerángeffektus eredményeként minden érintett fél általános jóllét szintje 

szignifikánsan nő. 

 

A fenti áttekintést összegezve és arra reflektálva megállapítható, hogy munkavégzés közben nem 

csak gyakrabban van lehetőség a Flow-állapottal járó pozitív élménydimenziók átélésére, de az 

élmény minősége pontosan olyan pozitív, mint az élet más területein átélt Flow-élményeké, sőt, ez 

a pozitív hatás át is terjed a Flow-t átélőkkel interakcióban lévő személyekre úgy a munkahelyen, 

mint az élet más területein. Az intrinzikus érdeklődés, illetve belső motiváció az a dimenzió, 

amellyel kapcsolatban a mai napig nem teljesen konzisztensek az eredmények munkahelyi 

kontextusban, így három nézet tartja magát: (a) bizonyos kutatási eredményekben egyértelműen az 

élmény részeként jelenik meg; (b) más kutatók viszont az élményhez vezető „előzményként tartják 

azt számon; (c) a kutatók egy harmadik csoportja viszont arra a következtetésre jutott, hogy az olyan 

munkahelyi szituációkban, amelyek kiélezett versenyhelyzettel jellemezhetőek, egyértelműen csak 

extrinzikus motiváció érzékelhető a Flow-élmény kapcsán, még akkor is, ha az minden más 
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tekintetben magán viseli az élményminőség kognitív, emocionális, affektív és aktivációs 

élményjellemzőit. A Judith Lefevre (1988) által megfogalmazott „munka paradoxona” 

problematika több mint húsz évvel a fogalom megjelenése után tehát még mindig aktuális témának 

számít, és bár egyre tisztábban körvonalazódnak a jelenség bizonyos aspektusai (vö.: Engerser és 

Baumann, 2014) annak kutatása továbbra is releváns kutatási iránynak mutatkozik.  

 

 

2.3.2.1.3. Demográfiai, szakma- és foglalkozásbeli különbségek 

 

Az alábbi áttekintés a munkahelyi Flow-kutatás keretében kirajzolódó olyan tipikus kutatási 

irányokat és a hozzájuk tartozó eredményeket mutatja be néhány példán keresztül, amelyek a 

demográfiai, szakma- vagy foglalkozásspecifikus eredményekhez köthetők. A vizsgálatok a Flow-

gyakoriságokra – vagyis a Flow-ban töltött munkaidőhányadra – és az élménydimenziókra – az 

élmények természetére és intenzitására – fókuszálnak. E két nagy kérdéskör mentén vizsgáljuk meg 

az eredményeket, majd azt, hogy milyen üzenetet hordoznak ezek kutatási témám szempontjából! 

Az idézett példákkal a tipikus trendeket kirajzoló eredmények illusztrálása a célom. 

 

Flow-gyakoriságok tekintetében a következő mintázatok rajzolódnak ki a szakirodalomban: 

 Kállai (2009) a magyar köz-, illetve versenyszféra szervezeteiben végzett Flow-kutatási 

eredményei, valamint Magyaródi és Oláh (2015) friss eredményei megerősítik azt a korábbi 

feltételezést (vö.: Hektner és mtsai, 2007), hogy nők és férfiak átlagos Flow-gyakoriságát 

illetően nincs szignifikáns különbség a munkahelyi mérések esetében sem. 

 Az élmény hosszában viszont adódnak eltérések. A férfiak tipikusan hosszabb Flow-

élményekről számolnak be önálló munkavégzésnél (nem munkatárssal, vagy csapatban 

végzett munka), mint a nők, akik viszont a mikro-Flow élményeket élik át gyakrabban a 

férfiaknál (Allison és Duncan, 1988; Magyaródi és Oláh, 2015). 

 Bár az életkor szempontjából sem mérhetőek szignifikáns különbségek az átlagos Flow-

gyakoriságot illetően, a kor előrehaladtával azonban a munka egyre gyakrabban bizonyul a 

társas Flow-élmény forrásának (Magyaródi és Oláh, 2015). 

 Foglalkozáscsoportok közötti eltérések tekintetében Allison és Duncan (1988), illetve 

Lefevre (1988) azt találták, hogy a vezetők és az ún. fehérgallérosok – pl. technikusok, irodai 

alkalmazottak – gyakrabban és intenzívebben élik át a Flow-élményt, mint az ún. 

kékgallérosok (pl. gyári munkások). Szakmaspecifikus jellemzőket találtak a Flow-

gyakoriságok tekintetében Llorens és mtsai (2013) is, akik egy friss kutatás mérési 

eredményei alapján rámutatnak, hogy azon szakmák képviselői, amelyekben emberek 

segítésével és fejlesztésével foglalkozik a szakember – például tanárok, szociális munkások, 

pszichológusok – szignifikánsan gyakrabban élnek át Flow-élményt, mint más szakmák 
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képviselői. Különösen nagy a különbség a rutin elemekben bővelkedő foglalkozások 

képviselőivel – pl. rutin irodai munkát végzők, rutin feladatokat végző szakmunkások (pl. 

burkolók) – összevetve. 

 

Az élmény természetét illetően a következőket találták a kutatók: 

 Munkahelyi környezetben mért Flow-állapotok esetén, a nem munkahelyi áramlatélményhez 

képest, férfiak esetében szignifikánsan magasabb koncentrációs, abszorpciós és kontroll 

értékeket mért Larson és Richards (1994). Úgy gondolom, érdemes összekapcsolni ezt az 

eredményt Magyaródi és Oláh (2015) Flow-gyakoriságokra mért eredményével, miszerint a 

férfiak hosszabb időn át élik át a Flow-élményt munkahelyen, mint a nők, tehát inkább makro-

, mint mikro-Flow-élményeik vannak. Az abszorpció és koncentráció azok az 

élménydimenziók, amelyek intenzív jelenléte az állapot fenntartásában játszanak szerepet, a 

két kutatási eredmény így egymást látszik támogatni. 

 Szintén a férfiak Flow-ban átélt érzelmeire és hangulati dimenzióira igaz, hogy azok 

munkahelyen extrémebb, szélsőségesebb pozitív értékeket mutatnak, mint családi 

környezetben (Larson és Richards, 1994). Bár Larson és Richards nem kapcsolják ezt össze 

a hosszabban megélt Flow-élményekkel (vö.: Magyaródi és Oláh, 2015), mégis kínálja magát 

a feltételezés, miszerint kapcsolat lehet az intenzitás és az élmény hossza között; ha ugyanis 

hosszabban éljünk át az élményt, az intenzívebbé válhat, szemben a mikro-Flow-

élményekkel, ahol kevesebb idő áll rendelkezésre az élmény intenzitásának kiteljesedésére. 

Úgy gondolom, ennek a kérdésnek a megválaszolása további kutatások érdekes témája lehet. 

 Szintén Larson és Richards (1994) mutatnak rá először, hogy a Flow-dimenziók közül a 

szociabilitás és kooperativitás skáláin a nőknél szignifikánsan magasabb értékeket mértek, 

mint a férfiaknál. Ez összhangban áll Moreno Murcia (2008) eredményeivel is, mutatnak rá 

Magyaródi és Oláh (2015), amit saját mérésekkel is megerősítenek. Ehhez szorosan 

kapcsolódik a szerzőpáros magyarázata: a férfiak a társas Flow-élményt inkább versenyként 

élik át, hasonlóan a sporthoz (vö.: Moreno Murcia és mtsai, 2008). Ezek kompetitív 

szituációk, tipikusan szorongással járnak (vö: Moreno Murcia és mtsai, 2008, in Magyaródi 

és Oláh, 2015). Ez konzisztens Jackson és mtsai (2001), Schüler és Brunner (2009), Koehn 

és Morris (2014) professzionális sportolók körében nyert eredményeivel is. Úgy vélem, ezek 

az eredmények magyarázatul szolgálhatnak arra a korábban tárgyalt jelenségre is, miért van 

az, hogy a férfiak az egyéni feladatok elvégzése közben hosszabban élik át a Flow-élményt, 

mint a társas interakciók során. 

 

Összegezve a fentieket, és azokra reflektálva elmondható, hogy úgy a gyakoriságokkal, mint a 

Flow-élménydimenziók természetével kapcsolatos eredmények tekintetében a Flow-élmény 

univerzális természetére vonatkozó hipotézis (Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi, 1988), 
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számos forrásból származó empirikus eredménnyel igazolható. Életkortól, nemtől és 

szociodemográfiai sajátosságoktól függetlenül mindenki átélheti a Flow-élményt, viszont 

munkavégzés kontextusában a gyakoriságok tekintetében mértek szakma-, hivatás- és szervezeti 

státusz specifikus különbségeket. Mindezeket, úgy vélem, olyan indikatív eredményekként érdemes 

értékelnünk, amelyek elmélyítik a nyomvonalat, amelyet néhány szerző korábban kijelölt a 

munkahelyi környezeti viszonyok, az ott fellelhető erőforrások és a wellbeing, illetve Flow-élmény 

kontextusában (vö.: Salanova és mtsai, 2006; Warr, 2007; Llorens és mtsai, 2013). Úgy vélem 

azonban, hogy egész szakmákra, hivatáscsoportokra, szervezeti hierarchiában elfoglalt helyre – pl. 

vezető vagy beosztott – vonatkozóan óvatosan kell bánnunk az eredmények általánosításával, mert 

az egyén és környezet közötti interakció egyéni mintázata fogja végső soron eldönteni, hogy 

felépülnek-e a Flow-állapot kialakulásához szükséges alapkondíciók – a percipiált kihívás és 

felkészültség optimális szintjei és aránya –, s hogy ennek következtében milyen gyakran és milyen 

minőségben történik meg az Optimális Élmény átélése. A következő két alfejezet e két tényezőnek, 

a környezeti faktoroknak és a személyiségkomponenseknek az áramlatélményt segítő potenciális 

szerepével kapcsolatos kutatások eredményeit járja körbe. 

 

2.3.2.1.4. Környezeti tényezők és a munkahelyi Flow 

 

Irodalmi áttekintésem során azt találtam, hogy az 1980-as évek második felétől közel 20 éven át 

nem jelentek meg olyan tudományos publikációk, amelyek a Flow-állapotot előidéző körülmények 

indukáló, segítő hatásáról számoltak volna be. 2000-es évek azonban fordulatot hozott, hiszen 

megjelennek Salanova és mtsai (2006), továbbá Demerouti (2006), majd Bakker (2008) munkái. 

Olyan szerzőkről van szó, akik korábban már kutatták a jóllét bizonyos aspektusait, és egyrészt saját 

munkáik eredményeire, valamint olyan meghatározó jelentőségű munkákra építve kezdték el a 

munkahelyi Flow-t segítő körülményeket közvetlenül vizsgálni, mint például a Hackman és 

Oldham (1979, 1980) féle Munkamotivációs Modell, vagy a Demerouti és mtsai (2001) által 

kidolgozott Munkaköri Elvárások-Erőforrások Modell, de ilyen Warr (1987, 2007) Environmental 

Features (Környezeti Sajátosságok) modellje is. (Terjedelmi korlátok miatt itt ezek részletes 

ismertetésére nem kerül sor, viszont empirikus kutatásom eredményeinek áttekintésekor visszatérek 

ezek egy-egy releváns elemére). Warr és Demerouti a munkahelyi jóllét és egészség, Hackman és 

Oldham a munka-motiváció és a környezeti tényezők segítő, illetve gátló szerepét vizsgálták, s a 

Flow-modell ezek mindegyikéhez szorosan kapcsolódva, holisztikus módon integrálja a motiváció- 

és wellbeing-kutatások által vizsgált dimenziók számos elemét. Bár a témát kutató publikációk 

száma szerény, azok az eredmények tekintetében konzisztensek: 

 Bakker és mtsai (2003), Salanova és mtsai (2006), illetve Fagerlind és mtsai (2013) mutatnak 

rá az autonómia szerepére, és az ehhez szorosan kapcsolódó szabad mozgástérre, ami a 

kreativitásra, innovatív kezdeményezések megvalósítására adja meg a megfelelő kereteket és 
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lehetőséget kulturális és eszközellátottság szempontjából egyaránt. (vö.: Demerouti és mtsai, 

2001; Hackman és Oldham, 1979, 1980; Warr, 1987, 2007). 

 Ugyanilyen nagyfokú egyetértés mutatkozik a szociális tőke, a közösségtől kapott segítség 

Flow-állapot kialakulását segítő szerepéről, erre szintén Bakker és mtsai (2003), Salanova és 

mtsai (2006) és Fagerlind és mtsai (2013) mutatnak rá (vö.: Demerouti és mtsai, 2001; Warr, 

2007). Itt utalnék vissza Magyaródi és Oláh (2015) vizsgálati eredményeire, amelyek 

megerősítik, hogy a társas interakciót feltételező helyzetekben a magas szintűként percipiált 

kooperációs szándék jelentős determináló tényezője a gyakoribb Flow-állapotok 

kialakulásának. 

 A folyamatos tanulásra, fejlődésre lehetőséget adó szervezeti kultúra és eszközök Bakker 

(2008), illetve Fagerlind és mtsai (2013) kutatásaiban jelennek meg egyértelműen a Flow-t 

segítő körülmények megnevezésekor. Ehhez szorosan kapcsolódva Bakker kiemeli a vezetői 

támogatás és coaching szerepét, illetve a rendszeres külső visszajelzések pozitív hatását a 

gyakoribb Flow-ra (vö.: Hackman és Oldham, 1979, 1980; Demerouti és mtsai, 2001). 

 Salanova és mtsai (2006) az egyértelmű cél- és szabályrendszer meghatározó szerepét 

hangsúlyozzák a gyakoribb Flow elérésében. 

 

Összességében tehát világosan látható, hogy a 2000-es évek közepétől rendszeresen jelennek meg 

olyan empirikus kutatásokon alapuló tanulmányok, amelyek már a Flow-ba kerülést és/vagy az átélt 

élmény minőségét befolyásoló környezeti tényezőket vizsgálják. Egymásnak ellentmondó 

eredményeket nem találtam, viszont a területet lefedő kutatások száma rendkívül szerény, a 

módszertani megközelítésre pedig döntően a retrospektív kérdőívek alkalmazása jellemző. Úgy 

vélem, olyan területe ez a Flow-kutatásnak, amely jelentős feltáratlan lehetőségeket rejt magában 

egyrészt az említett okok, másrészt pedig a téma 21. századi relevanciája miatt. 

 

2.3.2.1.5. A munkahelyi Flow-kutatásban alkalmazott módszerek 

 

A Flow-állapot megragadásához használt módszereket a Flow-konstruktum áttekintésekor 

részletesen ismertettem. Ennek az alfejezetnek a célja, hogy a munkahelyi Flow-kutatás 

kontextusában leggyakrabban alkalmazott eszköztárat tekintsük át röviden. A terület azért érdemel 

figyelmet, mert a munkahelyek világa a Flow-kutatás egyéb területeihez képest különösen nagy 

kihívás elé állítja a kutatókat, hiszen az eszközöknek és módszereknek úgy kell megfelelniük a 

tudományos kutatások során alkalmazott követelményeknek, és kell biztosítaniuk a pontos, 

megbízható és hiteles adatokat, hogy közben azok a lehető legkisebb zavart okozzák a munkát 

végző vizsgálati alanyok életében. Ez különösen nagyobb mintaelemszám esetén komoly kihívás. 

Nem véletlen hát, hogy a munkahelyi Flow-kutatás iránt csak az 1980-as évek végén támadt 

élénkebb kutatói érdeklődés.  
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A két leggyakrabban alkalmazott módszer ebben a kontextusban is a valós idejű élmény-mintavételi 

eljárás (ESM) és a retrospektív kérdőívek alkalmazása: 

 ESM módszert alkalmaznak úgy az állapot gyakoriságok, mint a élménydimenziók 

természetének és intenzitásának a mérésére a legkülönfélébb helyzetekben. A ’80-as évek 

végén elterjedt módszer előnyei munkahelyi kontextusban maximálisan kiaknázhatóak – vö.: 

2.3.1.6. sz. fejezet –, különösen, ha nem csupán a Flow-állapot, hanem a Massimini-Carli 

(1988) féle négycsatornás Flow-modell anti-Flow állapotainak gyakoriságára és 

élménydimenzióira is kíváncsiak vagyunk. A módszer a kontextuális körülmények feltárására 

is kiválóan alkalmas, sőt kvantitatív adatok felvételét is lehetővé teszi. Alkalmazásának 

hátrányai munkahelyi kontextusban sem számosabbak, mint amelyekről a módszer részletes 

ismertetésekor beszámoltam az előző fejezetben. Az ESM módszert alkalmazták munkahelyi 

Flow-kutatásaik során például Lefevre (1988), Delle Fave és Massimini (1988), 

Csíkszentmihályi és Lefevre (1989), Csíkszentmihályi (1990), Larson és Richards (1994), 

Haworth és Hill (1992), Haworth és mtsai (1997), Schallberger és Pfister (2001), Schüller és 

Brunner (2009), Engeser és Baumann (2014), Fagerlind és mtsai (2013), Fullagar és mtsai 

(2013). 

 A retrospektív kérdőívek kevesebb logisztikai szervezést igényelnek és kevesebb 

intervencióból származó zavart okoznak a munkahelyi feladatok elvégzése közben, így 

lényegesen egyszerűbb az alkalmazásuk, mint az ESM módszeré. Három olyan retrospektív 

kérdőív is született, amelyeket kifejezetten munkahelyek világában alkalmazott kutatásokra 

fejlesztettek ki. Az alábbiakban tekintsük át ezeket: 

o A Bakker (2008) által több lépcsőben kidolgozott WOLF (Work-related Flow) kérdőív, 

amely azt vizsgálja, hogy a mérést megelőző néhány napban, vagy maximum két 

hétben volt-e Flow-élménye a vizsgálati személynek. A 13 itemből álló kérdőív a Flow-

állapottal járó 3 leginkább indikatívnak tartott dimenziót vizsgálja csupán: (1) tökéletes 

koncentráció vagy abszorpció élményét 4 kérdés méri; (2) a munka örömteli, élvezetes 

voltát további 4 item teszteli; (3) az intrinzikus motiváció dimenzióját 5 kérdéssel méri 

a kérdőív. Bakker tehát összesen 3 dimenzió mentén vizsgálja a Flow-állapotot, s annak 

is a gyakoriságát méri, nem pedig az intenzitását (vö.: Bakker, 2008; Salanova és mtsai, 

2006). 

o Bakker kérdőívének egyszerűsített változatát javasolják alkalmazni Llorens és mtsai 

(2013), akik 3 helyett 2 dimenzió vizsgálatát elegendőnek vélik a Flow-állapot 

kimutatásához. Azt állítják, hogy a koncentráció vagy abszorpció, és a tevékenység 

öröme konstituens dimenziók, amelyek a kialakult Flow-élményt kísérik, míg az 

intrinzikus motiváció inkább antecedens, vagyis az élmény létrejöttéhez szükséges. 

Ezért a munka kontextusában mért Flow-állapot méréséhez is elegendő nézetük szerint 

a két faktor alkalmazása. 
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o Eisenberger és mtsai (2005) olyan mérőeszközt dolgoznak ki, mely a résztvevő teljes 

munkakörét lefedő tevékenység portfólióra vonatkozóan méri a percipiált kihívás–

felkészültség szinteket, majd helyezi el azt a Massimini és Carli (1988) féle 

négycsatornás modellben. Először a résztvevők listát készítenek arról az öt 

munkatevékenységükről, amelyek a munkakörük gerincét alkotja. Ezt követően 

minden tevékenységre vonatkozóan értékelik az ahhoz tartozó kihívás- és 

felkészültségszinteket egy 9-es Likert-skálán. Ugyanezt teszik egy sor munkahelyen 

kívüli tevékenység esetében, így a konszolidált személyes átlagok úgy a percipiált 

kihívás, mint a percipiált felkészültség esetében meghatározhatóak lesznek 

Csíkszentmihályi és Lefevre (1989), illetve Massimini és Carli (1988) által javasolt 

módszer alapján. Végül az öt fő munkatevékenységet elhelyezik a Massimini és Carli 

(1986, in Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi, szerk., 1988) féle négycsatornás 

modellbe, függően attól, hogy a személyes átlaghoz képest hol helyezkednek el a 

vonatkozó kihívás- és felkészültségszintek. A módszer nagy előnye, hogy az Apátia, 

Unalom és Szorongás állapotok is megragadhatók a Flow-állapoton kívül, így 

kifejezetten alapos elemzések készíthetők egyéni és szervezeti szinteken a Flow- és 

anti-Flow-állapotok gyakoriságairól, egymáshoz viszonyított arányáról. Szintén képet 

alkothat a kutató arról, hogy a legkülönfélébb elemzési egységek szintjén – 

tevékenységek vagy személyek – milyen megoszlásban fordulnak elő a Flow- és anti-

Flow-állapotok. 

Két alapvetően eltérő megközelítést láthatunk tehát a Bakker (2008), illetve Eisenberger és mtsai 

(2005) által fejlesztett módszerek mögött. Előző esetben csupán az élményminőségek 

megragadásából következtethet a Flow-állapot jelenlétére a kutató, s az anti-Flow-állapotokról nem 

kap információt, míg Eisenbergerék az alapkondíciók méréséből indulnak ki, és az anti-Flow-

állapotokra is kíváncsiak. 

 

Speciális helyzetekben alkalmazzák az interjúzás és a retrospektív naplózás módszerét a 

munkahelyi Flow-kutatás gyakorlatában. Utóbbit használták a munkahelyi Flow-élménynek a 

munkahelyen kívüli társas kapcsolatokra történő átgyűrűzését vizsgálva Rodriguez-Munoz és mtsai 

(2014). Interjútechnikákat vettek igénybe kombinált kutatási design keretében, kvantitatív 

eredmények mélyítésére és validálására pl. Wright és mtsai, (2006) és Kállai (2009). 

 

A fent ismertetett módszerek és velük szerzett tapasztalatok szisztematikus áttekintése és értékelése 

alapozta meg empirikus kutatásom eszköztárának kialakítását. 
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2.3.2.2. Flow és személyiség kapcsolatának kutatása; módszerek, eredmények 

 

A Flow-elmélet más teóriákhoz fűződő kapcsolódásának áttekintése a pszichológiatudomány 

számos területére elkalauzolt bennünket, több alkalommal pedig diszciplínák határain átívelő 

összefüggésekre bukkanhattunk. A modell személyiségpszichológiai aspektusainak vizsgálata egy 

olyan speciális terület, amelynek eredményeiről csupán szerény számú, empirikus vizsgálaton 

alapuló tanulmány tájékoztat minket. A téma fontossága ellenére az 1990-es éveket megelőző 

időszakban elenyésző számú kutatás foglalkozik az autotelikus személyiség vizsgálatával 

(Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002; Asakawa, 2004; Reid, 2012). Ennek fő oka nagy 

valószínűséggel az, hogy a kutatások a Flow-elmélet megalkotását követő bő két évtizedben, főként 

az alapkondíciók megragadására és az élménydimenziók beazonosítására, az élményminőség 

fenomenológiájára, és az élmény univerzális természetének igazolására fókuszált, s nem a Flow-ra 

hajlamosító, annak kialakulását segítő különböző személyiségjegyek feltárására. A téma 

aktualitását igazolja viszont, hogy a területhez tartozó tanulmányok száma az elmúlt néhány évben 

megszaporodott, és empirikus kutatásom megkezdésével egy időben, vagy azt követően látott 

napvilágot az itt ismertetésre kerülő munkák azon része, amelyek kutatási modellemhez hasonlóan 

a személyiséget a személyiségpszichológiában alkalmazott multidimenzionális pszichometriai 

eszközökkel, egyszerre több perspektívából vizsgálják a Flow-gyakoriságokkal összefüggésben. Az 

ezekkel kapcsolatos tapasztalatokat ily módon nem volt alkalmam beépíteni kutatási modellembe, 

az eredmények triangulálásánál azonban már kiváló referenciaalapként szolgáltak. A 

szakirodalomban kirajzolódó tipikus mintázatokat – az áttekintést követő összegzés keretében – 

tematikus struktúrában összegzem, rámutatva a témakörrel kapcsolatban született, különböző 

módszerekkel is konzisztensen kimutatott eredményeken kívül az azokkal kapcsolatban 

megfogalmazott dilemmákra, aggályokra, amelyek egyben a további kutatási irányokat is kijelölik. 

 

Megfogalmazódhat bennünk a kérdés, hogy mi indokolja a Flow és a személyiség kapcsolatának 

vizsgálatát akkor, amikor az irodalmi áttekintés nyomán igazolást nyert, hogy a Flow-állapot 

mindenki által átélhető, nemtől, kortól, szociodemográfiai háttértől, szakma- illetve hivatásbeli 

hovatartozástól, kulturális háttértől függetlenül (Asakawa, 2009; Csíkszentmihályi 1988b; Delle 

Fave és Bassi, 2009). Csíkszentmihályi (1975) már a Flow-kutatás korai szakaszában rámutat, hogy 

jelentős egyéni eltérések tapasztalhatók az áramlatban töltött idő gyakoriságát illetően, és az 

élménydimenziók tekintetében is. A Flow-gyakoriságban megjelenő szignifikáns egyéni 

különbségekre példaként szolgálnak Noelle-Naumann (1995, in Nakamura és Csíkszentmihályi, 

2002), továbbá Csíkszentmihályi (2009:397) kutatási eredményei. Hektner (1996, in Nakamura és 

Csíkszentmihályi, 2002) az élmény intenzitását vizsgálva fiatal felnőttekből álló mintán azt 

tapasztalta, hogy az Apátia (alacsony kihívás és alacsony felkészültség) a minta egy bizonyos 

csoportjánál nem okozott olyan negatív élményeket, mint amelyek Apátiában a kutatás többi 
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résztvevőjére jellemzőek. Ugyanezek a vizsgálati alanyok nagyon ritkán élték át az áramlatélményt. 

A minta egy másik alcsoportja viszont, azok, akik kifejezetten gyakran kerültek Flow-ba, az Apátiát 

szignifikánsan negatívabb élményminőségként élték át, mint ritkán Flow-zó társaik. A szaliens 

értékek megjelenése jelzi az élmény intenzívebb átélésére való fogékonyság, hajlam meglétét az 

áramlatélményt gyakrabban átélők körében. Hasonló eredményre jutott Adlai-Gail (1994) és 

Abuhamdeh (2000, in Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002) is. 

 

Mivel az 1990-es években az autotelikus személyiség kutatása iránt megélénkült érdeklődésnek 

köszönhetően beigazolódott, hogy valóban léteznek jelentős egyéni eltérések a Flow-átélésben, a 

kutatások következő hulláma arra a kérdésre kereste a választ, hogy az autotelikusnak 

(Csíkszentmihályi, 1975) nevezett, gyakran Flow-zó egyéneket milyen személyiségjegyek, 

temperamentum- és karaktervonások, képességek, készségek különböztetik meg az áramlatélményt 

ritkán átélő társaiktól. A kérdést a kutatások többsége a Flow-gyakoriságokkal összefüggésben 

vizsgálta. A téma kapcsán elhangzó egyik gyakori kérdés így hangzik: „A flow és antiflow 

élmények előfordulási gyakorisága hogyan függ össze azokkal a személyiség komponensekkel, 

melyek a személyes hatékonyságot, a kihívásokra adott válaszok minőségét és milyenségét fogják 

meghatározni” (Oláh, 2005a:136). 

A kutatások egy része olyan metaképességekre, valamint temperamentum- és karaktertényezőkre 

fókuszál, amelyek a személyiségnek (vö.: Allport, 1998) egy-egy szeletét, dimenzióját veszik 

górcső alá, mások viszont a személyiség több építőelemét is vizsgálják egyszerre. Ez utóbbiak 

közelebb visznek annak a bonyolult dinamikának a megértéséhez, amely a személyiség 

pszichofizikai rendszerének szerveződését jellemzik, és meghatározzák az egyén jellemző 

viselkedését és gondolkodását a Flow-ba kerülés kontextusában. Az alábbi áttekintés a különböző 

megközelítések szerint tematizálja a kutatásokat, és mutatja be az azok mentén született fontosabb 

eredményeket. Ezeket három tematikus csoportba rendezve ismertetem: első az olyan univerzális 

intraperszonális komponenseket foglalja magába, mint a metaképességek, készségek és általános 

megküzdési stratégia preferenciák; a második a többdimenziós személyiségmodellekre épülő 

pszichometriai tesztekkel mért eredményeket mutatja be; végezetül az értékorientációk és 

áramlatélmény kapcsolatára rávilágító két tanulmány eredményei kerülnek áttekintésre. Terjedelmi 

okok miatt a vizsgálati kontextus megjelölésére csak ott kerül sor, ahol az feltétlenül szükséges. 

 

A metaképességek, készségek, szellemi, valamint fizikai fittség, illetve a megküzdési stratégia 

preferenciák és a Flow kapcsolatát vizsgáló tanulmányok eredményeit tekintsük át elsőként! 

 Hamilton (1983) a figyelem optimális fókuszálásának és irányításának képességében látja a 

legnagyobb különbséget a gyakran, illetve a ritkán Flow-ba kerülők között. Úgy véli, hogy 

azok, akik megfelelő figyelem szabályozó mechanizmussal rendelkeznek, esélyesebbek a 

gyakoribb Flow átélésére. 
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 Csíkszentmihályi (1997) szintén a koncentrációs képességet és az ehhez szorosan kapcsolódó 

kitartást, valamint a problémák pozitív, optimista megközelítésének képességét, az új 

befogadásra alkalmas, nyitott, kíváncsi elmét jelöli meg a Flow fő forrásaiként (Nakamura és 

Csíkszentmihályi, 2002). 

 Oláh Attila (2005a) egy 245 fős tanulói mintán végzett vizsgálata rámutat, hogy a 

koncentrációs készség mellett két másik komponens is megjelenik a Flow-gyakoriságokkal 

összefüggésben: „a flow-élmény létrehozására magas fokú koncentrációra, 

szinkronképességre, szellemi és fizikai fittségre van szükség” (Oláh, 2005a:135). 

 Oláh (1999, 2002, 2004), valamint Rózsa és mtsai (in Oláh, 2005a:135-136) a Flow és a 

megküzdés, illetve a Flow és a stressztűrő képesség összefüggéseit vizsgálva kereste a Flow-

állapot elérését és fenntartását segítő intraperszonális jellemzők beazonosítására a választ. 

Kisiskolások és serdülők, valamint felnőtt populáció körében más kultúrákban folytatott 

vizsgálatokkal is konzisztens eredményeket mérve azt találták, hogy az autotelikus 

személyiségre jellemző a salutogenikus paradigmában kimunkált stresszrezisztencia (pl. 

Salanova és mtsai, 2006), helytállási képesség, lelki edzettség (pl. Kobasa, 1982), tanult 

leleményesség (pl. Rosenbaum, 1990), erős énhatékonyság (pl. Bandura, 1977; Salanova és 

mtsai, 2006), énrugalmasság (pl. Block és Block, 1980), valamint fejlett koherencia érzék 

(pl. Antonovsky, 1987). 

 Smohai és munkatársai (2013b) szintén Oláh Attila (2005a) Megküzdési Mód Preferencia 

Kérdőívének dimenziói mentén vizsgálták a Flow-élményt videojátékokkal való játék 

közben, iskolában és otthon átélt Flow-élmények tipikus mintázatait, valamint a serdülők 

személyiségjellemzőit és megküzdési módjait feltáró vizsgálatuk során. Arra jutottak, hogy a 

sok Flow-élményt átélőket feszültség esetén potenciális érzelemvezéreltség (emóciófókusz), 

figyelemelterelés, és az adaptív megküzdési módoknak (problémacentrikusság, 

támaszkeresés, feszültségkontroll) az átlagos értékeket meghaladó mértékű alkalmazása 

jellemzi. 

 Szintén a megküzdési képességhez kapcsolódnak Mosing és mtsai (2012) eredményei: a 

problémák megoldásánál alkalmazott aktív megküzdési stratégiákat preferáló személyek 

Flow-ba jutási hajlamát szignifikánsan magasabbnak találták, mint a passzív stratégiát 

alkalmazó személyekét, így szerintük is egyértelmű pozitív kapcsolat áll tehát fenn Flow-

hajlam és az aktív megküzdési módozatok között. Ez szorosan kapcsolódik a Scott és Heidi 

(2014) vizsgálataiban mért eredményekhez, miszerint erős negatív kapcsolat áll fenn a 

gyakori Flow és a halogatás között. 

 Asakawa (2009) japán egyetemista populáción találta a proaktivitást, a magas önértékelést, 

szociabilitást és jövőorientáltságot, és ezeket a Flow-val asszociálható intraperszonális 

dimenziókként azonosította. 
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A Flow-val leggyakrabban összefüggésbe hozható, konzisztensen kirajzolódó 

személyiségkomponensek a fenti publikációk tanulságai szerint tehát a koncentrációs készség, 

kitartás, testi és lelki stabilitás, helytállási képesség, az új befogadására nyitott szemléletmód, aktív 

és adaptív problémamegoldás (utóbbinak része a tanult leleményesség, énhatékonyság). 

 

A személyiség építőköveinek egyszerre több elemét ragadják meg azok a kutatások, amelyek a 

személyiségpszichológiában alkalmazott többdimenziós pszichometriai mérőeszközök 

segítségével próbálják beazonosítani a Flow-ra képes személyiséget jellemző fő dimenziókat az 

áramlatélmény kontextusában. Három ilyen eszköz alkalmazására találtam példát az általam 

áttekintett szakirodalomban. A tanulmányok döntő többsége a Big Five (Costa és McCrae, 1992) 

modellre épült mérőeszközzel dolgozik, amit Cloninger pszichobiotikai modelljének használata 

követ az alkalmazások gyakorisági sorrendjében. Eysenck modelljét junior populációban találták 

hasznosnak magyar kutatók. A személyiséget több oldalról vizsgáló, kiváló pszichometriai 

tulajdonságokkal és kulturális validitással rendelkező eszközökről van szó, így alkalmazásukkal 

módszertani szempontból megbízható és hiteles eredmények feltételezhetők. Tekintsük át ezeket! 

 A Big Five dimenziók (Costa és McCrae, 1992) és a Flow kapcsolatának vizsgálata a NEO-

PI kérdőív különböző változataival (NEO-PI-R, NEO-FFI) történt, és a következő 

eredményeket hozta: 

o Ullén és mtsai (2012), Mosing és mtsai (2012), Scott és Heidi (2014), Ross és Keiser 

(2014), valamint Johnson és mtsai (2014) az alacsony neuroticizmus és a magas 

lelkiismeretesség pozitív kapcsolatát igazolják gyakran Flow-zók csoportjával a 

legkülönbözőbb élethelyzetekben. 

o  De Manzano és mtsai (2010), Keiser és Ross (2011), továbbá Scott és Heidi (2014) 

szerint az extraverzió pozitívan befolyásolja a gyakoribb Flow-állapot elérését. 

o Smohai és mtsai (2013b) a barátságosság dimenzióját egyértelműen a gyakran Flow-

zók csoportjával asszociálják, csakúgy, mint a korábban mások által is mért 

lelkiismeretes dimenziót. Méréseikben megjelenik a nyitottság is, mint Flow-ra 

hajlamosító vonás. 

o Mesurado és Richaud de Minzi (2013) szintén azt találták, hogy az extraverzió, 

nyitottság, alacsony neuroticizmus, lelkiismeretesség egyértelműen asszociálhatók a 

gyakori Flow-élményekkel. Ezekkel az eredményekkel tökéletesen összhangban állnak 

Bassi és mtsai (2012) eredményei, akik az említetteken kívül a szociabilitást is hasonló 

faktorként azonosították be. 

o Johnson és mtsai (2014) NEO-PI-R eszközzel mért eredményei az alacsony 

neuroticizmust, a magas lelkiismeretességet és az extraverziót asszociálták a gyakori 

Flow-állapotokkal, a nyitottság és barátságosság azonban náluk nem szerepelt az 

eredmények között. 
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 A Cloninger és mtsai (1993), valamint Cloninger és Svrakic (1997) által kidolgozott 

Temperamentum- és Karakter Vonások modellt és erre épülő kérdőíveket annak holisztikus 

szemlélete miatt alkalmazzák szívesen a kutatók: 

o Rózsa és mtsai (2005) magyar egyetemista populációt vizsgálva azt találják, hogy a 

Flow-állapot elérésében és megtartásában aktív szerepet játszó személyiségvonások a 

következők: újdonságkeresés, jutalomfüggés, önirányítottság, együttműködés, 

transzcendencia, stabilitás/kitartás és alacsony ártalomkerülés (Oláh, 2005a: 136). 

o Teng (2011) munkájában szintén megjelenik az újdonságkeresés, a kitartás és a 

transzcendenciaélmény átélésének képessége, egy közel 400 fős, online komputer 

játékosok körében végzett vizsgálat eredményként. Ő az önirányítottságot a Flow-val 

negatívan korreláló dimenzióként látja kirajzolódni, ami nem konzisztens Rózsa és 

mtsai méréseivel. 

 Az Eysenck-féle személyiség-kérdőív alapján készült HJEPQ kérdőív (Kálmánchey és 

Kozéki, 1988) a személyiségdimenziók Flow- és anti-Flow-élményekkel való kapcsolatát 

vizsgálta: 

o Pinczés és Pikó (2014) sportolók körében azt állapították meg, hogy az áramlatélmény 

kialakulásához az érzelmi stabilitás (alacsony neuroticizmus) jelenléte az elsőszámú 

kritérium, s további fontos tényezőnek bizonyultak a társadalmi elvárásoknak 

megfelelő viselkedés (szociális konformitás), valamint közvetetten az ebben szerepet 

játszó empatikusság, valamint az extraverzió. 

 

Az áttekintett publikációk között két olyan tanulmányt találtam, amelyek a Flow és a személyes 

értékorientációk kapcsolatát vizsgálják, két különböző szempontból: 

 Moneta (2004) hongkongi mintán elvégzett vizsgálata során taoista és konfuciánus értékek 

és a Flow-állapot közötti gyakoriságot vizsgálva egyértelmű kapcsolatot talált a Flow-t 

gyakran megélők és az olyan erények és spirituális érték orientációk között, mint a 

megfontoltság, a pontosság, a proaktivitás és reaktivitás közötti optimális egyensúlyra 

törekvés, a másokkal való kapcsolatápolás, és a kollektív érdekek egyéni érdekek elé 

helyezése. 

 Eisenberger és mtsai (2005) azt találták, hogy a teljesítményorientációs skálán magas 

értékeket elért személyek szignifikánsan erősebb intrinzikus motivációt, és intenzívebb 

pozitív érzelmi- és affektív dimenziókat éltek át munkavégzés közben kialakult Flow-

állapotban, mint nem teljesítményorientált társaik. Bár Eisenbergerék eredményei annyiban 

eltérő természetűek a korábban ismertetett munkákhoz képest, hogy a kutatócsoport a Flow 

átélésének intenzitásával, és nem a gyakorisági értékekkel összefüggésben vizsgálta a 

teljesítményorientációt. 
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A fent ismertetett eredmények rövid összefoglalását követően a kutatási területre vonatkozó 

reflexióimat szeretném megosztani. De Fruyt és mtsai (2000, in Mirnics, 2006:143) táblázatba 

foglalták a Big Five (NEO-PI) és a TCI skálák és alskálák között mutatkozó korrelációkat, így 

összehasonlíthatóak a két mérőeszköz használatával nyert eredmények (2.3./6. sz. táblázat). 

 

2.3./6. sz. táblázat: NEO PI és TCI (korrelációs táblázat) 

 

Forrás: De Fruyt, Van de Viele és Van Heeringen, 2000, in Mirnics, 2006:143 

 

Bár az összehasonlítás Eysenck mérőeszközére nem terjed ki, ha a táblázat segítségével összevetjük 

a TCI és NEO-PI eredményeit, majd ezeket kvalitatív módon konszolidáljuk a metaképességeket 

és készségeket, illetve a pszichológiai immunkompetenciát mérő eszközök eredményeivel, 

valamint az Eysenck modellen alapuló mérésekkel, azt találjuk, hogy két olyan 

személyiségkomponensre mutatnak rá a tanulmányok, amelyek egyértelműen összefüggésbe 

hozhatóak minden módszer szerint a gyakran átélt áramlatélménnyel: a lelki stabilitás és 

helytállóképesség – erre alacsony neuroticizmusként is utal a szakirodalom –, valamint a 

barátságosság, szociabilitás, együttműködés (amihez szorosan kapcsolódik az Eysenck-féle 

szociális konformitás és empátia is). E két domináns komponenst követi a gyakorisági sorrendben 

az extraverzió, újdonságkeresés, valamint az ugyanilyen gyakran megjelenő 

transzcendenciaélmény átélésének a képessége, ami nyitottságot, jövőorientáltságot feltételez. 

Harmadik helyen a lelkiismeretesség és kitartás jelennek meg a tanulmányokban, mint Flow-t 

segítő komponensek. 

 

Az ismertetett kutatásoktól némileg eltérő, harmadik csoportban bemutatott értékorientációs 

vizsgálatok közül a keleti vallások értékorientációi (vö.: Moneta,2004) a transzcendenciaélmény 

átélésének képességével, míg az Eisenberger és mtsai (2005) által mért teljesítményorientáció, a 

lelkiismeretesség és kitartás személyiségvonásokkal hozható kapcsolatba. Mivel azonban mindkét 

mérés speciális kontextusban és mintán történt, ezeket az eredményeket inkább jelzésértékűként 
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érdemes értékelnünk, amelyek további értékorientációs kutatások kiindulópontjaiként 

szolgálhatnak. 

 

2.3.3. A Flow-elmélettel és az operacionalizálással kapcsolatos kritikák, dilemmák és 

reflexiók 

 

Három témakörbe rendeztem azokat a kritikai észrevételeket és reflexiókat, amelyek a Flow-

elmélettel és annak operacionalizálásával kapcsolatban rendszeresen felbukkannak az általam 

áttekintett szakirodalomban. Szintén ebben a fejezetben kaptak helyet a Flow-elmélet 

hasznosságával, illetve annak további kiterjesztésével kapcsolatos gondolatok is. A dolgozat 

mennyiségi korlátai nem adnak lehetőséget egy mindenre kiterjedő metaelemzésre, ezért a 

fejezetben csak a témám szempontjából kifejezetten releváns témákat érintem; elsőként az 

elmélettel, illetve annak hasznosságával kapcsolatos kritikai észrevételeket és dilemmákat tekintjük 

át; ezt követően az állapot megragadásával, mérésével kapcsolatban rendszeresen felmerülő 

észrevételekre látunk néhány tipikus példát; végezetül a Flow-állapot kialakulásában szerepet 

játszó körülmények vizsgálatával kapcsolatban megfogalmazott reflexiók következnek. 

 

2.3.3.1. A Flow-elmélettel és annak hasznosságával kapcsolatos kritikák 

 

Az elmélet első közlésétől jelentős érdeklődés övezte Csíkszentmihályi (1975) Flow-modelljét, s 

éppen mert a Flow-terminus egy komplex jelenségkör összefoglaló neveként vált ismertté a 

pszichológia szakirodalmában, a korai, elsősorban interjúkon alapuló kutatások eredményeire 

épített definícióról általánosan megfogalmazott nézetnek számított, hogy az „tudományos 

szempontból diffúz és nehezen megfogható” volt (Mózes és mtsai, 2012:57). A Pozitív Pszichológia 

felfogásmódjának terjedésével a modell gyorsan elterjedt a köztudatban, gyorsabban, mint ahogy 

az elmélet kikristályosodhatott, és empirikus eredményeken nyugvó, megnyugtatóan stabil alapokra 

kerülhetett volna. Ennek a túlságosan korai „népszerűségnek” tudható be, úgy vélem, az is, hogy a 

„komplex jelenségkör összefoglaló neveként” (Mózes és mtsai, 2012:57) megjelent és elterjedt 

Flow-terminust hibásan ráillesztették csaknem minden pozitív élményt nyújtó tevékenységre 

(Mózes és mtsai, 2012), így növelve az elmélet körül kialakult tisztázatlan kérdések számát. 

Ahogy azonban korábban láthattuk, a kilencvenes évektől, a módszertani arzenál fejlődésének 

köszönhetően a rigorózus tudományos módszereket alkalmazó kutatások száma ugrásszerűen 

megnőtt, ami jókora lökést adott az elmélet további pontosításának és széleskörű validálásának. Bár 

számtalan területen folynak jelenleg is kutatások a jelenség egyes aspektusainak további 

megismerésére – ilyenek pl. a társas Flow és az egyedül átélt Flow-jelenség közötti hasonlóságok 

és különbségek vizsgálata (vö.: pl. Magyaródi és Oláh, 2015), a Flow-élmény elektrofiziológiájának 

kutatása (vö.: pl. Soltész és mtsai, 2012), vagy a munka paradoxona jelenség pontosabb megértése 
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(vö.: pl. Engeser és Baumann, 2014) –, a két alapkérdést illetően viszont egyetértés született az 

elmúlt évek empirikus kutatásainak köszönhetően. Ezek a Flow-állapot kialakulásának 

alapkondíciói és az állapottal járó elsődleges élményminőségek köre. 

 

A modell általános hasznosságával kapcsolatban kétféle kritika megfogalmazását látom saját 

témámmal kapcsolatban is relevánsnak: 

 Csíkszentmihályi és Larson (1987), Csíkszentmihályi és Rathunde (1993), Nakamura és 

Csíkszentmihályi (2002), Oláh (2005a) rámutatnak, hogy a Flow-állapot átélése olyan 

tevékenységek kapcsán is lehetséges, amelyek akár az egyén, akár pedig a környezete 

számára destruktívak lehetnek (pl. a társadalom számára káros tevékenységek, 

vallási/ideológiai fanatizmus vezérelte cselekedetek). Felmerült tehát a kérdés, hogy a Flow-

élmény természetére és kialakulására irányuló kutatások valóban hasznosak-e? Erre az 

aggályra, azt gondolom, Csíkszentmihályi Mihály szavait idézve kaphatunk választ: „A 

tökéletes élmény egyfajta energia, és az energia egyaránt válhat hasznunkra és kárunkra is. 

Az energia hatalom, de a hatalom csak eszköz. Az elérendő cél határozza meg, hogy 

gazdagabbá vagy fájdalmasabbá teszi-e életünket. (…) Az áramlat-élmény (…) nem abszolút 

értelemben »jó«. Csak annyiban az, hogy segíthet az életet gazdagabbá, érdekesebbé, 

jelentősebbé tenni, és mert fokozza az Én erejét és komplexitását” (Csíkszentmihályi, 

1997:109). 

 A Flow-élmény autotelikus természetének ismeretében természetesen adódik a kérdés, hogy 

vajon, ha intrinzikus motivációtól fűtve, folyamatos belső erő munkál bennünk arra, hogy a 

Flow-élményt előidéző tevékenységekhez újra és újra visszatérjünk, s átéljük az azzal járó 

pozitív élményeket, nem lehetséges-e, hogy a függők, szenvedélybetegek által átélt 

élményekhez nagyon is hasonló, vagy akár azzal teljesen megegyező élményminőségeket és 

pszichés, illetve egészségügyi következményeket találunk mindkét esetben? „Fontos, hogy 

tisztában legyünk azzal, az áramlat-élmény annyira rabul ejthet, hogy aztán nem akarunk 

lemondani róla semmi áron” Csíkszentmihályi (1997:109). Különösen releváns lehet ez a 

felvetés a munka közben kialakuló Flow-állapottal kapcsolatban, s felmerülhet a kérdés, hogy 

vajon egyenlőség tehető-e a munkahelyen átélt Flow-élmények és a munkafüggőségben 

szenvedők élményminőségei között. Mivel a munkafüggőség vagy munkamánia kifejezés 

beépült az elmúlt évtizedek hétköznapi fogalomkészletébe (Demetrovics, 2013), először azt 

fontos tisztázni, hogy a tudományos értelemben munkamániaként, vagy munkafüggőségként 

definiált jelenség milyen élményminőségekkel és következményekkel jár együtt, illetve 

mekkora a hasonlóság az így definiált jelenséget kísérő élmények és a Flow-konstruktum 

élménydimenziói, illetve jóllétre gyakorolt hatásai között. A felvetésre Demetrovics Zsolt 

(2013) viselkedési addikciókat vizsgáló spektrumszemléletű kutatásának munkamániát, 

munkafüggőséget vizsgáló eredményei kínálnak választ. Demetrovics (2013) a Spence és 
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Robbins (1992) nevéhez fűződő meghatározását használja hat különböző munkavégzési típus 

meghatározására, amelyek közül az egyik a munkamániás, vagy munkafüggő típus. A három 

elemzésbe bevont dimenzió, amelyek mentén a munkavégzési típusok meghatározásra 

kerültek a munkába való involváltság, a munkára vonatkozó késztetés (azaz drive) és a munka 

élvezete. Ahogy Demetrovics (2013:79) rámutat, Spence és Robbins (1992) szerint a 

munkafüggőség esetén egyértelműen magas értéket mutat a három dimenzióból kettő, a 

munkára vonatkozó erőteljes késztetés és a magas involváltság. Ebben a vonatkozásban 

egyezés mutatkozik a Flow-állapottal járó élménydimenziókkal. Ahol viszont az 

élményminőség szempontjából jelentős eltérés tapasztalható, az a harmadik dimenzió. A 

tipikus munkafüggő személy egyáltalán nem élvezi, ha dolgozik, a munkavégzésre inkább 

egyéb mögöttes tényezők késztetik, ezek azonban nem a munka élvezetével kapcsolatos 

késztetések (McMillan és mtsai, 2002; Spence és Robbins, 1992, in Demetrovics, 2013). 

Tipikusan magas szorongás és belső feszültség jellemzi őket, koncentrációs zavarokat, 

súlyosbodó szorongást, depressziót élnek át – mutat rá szintén Demetrovics kutatása, utalva 

Nakken (1996), Porter (1996), Robinson (1992), Robinson és Flowers (2004) munkáira is. 

Jelentős különbség továbbá, hogy míg a Flow-élményt átélő ember szociális interakciói, 

kreativitása, énhatékonyság érzése, kooperációs készsége, új iránti nyitottsága és 

befogadóképessége is szignifikánsan magasabb szinten jelenik meg Flow-ban, mint az 

Unalom, Szorongás/Feszültség és Apátia állapotokban, ezzel szemben a munkafüggő ember, 

ahogy Spence és Robbins (1992, in Demetrovics, 2013) is rámutatnak, nagyon rosszul 

kommunikál munkatársaival, velük nem képes együttműködni, nem tud feladatokat 

megosztani és a munkában másokkal kooperálni. Továbbá, ahogy Porter (1996, in 

Demetrovics, 2013:79) rámutat, kreatív és spontán tevékenységekre is teljesen alkalmatlan. 

A munkafüggőség a tevékenység átélését mozgató motiváció, késztetés tekintetében is 

teljesen eltér a Flow-t jellemző autotelikus élménytől. Munkafüggés esetén a motiváció oka 

nem a kellemes élményeknek, nem az optimális állapotnak az újbóli átélése, hanem 

kompenzatorikus természetű. Ahogy Demetrovics rámutat, a munkafüggő ember tipikusan az 

érzelmek, intim kapcsolatok és a valóság elől menekül; kudarctól való rettegése, alacsony 

önértékelése, kontrollérzetének alacsony szintje vezet ahhoz, hogy feszültségeit és 

hiányosságait a munkával kompenzálja (Demetrovics, 2013:80). Továbbá, míg a Flow-

élmény a pszichés és fizikai jóllét forrása, addig a munkafüggőséget átélők szomatikus 

szövődményekről, gyakori egészségügyi panaszokról, sőt öngyilkossági kísérletekről 

számolnak be (pl. Greenberg, 1987, in Demetrovics, 2013). 

Összegezve tehát, bár úgy a Flow-t, mint a munkafüggőséget átélő ember 

élményminőségében fellelhető a magas involváltság és a tevékenység végzésére vonatkozó 

késztetés, az élményminőségek utóbbinál erőteljes eltérést mutatnak az Optimális Élmény 

dimenzióitól, hiszen komoly pszichés és fizikai kockázatokkal járó szomatikus problémákat 
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és egészségügyi kockázatokat rejtenek magukban. Az élményhez való visszatérés igénye 

ugyan mindkettőnél jelen van, a munkamániánál kompenzatorikus, míg a Flow-nál a 

tevékenység élvezete, az Optimális Élmény újbóli átélése a mozgatórugó. 

 

2.3.3.2. Az állapot megragadásával, mérésével kapcsolatos kritikák 

 

A Flow-állapotot és az azt kísérő élmények megragadásához alkalmazott eszközök fejlődését 

számos kritikai észrevétel övezi, ezek egy része szigorúan módszertani, más részük viszont tágabb 

értelemben vett episztemológiai kérdéseket érint. Ezeket nézzük át az alábbiakban! 

 

Számos kritikus – például Sink (2000), Lazarus (2003), Fineman (2006a, 2006b) – a szubjektív 

élmények objektivizálása ellen száll síkra, így nézetük szerint a Flow-élmény sem ragadható meg 

kvantitatív eszközök segítségével. Míg azonban például Sink (2000) nem kínál alternatívát, 

Fineman (2006a, 2006b) és Roberts (2006) arra a következtetésre jutnak, hogy a kvalitatív és 

kvantitatív eszközök kombinált alkalmazása lehet a megoldás éppen azok komplementer természete 

miatt; a kombinált eszközalkalmazásra bátran lehet hiteles méréseket eredményező kutatási 

stratégiát építeni. Én ez utóbbi állásponttal értek egyet. Úgy vélem, hogy az ESM élmény-

mintavételi eljárás alkalmazása például éppen annak „kombinált” természetéből adódóan mind a 

kvantitatív, mind a kvalitatív eszköztár előnyeit képes egyesíteni. Azt is gondolom ugyanakkor, 

hogy egyrészt mivel az ESM módszer kvalitatív adatfelvételre csak részben alkalmas, másrészt 

viszont az ott felvett adatok kiváló inputként szolgálhatnak egy azt követő interjúzáshoz, az ESM 

és az interjútechnika kombinálása optimális adatfelvételi konstrukciót eredményezhet. Saját 

kutatási designom is ezt a meggyőződést tükrözi. 

 

Ahogy például Bakker (2008), Mózes és mtsai (2012), Magyaródi és mtsai (2013) rámutatnak, 

számos kihívással találkozunk az állapot megragadásának módszereit illetően, aminek részben az 

az oka, hogy egyes mérőeszközök különböző módon értelmezik a Csíkszentmihályi által tárgyalt 

fenomenológiai jelenséget. Az állapot, és az azt kísérő élmények megragadására számos módszer 

és eszköz létezik az elmélet születésétől eltelt közel 40 év távlatában is. Úgy vélem, a változatos 

eszközhasználat önmagában akkor nem jelent igazán komoly problémát, ha az elméleti modell 

tudományos keretein belül megfogalmazott kritériumok mentén történik a Flow-állapot detektálása, 

hiszen a változatos mérési eljárásokkal végzett mérések, akár módszertani triangulációs célokat is 

szolgálhatnak, valamint az állapot különböző aspektusainak további megismerésére adhatnak 

lehetőséget, így az elmélet bizonyos elemeinek mélyítéséhez, pontosításához, kiterjesztéséhez jó 

szolgálatot tehetnek. Gondoljunk a korábban áttekintett módszerek adta alkalmazási lehetőségekre, 

amelyek más-más kontextusban alkalmazhatók kiválóan, s közülük némelyek nagyon specifikus 

kérdésfelvetéseket segítenek (pl. az elektrofiziológiai módszerek), mások pedig egyszerre többféle 
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kutatási célt is szolgálhatnak (pl. ESM). Az is látható ugyanakkor, hogy a szakirodalomban 

megjelenő különféle mérési megközelítések az eredmények összehasonlítását sokszor 

megnehezítik, olykor lehetetlenné teszik. 

 

2.3.3.3. A Flow-állapot kialakulását segítő körülmények vizsgálatával kapcsolatban 

megfogalmazott kritikák, reflexiók 

 

Egyetértés mutatkozik a szakirodalomban arról, hogy a Flow-állapot kialakulását számos 

körülmény befolyásolhatja, olyanok, mint a kultúra (Asakawa, 2009; Csíkszentmihályi, 1988b; 

Rathunde, 1988, 1996, 2001) és a személyiség (Csíkszentmihályi, 1997). Ahogy azonban például 

Mesurado és Richaud de Minzi (2013) is rámutatnak, mindezek Flow-t elősegítő hatásával 

foglalkozó empirikus tanulmányoknak a száma még mindig rendkívül csekély. 

 

Noha számos elméleti tanulmány foglalkozik a személyiség feltételezett szerepével a Flow-állapot 

kialakulásában és fenntartásában, és az is jól látszik, hogy az empirikus kutatások is számosabbak 

lettek az ezredforduló táján, az empirikus kutatásokból származó tudásanyag további bővítése 

mégis indokoltnak látszik a következők miatt: 

 A vizsgálati kontextus igen homogén abban a tekintetben, hogy döntően iskolai 

tevékenységek és játék során kialakult Flow-állapotok vizsgálatához kötődik. Habár 

kutatások igazolják, hogy munkahelyen van a leggyakrabban Flow-élményben részünk, a 

munkahelyi Flow-gyakoriságok és személyiségkomponensek összefüggéseit célzó átfogó 

tanulmánnyal nem találkoztam. 

 Hiányoznak az egységes módszerek és eszközök is a személyiségdimenziók Flow-állapottal 

összefüggésben történő vizsgálatára (Mesurado és Richaud de Minzi, 2013), annak ellenére, 

hogy több mint huszonöt év telt el azóta, hogy Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi (1988), 

Csíkszentmihályi (1996, 1997), Csíkszentmihályi és Rathunde (1993), Adlai-Gail (1994) 

felhívta a figyelmet a személyiség Flow-állapot kialakulásában valószínűsíthető szerepére. 

Ahogy a fenti áttekintésből láthattuk, a típus- és vonáselméletektől a metaképességek 

vizsgálatán át széles skálán mozognak a vizsgálatok, és a legkülönfélébb eszközök kerülnek 

alkalmazásra. Az szintén egyértelműen látszik, hogy míg Csíkszentmihályi (1996, 1997) az 

autotelikus személyiségről, mint típusról beszél (Mesurado és Richaud de Minzi, 2013) a 

kutatások a vonáselméletek módszertanát használva a dinamikus személyiségdimenziók 

vizsgálata felé fordultak az utóbbi néhány évben. 

 Az intraperszonális tényezők feltárásakor mindössze két értékorientációval foglalkozó 

tanulmányt találtam, noha, az értékek olyan kognitív konstrukciók, amelyek az egyén 

viselkedését alapvetően determinálják más emberek, szituációk és események kontextusában, 

s ebből adódóan – ahogy Sagiv és Schwartz (2000) rámutatnak –, a jóllét, ami a személy 
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pszichés és fizikai egészségének és környezethez való alkalmazkodási készségének 

prediktora, a személyes értékek és a személy környezetét jellemző értékek között meglévő 

kongruencia függvénye. Mindennek tükrében, úgy vélem, a további kutatásoknak – éppen 

mert a Flow a személy és a környezet dinamikus interakciója eredményeként kialakuló 

optimális jólléti állapot –, ki kell terjedniük a személyes értékorientációk Flow-t segítő vagy 

gátló szerepére is. Különösen releváns ez az olyan környezetben – például iskola, munkahely 

–, ahol adott közösség értékrendje, kulturális orientációja robusztus, az egyén által nehezen 

változtatható. Ezekben az esetekben ugyanis az egyéni és a közösségi értékrend közötti 

kongruencia mértéke erősen meghatározó lehet a Flow-állapot gyakoriságok alakulására. 

 

Ami a Flow-t segítő szervezeti-környezeti tényezők vizsgálatát illeti, kizárólag munkahelyi 

kontextusban találtam erre példát a szakirodalomban, számuk azonban rendkívül limitált (pl Bakker 

és Demerouti, 2013; Llorens és mtsai, 2013). 

 

Bár teljes egyetértés mutatkozik a szakirodalomban a tekintetben is, hogy az Optimális Állapot a 

környezet és a személyes erőforrások dinamikus interakciójának következtében alakulhat ki – vö. 

pl. Salanova és mtsai (2006), Mesurado és Richaud de Minzi, (2013), Magyaródi és Oláh (2015a) 

–, a kutatási irányok tematikus áttekintésekor olyan munkákat, amelyek a Flow kialakulását segítő 

vagy gátló környezeti tényezők és személyiségdimenziók egyidejű, integrált vizsgálatára 

vállalkoztak volna, nem találtam, annak ellenére sem, hogy az erre vonatkozó igény megjelent már 

a korai publikációkban is (pl. Lewis, 1996, in Mesurado és Richaud de Minzi, 2013). Hiányzó 

láncszemként tekintek tehát erre a kutatási területre. Ha ugyanis nem csupán arra a kérdésre 

sikerülne választ adni, hogy mely környezeti tényezők segíthetik tipikusan a Flow-állapot 

kialakulását, hanem arra is lenne empirikus válasz, hogy az eltérő személyiségszerkezettel, 

értékorientációval rendelkező egyének számára mely környezeti faktorok jelenléte vagy hiánya 

segítene a gyakoribb áramlatélmény átélésében, vagyis ha sikerülne választ találni arra a kérdésre, 

hogy mely környezeti tényezők kontextusában milyen személyiségdimenziók tehetik 

fogékonyabbá, képesebbé az egyént az áramlatélmény gyakoribb átélésére, akkor az eredmények 

segítségével kontextusspecifikus és egyén/személyiség-specifikus pontossággal közelíthetnénk 

meg a Flow-t segítő tényezők beazonosítását. Gondoljunk pl. Teng (2011), illetve Rózsa és mtsai 

(2005) közléseiben a TCI-vel mért eredményekben jelentkező különbségre, amelynek magyarázata 

nagy valószínűséggel éppen a specifikus kontextusban keresendő. 

 

2.4. További kutatási irányok az irodalmi áttekintés fő tanulságai tükrében 

 

Az irodalmi áttekintéssel célom volt egyrészt a Flow-teória alapos megismerése, másrészt a teória 

alkalmazási területeinek áttekintése mind módszertan, mind eredmények tekintetében, kitüntetett 
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figyelmet szentelve a kutatási témám szempontjából leginkább releváns területeknek, a munkahelyi 

Flow-kutatásnak és az áramlatélmény létrejöttét segítő személyiségkomponensek feltárására 

vonatkozó vizsgálatoknak. A kutatási terület áttekintését követően a kritikai észrevételek és 

reflexiók megfogalmazása következett. Kutatási kérdésfelvetésemben és a kutatási design 

kialakításában úgy koncepcionális, mint módszertani szempontból egyrészt a területen feltárt 

eredményekre építettem, másrészt viszont figyelembe vettem azoknak a dilemmáknak, 

megválaszolatlan kérdéseknek a körét, amelyekre az elmúlt negyven év Flow-kutatásai nem, vagy 

csak részben adnak megoldásokat, válaszokat. Mint arra korábban utaltam, kutatási designom 2012-

ben nyerte el végső formáját, s az empirikus kutatás is abban az évben vette kezdetét. A 2012 után 

megjelent szakirodalmak – bár az áttekintés során helyt adtam azoknak – a kutatási kérdéseim 

megformálásában, és az azok megválaszolását szolgáló kutatási design koncepcionális és 

módszertani kialakításához még nem járulhattak hozzá. Azért emeltem be ezeket mégis az irodalmi 

áttekintésbe, mert az eredményeim értékelésekor, a végső következetéseim levonásakor a 2012 és 

2015 között publikált tanulmányok eredményeit is figyelembe vettem. 

 

Vegyük tehát számba azokat a témákat és kutatási területeket, amelyek nézetem szerint releváns 

további kutatási irányokként rajzolódnak elő a szakirodalom áttekintése eredményeként! Ezek a 

következők: 

 Bár egyetértés mutatkozik azoknak a kognitív, motivációs, emocionális, affektív és aktivációs 

élménydimenzióknak a körét illetően, amelyek egyértelműen kijelölik a Flow-állapotot, 

megkülönböztetve azt a másik három anti-Flow-állapottól, egyetlen olyan területet tart 

számon a szakirodalom, ahol ezen dimenziók némileg másként jelentkeznek, s ez a munka 

világa. Judith Lefevre (1988) és Csíkszentmihályi és Lefevre (1989) munkái nyomán ez a 

munka paradoxona elnevezést viselő problémakör a mai napig foglalkoztatja a Flow-

kutatókat (vö.: Engeser és Baumann, 2014), és saját empirikus kutatásom részét is a kérdés 

körbejárása, a terület empirikus adatokkal való gazdagítása képezi. 

 Az alkalmazási területek áttekintésekor az empirikus kutatások egyértelműen igazolják a 

Flow-állapot pozitív hatásait, legyen szó a munka, a tanulás, a művészetek, a sport vagy a 

szabadidős tevékenységek bármelyikéről. Az irodalmi áttekintés során egyértelműen 

igazolódott, hogy empirikus módszerekkel megragadhatóak az állapot átélésével járó 

közvetlen és közvetett pozitív hatások, legyen szó egyénről, illetve a vele kapcsolatban álló 

közösségekről. Azzal a kérdéssel azonban, hogy milyen külső, környezeti hatások és mely 

belső, intrapeszonális tényezők – személyiségkomponensek és értékorientációk – segíthetik 

a Flow-állapot kialakulását, még mindig szerény számú empirikus munka foglalkozik, 

számuk alig néhányra tehető. Olyan kutatást az áttekintés során nem találtam, amely 

integráltan vizsgálta volna az e kettő keresztmetszetéből adódó, Flow-t segítő pozitív 

hatásokat, arra a kérdésre keresve a választ, hogy mely környezeti tényezők jelenléte, mely 
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személyiségvonások és értékorientációs preferenciák megléte esetén segítheti, katalizálhatja 

a gyakoribb Flow-élmények kialakulását. 

 

Az elmúlt 40 év kutatási eredményeiből egyértelműen kirajzolódik, hogy a Flow munkahelyi 

kontextusban is a leginkább optimális állapot, amely pszichés és fiziológiai szempontból egyaránt 

a legkedvezőbb paraméterekkel rendelkezik, s kutatási eredményekkel egyértelműen igazolható, 

hogy hozzájárul egyén és környezete jóllétének kialakulásához és fenntartásához. Az is 

egyértelműen látszik, hogy a megfelelő feltételek jelenléte esetén munkavégzés közben alakulhat 

ki leggyakrabban Flow-állapot, így a szakirodalom tanulságai alapján a munkát „Flow-t indukáló” 

tevékenységként is szokták aposztrofálni. Mivel azonban – ahogy a fenti összegzés rámutat –, úgy 

az élménydimenziók vonatkozásában, mint az optimális állapot létrejöttét potenciálisan segítő és 

gátló szervezeti-környezeti tényezők, valamint intraperszonális faktorok tekintetében vannak 

nyitott kérdések, úgy vélem, az ezek megválaszolásához közelebb vivő kutatómunka releváns és 

hasznos kontribúció lehet a Flow-kutatás tudományterülete számára. 

 

 

3. Az empirikus kutatás koncepciója és módszertana 

 

3.1. A megközelítés és a kutatási hipotézisek 

 

Dolgozatom bevezetőjében ismertettem azokat a tényezőket, amelyek kutatásom pontos irányának, 

céljainak meghatározását determinálták. Ezek között szerepeltek azok a munka világát is markánsan 

meghatározó, aktuális gazdasági-társadalmi trendek, amelyek következtében a jelentősen 

megnövekedett munkahelyi stresszt, depressziót és szorongást kísérő lelki és pszichoszomatikus 

eredetű testi problémák jelentősen megnövekedett kockázatával világszerte számolni kell. (vö.: 

Zeisler, 2010; WHO, 2010, 2016). Az egyén és a közösségek – így a munkahelyek – optimális 

működésének megértése, az azt biztosító feltételek feltárása olyan aktuális kérdés, amelynek 

megválaszolása nézetem szerint az egyén és a környezet egyidejű vizsgálatával, interakciójuk során 

formálódó dinamikák, jelenségek elemzésével lehet eredményes. Kutatási hipotéziseim és az azok 

igazolását szolgáló kérdések részben e jelenségek megfigyelése és értelmezése mentén formálódtak. 

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 munkahelyi Flow-kutatás (Kállai, 2009) során 

született eredmények értékelése összességében formálták hipotéziseim és kutatási kérdéseim 

kialakítását, végső formába öntését. Kutatási hipotéziseim a következők: 
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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. 

 

Bár érdeklődésem középpontjában 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 munkahelyi Flow-kutatás egyre 

nagyobb ütemben bővülő, de még mindig szerény méretű irodalmához. Olyan publikációval, amely 

a Flow-gyakoriságokkal összefüggésbe hozható intraperszonális személyiségdimenziókat a 

szervezeti-környezeti tényezők széles skálájával egyidejűleg, integrált megközelítésben vizsgálta 

volna, nem találkoztam az irodalmi áttekintés során. Kutatásomnak ez a szelete feltáró jellegű, 

olyan vizekre evezünk, amelyek még részben, vagy teljesen ismeretlenek, olyan összefüggéseket 

vizsgálunk, amelyekre – tudomásom szerint – az eddigiekben ilyen formában nem került sor. 
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A kutatási kérdéseim megválaszolására, hipotéziseim tesztelésére alkalmas operacionalizációs 

modell kialakítását négy lépésben végeztem: 1.) megkerestem a megfelelő elméleti kereteket, 

modelleket, amelyeket az empirikus kutatás során alkalmazhattam, ilyenek a szervezeti-környezet 

összefüggéseit bemutató elméleti modell, és a személyiségdimenziókat leíró modellek; 2.) 

megkerestem, illetve a szervezeti környezeti kérdőív esetében magam alakítottam ki a megfelelő 

mérőeszközöket; 3.) egy olyan terepmunka modellt alakítottam ki, amely a szerény keretek között 

megvalósuló keresztmetszeti kutatásomból a körülményekhez képest a lehető leginkább idő- és 

költséghatékony, mégis megfelelően gazdag adatbázist eredményez; 4.) kiválasztottam az adatok 

természetéhez leginkább illeszkedő elemzési eszközöket és módszereket. Mindezek bemutatására 

önálló fejezetben kerül sor, ahol a könnyebb nyomon követhetőség érdekében az adatgyűjtési és 

elemzési szakaszban alkalmazott eszköztárat áttekinthető ábrák segítségével illusztrálom, amelyek 

szándékaim szerint világosan jelzik, hogy virtuális utazásunk melyik állomásán járunk. 

 

3.2. Kutatási kérdések a hipotézisek szolgálatában és az irodalmi áttekintés tükrében 

 

3.2.1. A munkahelyi Flow-kutatás irodalmában kirajzolódó releváns mintázatok 

 

A szakirodalom szisztematikus áttekintésére dolgozatom 2. fejezetében került sor, ezért az 

alábbiakban csak azon lényeges pontok bemutatására szorítkozom, amelyek a kutatási kérdéseim 

megfogalmazásában közvetlenül szerepet játszottak: 

 Munkahelyi kontextusban, a munkavégzés közegében, valódi élethelyzetben, elenyésző 

számú Flow-kutatás valósult meg. 

 A kutatásokra főként szakma- illetve foglalkozásspecifikus megközelítésben, kis 

mintaelemszámú, homogén mintákon, döntően retrospektív eszközök alkalmazásával került 

sor. Szakmákon, illetve foglalkozási csoportokon, valamint több intézmény határain, esetleg 

szektorokon átívelő kutatásról nem találtam publikációt. 

 A tanulmányok döntően a Flow-állapotok gyakoriságával és az állapot élményminőségével 

foglalkoznak. Judith Lefevre (1988) és Csíkszentmihályi és Lefevre (1989) munkái nyomán 

a munka paradoxona elnevezést viselő problémakör viszont a mai napig foglalkoztatja a 

Flow-kutatókat (vö.: Engeser és Baumann, 2014), hiszen továbbra is aktuális és 

megválaszolatlan kérdéskörről van szó. 

 A Flow-állapotot előidéző kontextuális tényezők feltárására irányuló, tudományos 

sztenderdek mentén végzett empirikus kutatásra csupán néhány vizsgálat vállalkozik a 2000-

es évek második felétől (pl. Bakker és mtsai,2003, Salanova és mtsai, 2006, Demerouti, 

2006). Átfogó, a szervezeti működés minden lényeges területére kiterjedő (pl. misszió, 

vezetés, kultúra, struktúrák, folyamatok, rendszerek, infrastrukturális környezet) kutatásra 

azonban nem találtam példát a szakirodalomban. 
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 Szerény számú tanulmány foglalkozik a Flow és a személyiségdimenziók kapcsolatával. 

Átfogó, a személyiséget több aspektusból, személyiséglélektani és szociálpszichológiai 

szempontból egyidejűleg vizsgáló kutatással nem találkoztam az irodalom áttekintésekor.   

 Olyan kutatást, amely arra a kérdésre keresné a választ, hogy mely személyiségdimenziók 

(temperamentum, karakter és értékpreferenciák) katalizálhatják bizonyos szervezeti-

környezeti tényezők hatását a Flow-ba kerülésre, szintén nem találtam. 

 Az utóbbi két ponthoz kapcsolódik, mégis érdemes külön kiemelni, hogy a Flow-kutatás 

eddigi gyakorlatában döntően a Flow-konstruktum egyéni szinten való vizsgálata állt a 

középpontban, és döntően a pszichológia paradigmarendszerén belül mozogtak a kutatások. 

Annak interdiszciplináris keretekbe történő átemelésére és olyan alkalmazott 

tudományterületeken történő vizsgálatára, mint a szervezetpszichológia, vagy a 

vezetéstudományok, tudományos igényű munkák keretében csak elenyésző számban került 

sor. Az igény viszont nem csupán a tudományos hasznosulás szempontjából jelentős, hanem 

a gyakorlati alkalmazások körében is egyértelműen kirajzolódik. Ezt igazolják a gyakorlati 

szakemberek részéről megjelenő kísérletek a Flow-modell szervezet-, illetve 

vezetésfejlesztési, valamint pályaorientációs célú alkalmazására. Ezeket az alkalmazásokat 

viszont jelenleg nem támogatják meg tudományos keretek között kialakított eszközök. 

 

3.2.2. Kutatási kérdések 

 

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? 

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? 

(Ez a kérdés kutatásomban a különböző eszközökkel mért Flow-állapotok validálására 

szolgál elsősorban, de az eredmények hozzájárulhatnak a munka paradoxona néven 

ismertté vált diskurzushoz is). 

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

versenyszféra vonatkozásában? Többet Flow-znak-e a két szféra valamelyikében, és ha 

igen, az a különbség miből adódik? 

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 vizsgálatát 

támogató kérdések: 

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 specifikus személyiségdimenzió és szervezeti-környezeti 

tényező kombinációk, melyek kedvezően befolyásolhatják a szervezeti-környezeti 

tényezők Flow gyakoriságot segítő hatását? Másként fogalmazva: Megragadható-e, 

hogy egy adott környezeti dimenziónak mely személyiségdimenzió bevonása mellett 

mutatkozik Flow-katalizáló hatása? 

 

3.3. A Kibővített Flow Modell bemutatása, és a kapcsolódó hipotézis kifejtése 

 

3.3.1. Flow-állapot gyakoriságok a személyiségdimenziók és szervezeti-környezeti tényezők 

erőterében 

 

Kutatási céljaim eléréséhez a munkát egy olyan kutatási modell kialakításával kezdtem, amely 

reményeim szerint pontosan és világosan láttatja a kérdésekben megfogalmazott lehetséges 

összefüggéseket, és az azok mögött meghúzódó hipotéziseket a Flow-gyakoriságokkal kapcsolatba 

hozható tényezők körét illetően. Erre „Kibővített Flow Modellként” utalok, s ez koncepcionális 

szinten a „mit” kutattam, kérdésre ad választ. A 3.3./1. sz. ábra a kutatás fókuszterületeit illusztrálja 

a kibővített modell logikája mentén. Massimini és Carli (1986, in Csíkszentmihályi és 

Csíkszentmihályi, 1988) kutatópáros négycsatornás Flow-modellje áll a kibővített modell 

központjában. 
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3.3./1. sz. ábra: Kibővített Flow Modell 

 

 

A Kibővített Flow Modell változatlanul hagyja a Flow-ba jutás feltételeként definiált „Flow 

alapkondíciókat”; a Flow-állapot két tényező, a „percipiált kihívások”, és a „percipiált 

felkészültség” korábban ismertetett relációja és szintjei függvényében alakul ki (vö.: Massimini és 

Carli, 1986, in Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi, 1988). (A számítások elvégzéséhez a pontos 

útmutatót a 3.4.2./1-2. sz. melléklet tartalmazza). Hipotézisem szerint viszont a Flow-

gyakoriságokat szintén befolyásolhatják egyrészt az adott tevékenységet végző ember 

személyiségének temperamentum- és karaktervonásai, valamint értékpreferenciái – ezekre 

összefoglalóan „személyiségdimenziókként” utalok –, valamint a munkavégzés kontextuális 

körülményeit leíró „szervezeti-környezeti tényezők”. A feltételezés része, hogy optimális 

„személyiség–környezet” kombinációt feltételezve, még gyakrabban élhetünk át Flow-élményt, míg 

ezek hiányában ritkábban. Ebben az összefüggésben a „személyiségdimenziók” és a „szervezeti-

környezeti tényezők” független változókként, vagy magyarázó változókként, a négycsatornás Flow-

modell mentén meghatározott Flow-gyakoriság pedig függő változóként szerepelnek. Kutatásom 

célja megvizsgálni, hogy ezek a feltételezések igazolhatóak-e. Amennyiben sikerül beazonosítanom 

olyan személyiségdimenziókat, illetve környezeti tényezőket, és/vagy ezek speciális kombinációit, 

amelyek egyértelműen összefüggésbe hozhatók a Flow-állapotok gyakoribb kialakulásával, akkor 

a kutatás eredményeként értelmet nyer a „Kibővített Flow Modell”, és beazonosítható lesz 

reményeim szerint, hogy mely külső, kontextuális, és belső, intraperszonális feltételek 

katalizálhatják az állapot kialakulását. 
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Tekintsük át alaposabban ezt a gondolatmentet! Az angol nyelvű modellben szereplő „skill” szó 

„készséget”, „felkészültséget”, jelent, arra utal, képesek vagyunk egy kihívásnak megfelelni. (A 

továbbiakban a „készség” szóval egyenértékűként használom a „felkészültséget”). Azt feltételezem 

– s próbálom a kutatási eredményeimmel igazolni –, hogy bizonyos személyiségdimenzióknak 

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

minden más objektív körülményt összevetve ugyanolyan helyzetben vannak. Természetesen ennek 

ellenkezője is igaz lehet, s lehetnek, akik kevésbé gyakran élnek meg Flow-t ugyanolyan külső 

mércével mérve optimális adottságok, feltételek mellett, mint mások. Ha mindez a kutatás során 

beigazolódik, akkor az eredeti Flow-modell kibővítése ésszerű elgondolásnak tűnik, s 

bevezethetjük, önálló harmadik dimenziócsoportként, a „személyiségdimenziók" csoportját a 

modellbe a „felkészültség” oldalon, hiszen erre, mint olyan személyes erőforrásra tekinthetünk 

majd, ami a személyt felkészültebbé, alkalmasabbá, képesebbé teszi a Flow gyakoribb megélésére. 

A személyiségpszichológia és a szociálpszichológia fókuszálnak a személyiség vizsgálatára a 

mindennapi élet kontextusában, intraperszonális és interperszonális állapotok és dinamikák után 

kutatva. Kutatásomban e diszciplínák eredményeire alapoztam, amikor a Flow- (és anti-Flow-) 

élmények elérését potenciálisan segítő és gátló, általam egységesen „személyiségdimenzióknak ” 

nevezett tényezők lehetséges körét határoztam meg azért, hogy a modellben szereplő 

személyiségfogalmat a lehető legpontosabban – de még kivitelezhető keretek között tartva –

operacionalizálni tudjam, megragadható elemekként, mérhető változókként tudjam kezelni azokat. 

Célom az volt, hogy a lehető legszélesebb körből merítsek, hogy a személyiség építőköveit minél 

szélesebb skálán meg tudjam ragadni, majd megvizsgálni, hogy a Flow-gyakoriságok 

összefüggésében azok miként viselkednek. A kérdés első lépésben az, hogy a Flow-gyakoriság 

összefüggésbe hozható-e a személyiséget alkotó egy vagy több dimenzióval. Ezzel összefüggésben 

természetesen adódik az a kérdés is, hogy egyes személyiségdimenziók bizonyos környezeti tényezők 

kontextusában másként viselkednek-e, s a Flow-gyakorisági értékek tükrözik-e a különbséget? 

A kibővített modell másik „bővítménye” ezért a kontextuális kihívásokat reprezentáló „szervezeti-

környezeti tényezők” köre; ez részben a szervezet belső világát és az azt körülvevő közvetlen, ún. 

tranzakcionális környezetet (vö.: Van der Heijden, 2005) reprezentálja, amelynek résztvevőivel a 

szervezeti szereplők folyamatos kapcsolatban vannak (ilyenek a külső stakeholderek, a stratégiai 

partnerek, a beszállítók, az ügyfelek stb.). Ha a kutatás során ezek is egyértelműen kapcsolatba 

hozhatók a Flow-gyakoriságok alakulásával, akkor ennek a negyedik dimenziónak a bevezetésével 

egészíthetjük ki a modellt. Ez a dimenzió a „kihívás” (ang.: „challenge”) tengely mellé kerülne. A 

Flow-modellben a „kihívás” szó a konkrét 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, vagyis milyen körülményeket, kondíciókat teremt a munkavégző számára. 

Ezek a „kontextuális kihívások” tehát jóval túlmutatnak az adott tevékenységhez, vagy 
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munkafolyamathoz szorosan kötődő percipiált kihívásokon, hiszen a szervezeten belüli és a 

szervezetet közvetlenül érintő külső kihívások teljes köre értendő alattuk. Másképpen fogalmazva, 

ezek hosszabb időn át jelen lévő, az adott időszak akár minden tevékenységét, a munkavégzés 

egészét potenciálisan befolyásoló faktorok lehetnek. Gondoljunk arra, van-e bármilyen hatással a 

munkavégzésünkkel kapcsolatos érzéseinkre, élményeinkre – kognitív teljesítményünkre, 

motivációnkra, érzelmi állapotunkra, hangulatainkra – a következők bármelyike: a vezetés 

minősége vagy a kultúra olyan elemei, amelyek az együttműködéshez, csapatmunkához köthetők; 

a munkavégzés autonóm vagy éppen erősen leszabályozott jellege, a kommunikációs vagy döntési 

folyamatok hatékonysága vagy nehézkessége. Mindezek, és a szervezeti működés különböző 

területeiről idézhető más hasonló kihívások, feltételezésem szerint hatással vannak a munkavégzés 

során kialakuló kognitív, affektív/emocionális és motivációs jellegű élményminőségekre, amelyek 

bizonyos embereknél semleges, másoknál segítő, megint másoknál pedig blokkoló módon 

hathatnak a Flow-ba kerülési gyakoriságokra. Ezek a kihívások ugyanis 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”. Ebben a feltételezésben nem 

csupán az az állítás rejlik, miszerint a kontextuális kihívások önálló jelölésének is helye van a 

kibővített Flow-modellben, hanem azt is vélelmezem, hogy a kontextuális, szervezeti-környezeti 

kihívások a személyiségdimenziókkal összefüggésben hozhatók kapcsolatba a Flow-

gyakoriságokkal. Feltételezésem szerint létezhetnek ugyanis olyan személyiségdimenziók, amelyek 

csak bizonyos szervezeti-környezeti tényezők jelenlétében járnak együtt gyakoribb Flow-

állapotokkal, azok hiányában viszont egyáltalán nem segítik a Flow-ba kerülést. Gondoljunk 

például a magas autonómiaigényű, önálló munkavégzést preferáló emberekre, akik egy erősen 

leszabályozott, felhatalmazást nem használó vezetői gyakorlat mellett még munkakörük ellátására 

tökéletes szakmai és technikai felkészültségük esetén is nagy valószínűséggel entropikus, tehát anti-

Flow-élményként élik meg a munkaidejük nagy részét, és stresszt, unalmat, fásult 

motiválatlanságot, akár depressziót élnek meg. Mindez nem a közvetlen munkafolyamat, vagy 

szakmai probléma megoldásához szükséges „technikai tudás”, „készség ” és a feladat nehézségének 

foka közötti diszkrepancia eredményeként alakul így, hanem – a példánál maradva – a szervezeti-

környezeti tényezők közül az autonóm munkavégzési körülmények hiánya és a személyiség ez 

iránti igénye közötti eltérés okozza. 

 

Összegezve tehát, ha a kutatásom eredményei igazolják a fenti feltevéseket, akkor a Flow-állapot 

létrejöttéhez és fenntartásához szükséges, a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó Percipiált 

Kihívások és Percipiált Készségek mellett a kontextuális Szervezeti-Környezeti Tényezőknek és a 

Személyiségdimenzióknak is helye lehet a modellben. 
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Nézzük meg, hogy koncepcionális szintről hogyan fordítódható le mindez az operacionalizálás első 

szintjére. Először a szervezeti-környezeti tényezők, majd pedig a személyiségdimenziók 

vonatkozásában tekintsük át azokat a modelleket, amelyek a konkrét mérőeszközeim 

kialakításához, illetve a személyiségdimenziók esetében azok kiválasztásához nyújtották a 

tudományos háttérelméleti bázist! 

 

3.3.2. Szervezeti környezet és munkahelyi Flow kapcsolatának vizsgálata 

 

A kontextuális szervezeti-környezeti tényezők szisztematikus feltérképezésére, alrendszerekre 

bontására a Nadler–Tushman-féle kongruencia modellt (Nadler és Tushman, 1980) emeltem be, 

amelyet szervezetdiagnosztikai szempontból az egyik legteljesebb, legintegráltabb modellnek 

tartok. Integráltsága lehetővé teszi a szervezeti működés minden területének analitikus 

feltérképezését a fontos kapcsolódási pontokkal együtt. E modell elemei mentén vizsgálom a Flow-

állapottal összefüggésbe hozható szervezeti-környezeti tényezőket. Az eszköz kialakítását 

megalapozó elméleti modell elemeit a 3.3./2. sz. ábra illusztrálja. 

 

3.3./2. sz. ábra: Nadler–Tushman Kongruencia Modell (1980)

 

Az ábra forrása: Mercer Delta (2004) 
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A modell két nagy alkotórészből, az úgynevezett „Szociális Rendszerekből” és a „Technikai 

Rendszerekből” áll (Nadler és Tushman, 1980, 2004). Ezeket a szerzőpáros további építőelemekre 

bontja. Az ábrán keretbe foglalt tartalom a két nagy rendszer egyes elemeinek részletes kibontását 

tartalmazza, láthatóvá téve, pontosan mit értünk e modell keretein belül Szociális, illetve Technikai 

Rendszereken. Az ott feltüntetett alkotóelemek a szervezeti működés teljes körét lefedik. Ilyenek 

például a vezetés, a kultúra, a folyamatok, a rendszerek. Minthogy azonban kvantitatív mérésre 

alkalmas eszközt Nadler és Tushman nem kínált, a modell elméleti keretként szolgált számomra a 

kvantitatív mérést lehetővé tevő eszköz kialakításához. A modell elemeinek segítségével 

határoztam meg első lépésként azt a 19 dimenziót, amelyeket közvetlenül bevonhattam a Flow-

gyakoriságokkal összefüggésben végzett vizsgálatomba, hiszen a modell kiválóan világít rá azokra 

a tényezőkre és összefüggésekre, amelyek segítségével a szervezeti működés diagnosztizálhatóvá 

válik. A 3.3./3. sz. ábra a Kongruencia Modellből készített 19 Szervezeti-Környezeti Dimenziót 

mutatja be. 

 

A kongruencia modell tudományos szempontból robusztus háttérelméletként támogatta meg az 

operacionalizálásba bevont környezeti változók pontos meghatározását, így születhetett meg az 

ábrán feltüntetett, általam meghatározott 19 dimenzió, mely összesen 90 item segítségével 

diagnosztizálja a Nadler–Tushman-modell elemeivel leírt szervezeti működés minden relevánsnak 

tekintett területét. Ezek képezik tehát a független változók szervezeti-környezeti tényező csoportját, 

amelyek a Flow-állapotok gyakoriságával, mint függő változókkal összefüggésben bevonhatókká 

váltak elemzéseimbe. A kérdőívet és annak alkalmazását a 3.4 fejezetben mutatom be. 

 

3.3./3. sz. ábra: A 19 szervezeti- környezeti dimenzió 
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3.3.3. Személyiség és munkahelyi Flow kapcsolatának vizsgálata 

 

A Kibővített Flow Modellben a független változók másik csoportját a személyiségdimenziók 

képezik. Egyetértés mutatkozik a szakirodalomban arról, hogy a Flow-állapot kialakulását a 

személyiség (pl. Csíkszentmihályi, 1993, 1997) is befolyásolja. Ahogy azonban az irodalmi 

áttekintésből láthattuk, a tanulmányok, amelyek a téma kutatására vállalkoznak, döntően a 

személyiség egy-egy szeletének szerepét vizsgálják ebben az összefüggésben, s szűk azoknak az 

elméleti modelleknek és eszközöknek a választéka, amelyek egy átfogó, a személyiséget a lehető 

legszélesebb perspektívából vizsgáló szemléletet képviselnek. 

 

A Cloninger és mtsai (1993), valamint Cloninger és Svrakic (1997) által kidolgozott pszichobiotikai 

személyiségmodell azonban lehetőséget biztosít a személyiség több oldalról történő egyidejű 

vizsgálatára. Rózsa Sándor és munkatársai (2004) végezték el a kultúrközi adaptációt, és 

alkalmazták elsőként a Cloninger személyiségmodelljére épülő TCI (Temperamentum és Karakter 

Vonások; Cloninger és Svrakic, 1997) mérőeszközt, s vizsgálták a Flow-képes személyiségre 

jellemző dimenziókat egyetemista mintán (vö.: Oláh, 2005a). Ennek az eszköznek az 

alkalmazásával a következő szempontok mindegyikét érvényesíteni tudtam választásomban: 

 Az első és talán legfontosabb szempont, hogy az eszköz elméleti síkon illeszkedik a Flow-

elmélet háttérteóriáinak szellemiségéhez, tehát a humanisztikus illetve pozitív pszichológiai 

iskolák felfogásaival konzisztens irányokat követő elméleti keretbe ágyazott. Cloninger 

pszichobiotikus modelljének megközelítése a személyiség temperamentum- és 

karaktervonások mentén történő megragadása az allporti hagyományokhoz nyúlik vissza. 

Allport szemléletmódja nagymértékben befolyásolta a későbbi vonásteoretikusokat. A 

személyiségpszichológia tudományterületén belül ő – korának irányzataival ellentétben – 

nem a behaviorista vagy analitikus irányzat mellett tette le a voksát, hanem vonáselméleti 

kutatóként a humanisztikus és pozitív pszichológia fejlődéséhez hozzájárulva az egyediséget 

és az egyéniséget hangsúlyozta (Mirnics, 2006:31-37). Allport ugyanis az egészséges 

személyiség megismerésére törekedett, és szerinte ehhez nem a patológiák tanulmányozása 

útján lehet közelebb kerülni. Allport (1961, 1998) a személyiséget olyan hipotetikus 

entitásként határozza meg, amely pszichofizikai rendszerek dinamikus szerveződését jelenti, 

és meghatározza az egyén jellemző viselkedését, gondolkodását. Ő is két részre, 

temperamentumra és karakterre osztja azt, hasonlóan a klasszikus görög filozófusok 

nézeteihez. Az előbbi alkotóelemet öröklött potenciálnak tekinti, amely jelentősen 

determinálja, hogy az egyén élete során kivé, mivé válhat. A karaktert viszont tanítása szerint 

olyan viselkedési kódok alakítják, amelyet a társadalom határoz meg. Cloninger ezekre az 

allporti, illetve a humanisztikus pszichológiai hagyományokra építve „egységes bioszociális 

keretbe integrálja az egyénekre jellemző normális személyiségváltozókat, lehetséges 
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neurobiológiai mechanizmusaikat és a kapcsolódó pszichiátriai magyarázati lehetőségeket. 

Modelljének kidolgozása során mind a biológiai pszichológiára, mind az orvostudományra, 

mind pedig a tanuláselmélet alaptételeire támaszkodott” (Mirnics, 2006:73). Cloninger négy 

temperamentum-dimenziót (újdonságkeresés, ártalomkerülés, jutalomfüggőség, kitartás) és 

három karakterjellemzőt (önirányultság, együttműködés és transzcendenciaélmény) 

különböztet meg, ahol a temperamentum az emocionális ingerekre adott automatikus 

válaszok összessége, korai gyermekkortól felismerhető és öröklődő. Ezzel szemben viszont 

a karakter azt mutatja meg, amit az egyén önmagából megvalósít; az önmagunkra, másokra 

és a világra vonatkozó fogalmaink összességét. Az adott egyén alapvető emocionális 

mintázatát, szokásait és hangulatát a temperamentum befolyásolja. A karakter viszont a 

szándékos viselkedést, a célokat és az attitűdöket foglalja magába (Cloninger, 1987; 

Cloninger és mtsai, 1993; Cloninger és Svrakic, 1997, in Mirnics, 2006:73). A 

„temperamentum-dimenziók bejósolható interakciós mintákat jelentenek a környezeti 

ingerekre adott adaptív válaszok tekintetében” (Mirnics, 2006:73.). Ez azért fontos aspektusa 

az eszköznek, mert feltételezésem szerint a szervezeti-környezeti tényezők és a 

személyiségdimenziók egyidejű vizsgálata, ezek együttállásából adódó dinamikák elemzése 

hozhat közelebb annak megragadásához, hogy mely személyiségdimenzió jelenléte mellett 

feltételezhető gyakoribb Flow-élmény átélés. Mindezt figyelembe véve Cloninger 

holisztikus, ugyanakkor analitikus elemzésekre lehetőséget adó, humanisztikus pszichológiai 

hagyományokhoz is illeszkedő modellje koncepcionális szempontból megfelelő 

alkalmazásként kínálkozott. 

 Eszközválasztásom másik két szempontja pragmatikus jellegű. Más eszközökhöz képest ez 

egy lényegesen rövidebb kérdéssort tartalmazó kérdőív, ami azért fontos, mert a 

kutatásomban egy sor egyéb eszközt alkalmazok, így a résztvevők kitöltésre fordított idejét – 

a vizsgálat munkaidőben történt – a lehető legrövidebbre szerettem volna szorítani, ezzel is 

biztosítva, hogy a kitöltés gondosan, nagy odafigyeléssel történjen, növelve a pszichometriai 

eszköz magasabb megbízhatósági mutatóit. Kutatásom megkezdésének időszakában jelent 

meg annak a kultúrákon átívelően adaptálható TCI kérdőívnek a rövid változata, amelyet 

magyarországi mintán is teszteltek, amellett, hogy számos kultúrközi adaptációs teszt 

eredményeként is kiváló mérőeszköznek mutatkozott. Ez jelen kutatás megismétlésekor lehet 

fontos szempont a kutatótársak számára. 

 

A személyiségdimenziók általam vizsgálni kívánt pontos körének meghatározására a 

személyiségpszichológia kínálta eszközökön felül a szociálpszichológia eszköztárát is segítségül 

hívtam. Ez a fajta megközelítés a korábbi kutatásokban nem volt jellemző, ám én több szempontból 

is szükségesnek tartottam az egyéni értékorientációk (ezekre értékpreferenciákként is utalok) 

vizsgálatba történő bevonását. Bár a Cloninger modell karaktertényezői tartalmaznak olyan 
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elemeket, amelyek részben a személyiség születéssel hozott komponensei, másrészt pedig 

szocializációs kódolás eredményeiként alakulnak ki, úgy véltem, ezek csak részben lehetnek 

képesek megragadni azt az aspektust, ami a környezettel való interakcióban lévő ember adaptív 

válaszait mozgatják. Nézetem szerint annak pontos megragadása tehát, hogy az interakció során, a 

környezettel való interdependens működés alkalmával milyen mozgatórugók befolyásolhatják az 

intraperszonális dinamikát a temperamentum és karakterjegyek dimenzióin felül, az egyéni 

értékorientációk vizsgálata segítségével lehetséges. „Az értékek egyfelől a személyiség 

legmélyebben beágyazott, eligazodást szolgáló támpontjai, melyek beágyazottságuk révén 

szilárdságot, következetességet, biztonságot képesek nyújtani az emberek számára” a közösségben 

zajló életben (Csepeli, 2006:234). Az értékek a hozzáállás, a beállítódás legnehezebben változó, 

ugyanakkor legerőteljesebb determinációt jelentő részei, „jelentőségük pedig abban ragadható meg, 

hogy az egyén számára belső késztetési állapotokat hoznak létre (naturális energiákkal 

gazdálkodva) a másik, a csoport, a társadalom létezése szempontjából fontos célok elérése 

érdekében” (Csepeli, 2006:235). A Flow-állapot interakciókban gazdag szervezeti, közösségi 

kontextusban való kialakulásának lehetősége –feltételezésem szerint – az egyén és a közösség 

harmonikus kapcsolata mellett valószínűsíthető. Ez a harmonikus kapcsolat akkor biztosított, ha az 

együttélés szabályrendszere nem igényel túl sok lemondást az egyéntől, vagy ha az egyén 

alkalmazkodni akar és tud az együttélés normáihoz. Ellenkező esetben a közösség anómiás 

állapotba kerül, ami egyrészt a személyiség, másrészt a közösségi, normák megrendülésében jelenik 

meg (Freud, [1930], 1982; Bíró 1997, in Prazsák, 2010:37). „A harmónia kulcsa mind az egyéni 

psziché, mind a társadalmi együttélés szempontjából a stabil értékrend. Az uralkodó értékrend 

mintegy láncként köti össze az egyént a társadalommal, s gondoskodik a személyiség és a 

társadalom integritásáról egyaránt” (Váriné 1987, in Prazsák, 2010). Egyrészt tehát személyes 

integritásunk megőrzését, másrészt pedig motivációs bázisunk kialakulását biztosítják azok az 

értékek, amelyek mentén személyiségünk, illetve cselekvéseink szerveződnek. Ez ugyanannyira 

releváns akkor, amikor a Flow-konstruktumnak csupán az intraperszonális vetületeit elemezzük, 

mint akkor, ha tágabb kontextusba helyezve, közösségi interakciók ölelésében vizsgáljuk azt. 

 

Az értékorientációk bevonása a kutatásomba tehát nem csupán az egyéni szinten jelentkező tudati 

integritás negentropikus élményminőséget befolyásoló szerepe miatt fontos, hanem – mivel 

cselekvéseink motivációs bázisaként alapvető szerepet játszanak működésünkben – azt is 

meghatározzák, mit engedünk be tudatunkba. Csíkszentmihályi (1975, 1988a, 1993) azt 

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 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

110 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

jellegűként írjuk le (Csíkszentmihályi, 1975, 1988a). A Flow-teória egyik lényeges állítása, hogy 

az emberek alapvető drive-okkal, 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). 

 

Az értékek egyéni és közösségi szinten megjelenő szerepéről és szervező erejéről megosztott fenti 

gondolatmenet fényében relevánsnak és szükségszerűnek tartottam a személyes értékorientációk 

(értékprerenciák) dimenzió csoportját is bevonni a Flow-gyakoriságokkal összefüggésbe hozható 

személyiségdimenziók, mint független változók feltárását célzó vizsgálatba. A számos 

értékorientációt mérő eszköz közül – csak hogy néhányat említsek a legszélesebb körben 

alkalmazottak köréből: Rokeach (1974), Hankiss (1977), Hofstede és Hofstede (2008), Inglehart és 

Welzel (2005), Schwartz (1992, 1994) – a Shalom Schwartz által kidolgozott és a European Social 

Survey (ESS) által is használt mérőeszközt választottam. A szociálpszichológusok körében az egyik 

leginkább elterjedt eszköz annak köszönheti a népszerűségét, hogy a korábbi kutatási tapasztalatok 

tükrében „kiváltképp alkalmas mind az egyén, mind a társadalom által preferált értékek 

felmérésére” (Csepeli és Prazsák, 2011:38). Schwartz (1992) 10 értékosztály vagy értékdimenzió 

köré szervezett, 21 kérdésből álló tesztje alkalmas arra, hogy a megjelenített értéktérben 

meghatározható legyen az egyén és a kultúra egymáshoz viszonyított helye, valamint 

összehasonlíthatóvá váljanak a különböző közösségek, kultúrák értékrendjei (Schwartz, 2003a, 

2003b).  

 

A személyiségdimenziók feltárására bevezetett két eszközt magában foglaló vizsgálati modellem a 

személyiséget egyszerre több oldalról hivatott vizsgálni. „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 személyiség értelmezést kínálnak, hangsúlyozva, hogy „a 

személyiség részei lehetnek az értékek is” (vö.: Olver és Mooradian, 2003: 111-112). A következő 

megközelítés szándékaim szerint ötvözi a személyiség-lélektan és szociálpszichológia 

szemléletmódját, s lehetővé teszi a környezetével interakcióban lévő ember Flow-állapottal 

összefüggésben történő vizsgálatát. A 3.3./4. sz. ábra ezt illusztrálja sematikusan, bemutatva 

mindkét eszköz fő dimenzióit, melyek a következők: 

 A személyiség temperamentum és karakter tényezőit Cloninger pszichobiológiai modellje, a 

Temperamentum és Karakter Modell (Cloninger,1987, 2000, 2008; Rózsa és mtsai, 2004; 
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Kállai és mtsai 2005) mentén ragadtam meg. Az ábrán látható diagram egy példa a lehetséges 

eredménymintázatokra. 

 Az értékpreferenciákat Shalom Schwartz Értékpreferencia Modelljének (Schwartz 1992, 

1994, 1999, 2003a, Schwartz és Boehnke 2004) magyar kulturális közegre adaptált (Prazsák, 

2010) változatával vizsgáltam. A pókháló ábra illusztrál egy példát a lehetséges 

értékmintázatok közül, s külön kiemelve ott látható a 10 értékdimenzió felsorolása is. 

 

3.3./4. sz. ábra: Személyiségdimenziók (TCI, Schwartz Értékek) a Kibővített Flow Modellben 

 

 

3.3.4. Összegzés 

 

A Kibővített Flow Modell és az ahhoz kapcsolódó hipotézis ismertetése volt e fejezet célja. 

Bemutattam, miért gondolom indokoltnak és relevánsnak újragondolni a Flow-ba kerülés 

kondícióinak lehetséges körét, megnevezve azt a két független változó csoportot, amelyek egyrészt 

a Flow-gyakoriságokkal alkotott közvetlen kapcsolatuk révén, másrészt egymással alkotott 

speciális kombinációik segítségével potenciálisan katalizálhatják a Flow-állapotok kialakulását. Ez 

utóbbi esetben arra vagyok kíváncsi, hogy adott kontextuális környezetben vizsgált Flow-

gyakorisági értékek hogyan változnak a másik független változó csoport, a személyiségdimenziók 

vizsgálatba történő beemelésével. A Kibővített Flow Modell nem megkérdőjelezi, hanem kiegészíti 

Csíkszentmihályi Flow-elméletét, amelyet Massimini és Carli (1986, in Csíkszentmihályi és 
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Csíkszentmihályi, 1988) négycsatornás Flow-modellje mentén vizsgálok. A fejezetben röviden 

bemutatásra kerültek azok a háttérteóriák, amelyek a szervezeti-környezeti tényezők, illetve a 

személyiségdimenziók vizsgálatára használt mérőeszközök kialakításához szolgáltatták a 

tudományos alapokat. 

 

3.4. Adatgyűjtés és elemzés; a koncepció és az alkalmazások ismertetése 

 

Míg az előző fejezet a hipotézisek mentén született „Kibővített Flow Modell” segítségével az 

empirikus kutatás koncepcionális modelljét mutatja be a kutatási kérdések mentén meghatározott 

függő és független változók közötti feltételezett összefüggések megvilágításával, addig a 3.4./1. 

ábrán látható „Módszertani Térkép”, az empirikus kutatás adatgyűjtési és elemzési modellje. Azt 

mutatja be, hogy pontosan milyen módszerek és eszközök segítségével történt az adatok gyűjtése, 

majd azok feldolgozása, elemzése. 

 

3.4./1. sz. ábra: Módszertani Térkép (Adatgyűjtési és Elemzési Modell) 
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Az ábra lépésről lépésre vezet végig a kutatási kérdések megválaszolásáig, egyfajta „térképként” 

segítve a folyamat megértését, s világít rá az alkalmazott eszközök és módszerek helyére, szerepére 

az adatgyűjtés és elemzés különböző pontjain. Az ábrán látható eszközöket és módszereket a 

dolgozat további fejezeteiben, illetve azok mellékleteiben ismertetem. 

 

3.4.1. Adatgyűjtési módszerek és tapasztalatok 

 

Az adatgyűjtési folyamatot a három lépcsőből álló 3.4./2. sz. ábra szemlélteti, amely a Módszertani 

Térkép adatgyűjtést illusztráló részét bontja ki, és visz végig az adatfelvétel egész folyamatán. Az 

ábra egyes elemeit az éppen bemutatásra kerülő adatgyűjtési szakasz tárgyalásakor részletesen 

ismertetem. Mielőtt erre sor kerülne, tekintsük át röviden, hogy milyen szempontok mentén 

alakítottam ki az adatfelvételi modellemet, s ehhez milyen empirikus kutatási tapasztalatokra 

támaszkodtam! 

 

3.4.1.1. A koncepció és a design kialakítása 

 

3.4.1.1.1. Az előkutatás szerepe a koncepció kialakításában 

 

A 2012 áprilisában megkezdett és decemberében lezárult, 9 hónapot felölelő adatgyűjtést egy 

előkutatási szakasz előzte meg, amely kiváló alapul szolgált jelen kutatás koncepciójának és 

eszközrendszerének kialakításához. Az előkutatásra 2008-ban a HEC Paris és a University of 

Oxford Executive Education interdiszciplináris MSc programjának keretében folytatott 

tanulmányok lezárásaként, egy önálló kutatómunka keretében került sor. Ez a kutatás szintén a 

munkahelyi Flow-gyakoriságok, az élménydimenziók és a környezeti tényezők Flow-ra gyakorolt 

hatását vizsgálta Magyarországon a köz-, illetve a versenyszféra egy-egy szervezetében, 34 fő 

részvételével (vö.: Kállai, 2009). Bár a tanulmány a vizsgadolgozat keretein túl nem került 

publikálásra, azt egy három tagból álló független vizsgabizottság „publikálhatónak” minősítette. Ez 

annyiban releváns, hogy az abban alkalmazott eszközök és módszerek alkalmazása jelen PhD 

kutatásomban, szakmai szempontból indokoltnak és ésszerűnek tűnt. Mivel a kutatás 

fókuszterületei alapjában nem változtak, csupán kiegészültek a személyiségdimenziók és a Flow-

gyakoriság kapcsolatának vizsgálatával, az eredeti eszközök beemelése jelen kutatásba apróbb 

módosításokkal megtörtént. 
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3.4./2. sz. ábra: Adatfelvétel sematikus ábrázolása  

 

 

 

3.4.1.1.2. Az adatgyűjtési modell kialakításának szempontjai 

 

A kutatási kérdések természetéből kiindulva a következő fő szempontokat vettem figyelembe az 

adatgyűjtési modell kialakításánál: 
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 Egyrészt egy szélességi és mélységi vizsgálatra egyaránt lehetőséget adó, olyan úgynevezett 

„vegyes design” kialakítására volt szükség, amely magában hordozza a pszichológiai 

kutatásoknál már nem csupán leíró, de elemzőstatisztikai eljárásokat is megengedő 

mintaelemszámot, miközben lehetőséget ad olyan kvalitatív módszerek alkalmazására 

(interjúk, asszociációs technikák), amelyek az adatgyűjtés és feldolgozás időszakában is 

jelentős időráfordítást igényelnek a kutató részéről. Az elegendő mintaelemszámot adó, ám 

erőforrások tekintetében is kezelhető nagyságú minta megtalálása tehát fontos szempont volt 

az optimális mintanagyság meghatározásakor. A fenomenológiai háttérelméleti gyökerekkel 

bíró kutatásban – különösen, mert interdiszciplináris megközelítést alkalmazva a 

személyiség-, a szervezet-, illetve a szociálpszichológia metszéspontjaiban terveztem 

dolgozni az adatgyűjtés egésze során – a mélységi vizsgálatot adó módszerek alkalmazására 

elengedhetetlen módszertani elemként tekintettem. Az optimális mintanagyság mellett kellett 

tehát az optimális mintakompozíciót kialakítani, amit a szervezeti kör gondos kiválasztásával, 

olyan szervezetek bevonásával igyekeztem biztosítani, amelyek a magyarországi munka 

világát a lehetőségekhez képest megfelelően képviselik. A szervezetek körének kialakítása 

így előre meghatározott kritériumok mentén történt. 

 Olyan kutatási design megvalósítására volt szükség, amely 100%-ban kontrollált mintát 

biztosított az adatfelvétel minden szakaszában. Ez azért volt elengedhetetlen, mert a kutatási 

kérdések jellegéből adódóan mind a függő, mind a független változók tekintetében első 

lépésben egyéni szintű elemzésekre volt szükség, s csak ezt követően került sor további 

elemzési egységeken elvégzett műveletekre. 

 A valós élethelyzeteket a lehető leghűségesebben reprezentáló, a munka világát reálisan 

bemutató adatokból táplálkozó modellre volt szükségem, amely jól illeszthető egy doktori 

kutatás időkereteihez is. A többszöri keresztmetszeti kutatás tűnt a leginkább célszerű 

választásnak. E választást erősítő szempont, hogy a kutatásom elméleti hátteréhez is 

illeszkedik a többszöri keresztmetszeti mintavétel. A már említett erős fenomenológiai 

kapcsolódásnak köszönhetően kiválóan alkalmazhatóak kutatásom során a rendszerszerű 

fenomenológia (systemic phenomenology) által kínált eszközök. 

 Figyelembe kellett vennem az adatfelvétel időtartamának hosszát meghatározó 

szempontokat, hogy elkerülhető legyen az egyéni vagy intézményi lemorzsolódás. Utóbbi 

azért volt releváns szempont, mert az adatfelvételre 2012-ben, a Magyarországot is sújtó 

gazdasági válságnak a munkahelyek világát is komolyan érintő időszakában került sor, így 

munkahelyek vagy akár szervezeti egységek megszűnésének, átszervezésének potenciális 

lehetőségével is számolni kellett. Célom volt, hogy a maximum 8–10 hónap alatt lezajló 

adatgyűjtést a szervezet működését alapvetően meghatározó változásoktól (pl. tulajdonos- 
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vagy fenntartóváltástól) mentes környezetben lehessen megvalósítani. Ellenkező esetben a 

nehézséget vagy az adott szervezet egész kutatásból való kiesése okozhatta volna, vagy az 

alapvetően átrendeződött szervezeti tényezők miatt az adatfelvétel különböző szakaszaiból 

származó adatok összehasonlítása, triangulálása vált volna lehetetlenné. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a tökéletesen változatlan közegben végigvitt kutatás nem volt, és nem is 

lehetett cél, hiszen a változás természetes része a szervezeti életnek, s ez potenciális Flow-

állapotot befolyásoló tényezőként szerepet is kapott a kutatás során. 

 

A fenti szempontok figyelembevételét, valamint a közel fél éves empirikus előkutatásból származó 

tapasztalatok értékelését követően került sor a háromlépcsős modell kialakítására.  

 

3.4.1.1.3. A mintavételi modell, és a kutatásban részt vevő szervezetek 

 

3.4.1.1.3.1. Mintavételi modell 

 

A szociológiai kutatásoknál gyakran alkalmazott, úgynevezett „szűkülő mintavételi modell” 

előnye, hogy gazdaságosan kombinálja a szélességi kutatások kvantitatív elemzésekre is alkalmas, 

nagyobb mintából származó adatmennyiséget biztosító lehetőségeit a mélységi, kvalitatív 

elemzésekre alkalmas, kisebb mintából származó mintavétel előnyeivel. Kutatásom 172 

résztvevővel indult (I. fázis), a kutatás harmadik szakaszára (III. fázis) azonban 57 főre 

csökkentettem a résztvevők számát. Az első két szakasz szolgálja döntően a kvantitatív elemzésekre 

lehetőséget adó szélességi adatfelvételt, míg a kutatás harmadik fázisában került sor a mélységi 

elemzéseket lehetővé tevő adatgyűjtésre. A résztvevői létszám némileg meghaladta az eredetileg 

tervezettet, ami azért volt ideális, mert védelmet biztosított a lemorzsolódásokkal szemben. Bár a 

résztvevők száma egyre csökken ebben a modellben, a részt vevő személyek tekintetében 

konzisztens a mintakompozíció: a II. fázis résztvevői már az I. fázisban közreműködtek, a III. 

fázisban meginterjúvoltaknak pedig a kutatás mindkét előző szakaszában részt kellett venniük. A 

módszertan hangsúlyos része a harmadik, mélységet biztosító kvalitatív kutatási szakasz, ahol az 

addig összegyűjtött és feldolgozott adatok validálására, illetve mélyítésére is sor került: az 57 

résztvevő közreműködésével mindez közel 100 órányi interjúanyagot eredményezett. A résztvevői 

kör szűkítése tehát praktikus okok miatt volt szükségszerű. 

 

Bár az adatgyűjtés három szakasza egy integrált modell része, s hipotéziseim megválaszolásánál is 

ekként tekintek rájuk, a három különböző fázisból származó részeredmények önállóan is 
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értékelhetőek. Azok tárgyalására azonban csak ott térek ki, ahol az kutatási kérdéseim 

megválaszolása szempontjából releváns. 

 

3.4.1.1.3.2. A kutatásban részt vevő szervezetek 

 

A jelen kutatás adottságaihoz illeszkedő optimális mintanagyság és kompozíció kritikus 

előfeltételei a megfelelő szélességet és mélységet biztosító adatgyűjtésnek, amit a mintában szereplő 

szervezetek száma és profiljuk megfelelő megválasztása volt hivatott biztosítani. Figyelembe véve 

az egyes adatgyűjtési szakaszok maximális mintaelemszám-igényét, 8 szervezetet kértem fel a 

kutatásban való részvételre, így a tervek szerint szervezetenként az első kutatási szakaszban 15–20 

fő, a másodikban 10–12 fő, a harmadikban pedig 6–7 fő biztosíthatta a szükséges mintaelemszámot 

úgy a teljes kutatás, mint a szervezetek és szektorok szintjén, ami egyrészt a kutatási kérdések 

megválaszolásához, másrészt a szervezetek számára ígért és nyújtott kutatási eredmények 

visszajelzése szempontjából lényeges. Ahogy a 3.4./2. sz. ábrán látható, a tényleges részvétel 

meghaladta mindegyik szakaszban az itt tervezettet. Nyolcnál kevesebb szervezet bevonása nem 

biztosított volna elegendő adatot, többre pedig a kutatói kapacitás adott keretei között nem lett volna 

lehetőség. A kívánatos mintaelemszám eléréséhez tehát 8 szervezet meghívására volt szükség. 

 

A szervezetek körét az optimális mintakompozíció érdekében a következő szempontok mentén 

alakítottam ki: 

 A tulajdonosi szerkezet, illetve a szervezetek küldetése, működési missziója mentén történő 

kategorizálás eredményeként négy költségvetésből gazdálkodó állami intézmény, illetve 

négy profitorientált, versenyszférát képviselő szervezet került a kutatásba. Célom a 

tulajdonosi szerkezet sajátosságaiból adódó, a szervezeti működés minden területét 

potenciálisan befolyásoló működési jellegzetességek kontextusában vizsgálni a Flow-

állapotok gyakoriságát, illetve azok kialakulásával összefüggésbe hozható személyiség és 

környezeti-szervezeti dimenziókat. („Működési sajátosságok” alatt a tulajdonosi szerkezetből 

és az erőforrás-hiányos, vagy erőforrásban gazdag működési módból fakadó különbségeken 

felül, az alapvetően meghatározó struktúrák, folyamatok, rendszerek jellegzetességeit illetve 

a vezetést, valamint az azzal szorosan összefüggő kulturális mintázottságot értem). 

 Tevékenységi körök tekintetében a fejlesztő, kereskedelmi és szolgáltató profillal rendelkező 

szervezetek képviseltetik magukat a mintában. Úgy vélem, az ilyen típusú szervezetek 

megfelelően reprezentálják a munka világára jellemző komplexitást úgy a munkafolyamatok 

és tevékenységek sokszínűségét, mint a külső és belső munkakapcsolatok számát, továbbá a 

szervezeten belüli interdependencia mértékét illetően. Szintén fontos szempont, hogy a 
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szervezeti hierarchia széles skálája megtalálható és vizsgálható az ilyen típusú 

szervezeteknél. Mindezzel összefüggésben a különböző szociodemográfiai és szervezeti 

státusz helyzetek elemzésére és összehasonlítására is lehetőség nyílik minden elemzési 

egységen. Végül, a környezetben megjelenő tranzakcionális és kontextuális viszonyok (Van 

der Heijden, 2005) intézményekre gyakorolt hatását is könnyebb észlelni ezen szervezetek 

körében, mint a túlságosan specializált szervezetek (pl. csak termeléssel foglalkozó egységek) 

esetében. 

 Méret szempontjából a kis- és középméretű szervezetek bevonását céloztam. A szelekciós 

szempont egyrészt a létszám nagysága (kb. 50–250 fő, a 2004. évi XXXIV. Kkv tv. szerint), 

másrészt a szervezet komplexitása (hierarchia szintjei és típusa, tevékenységek száma, 

folyamatok komplexitása) voltak. Az árbevétel és a mérlegfőösszeg nagysága nem volt 

meghatározó, hiszen a költségvetésből gazdálkodó szervezeteknél ezek egyébként is 

értelmezhetetlenek lettek volna. A méret figyelembevétele azért volt fontos szempont, mert 

a cél olyan szervezetek megnyerése volt, amelyeken belül az adott egység működése annak 

teljességében vizsgálható, tevékenysége kompakt módon körülírható, és a 

munkafolyamatokat, feladatokat a szervezeten belül – nem kiszervezett formában – végzik. 

Szakmai tapasztalataim szerint ezeknek a feltételeknek az 50–250 fős szervezetek 

megfelelnek. Célom tehát ilyen paraméterekkel rendelkező magyar szervezetek, illetve 

multinacionális szervezetek Magyarországon működő önálló szervezeti egységeinek, 

leányvállalatainak megnyerése volt. 

 A szervezeti kultúrák sokszínűségének biztosítása szintén célja volt a mintakompozíció 

kialakításának. Ennek biztosítása érdekében a magyar közszféra négy, segítő szakmákat 

tömörítő, országos vagy regionális ügyfélkörrel illetve pacientúrával rendelkező 

szervezetének bevonására került sor vidéki és budapesti helyszínekkel egyaránt. Egyik 

közülük egy fejlesztéssel is foglalkozó módszertani központ, a többiek szolgáltatnak. A 

versenyszféra vállalatainak mindegyike külföldi multinacionális cég magyarországi 

leányvállalatai közül került ki. A magyarországi egységek budapesti központú, vagy a 

főváros vonzáskörzetében levő, országos ügyfélkörrel rendelkező kereskedelmi és szolgáltató 

cégek. Hasonlóan a közszférához, ezek egyike szintén foglalkozik termékfejlesztéssel is. A 

mintában szereplő multinacionális vállalatok magyarországi egységei elenyésző arányban 

foglalkoztattak ugyan expatrióta vezetőket, ők azonban egyetlen szervezetnél sem kerültek a 

vizsgálati mintába, a nemzeti kulturális sajátosságok többi változóra gyakorolt potenciális 

torzító hatásának elkerülése érdekében. 

 A lemorzsolódások elkerülése érdekében a szervezetek stabilitását is figyelembe vettem. 
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A felsorolt kiválasztási szempontok mentén négy közszférában, illetve négy versenyszférában 

működő szervezetet kértem fel, s azok mindegyike vállalta a kutatásban való részvételt. A 

közszférából felkért 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.) A 

versenyszférából megszólított vállalatok: Sony Europe Ltd. Magyarországi Fióktelepe; TMF Group 

Magyarország; a Rittal Kereskedelmi Kft., Magyarország; Tchibo Magyarország. (Az 

előkutatásban a versenyszférát az Unilever Magyarország Gyártó Kft., Röszke képviselte.) 

A szervezetek kiválasztásával a mintavétel terepe, „univerzuma” került meghatározásra, így az 

adatgyűjtés a nyolc intézmény keretein belül zajlott. A szervezetek kiválasztása a „szakértői”, a 

„kapcsolati-hozzáférési” valamint – a szektorok tekintetében – „kvótás” kiválasztási módszerek 

együttes alkalmazásával történt. Bár ezek a „nem valószínűségi mintavételi” kategóriába sorolhatók 

(Rózsa és mtsai, 2006), a szervezeteken belüli adatgyűjtést már a „valószínűségi véletlen 

mintavételi” eljárások köréből kiválasztott „rétegzett ” és „többlépcsős” (vö.: Rózsa és mtsai, 

2006) módszerekkel végeztem. 

 

3.4.1.1.4. Az adatfelvétel bemutatása: módszerek, fókuszterületek, részvételi arányok, kutatói 

tapasztalatok 

 

A három szakaszból álló adatfelvétel részletes bemutatása, ezen belül az intézményi-résztvevői kör 

teljes mintában elfoglalt arányainak ismertetése, az adott kutatási szakasz pontos céljának 

meghatározása, az alkalmazott módszerek ismertetése és a folyamattal kapcsolatos kutatói reflexiók 

megosztása a 3.4.1.1.4/1., 3.4.1.1.4/2. és a 3.4.1.1.4/3. sz. mellékletekben és azok függelékeiben 

kapott helyet. A három melléklet a 3.4./2. sz. ábra felépítését követve ad teljes áttekintést 

mindhárom kutatási szakaszról. Az adatgyűjtés minden eleme dokumentálásra került, azok is, 

amelyek helyhiány miatt a mellékletekben, illetve függelékeikben nem kaptak helyet. Célom volt 

egy olyan komplett dokumentáció elkészítése, amelynek segítségével a kutatás bármikor 

megismételhető. 

 

3.4.1.2. A mintavételi eljárás folyamata, a mintakompozíció bemutatása 

 

A szervezetek kiválasztását követően, a résztvevők kiválasztásához a szakirodalomban a 

valószínűségi mintavételként ismert módszerek közül alkalmaztam a rétegzett és az egyszerű 
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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. Mindhárom kutatási szakaszra jellemző, hogy a résztvevők teljes 

populációból való kiválasztása előre meghatározott lépésekből álló kiválasztási protokoll szerint 

történt. Az egységes eljárással az adatok megbízhatóságát és az optimális mintakompozíciót 

szerettem volna biztosítani. Az önkéntes részvétel szempontjának maximális érvényesítése mellett 

kellett biztosítani, hogy optimális szociodemográfiai és munkahelyi státusz eloszlás alakuljon ki 

egy, a véletlenszerűséget is biztosító módszer segítségével. Fontos volt, hogy a szervezeti működés 

minden területe képviselve legyen a kutatás minden szakaszában. A három minta jellegzetességeit 

a kutatási hipotézisek szempontjából relevánsnak számító kérdések mentén mutatom be a 

demográfiai jellemzők, valamint a résztvevők munkahelyi státuszát, kapcsolatrendszerét feltáró 

kérdések mentén. A kutatásban felvett adatok 100%-ban kontrollált mintából származnak. 

 

A 3.4.1.2./1.–3.4.1.2./3. sz. mellékletekben részletesen ismertetem a mintavételi eljárást – a 

résztvevők kiválasztásának folyamatát a szervezeteken belül –, és az ennek eredményeként 

kialakuló mintakompozíciót mindhárom kutatási szakaszra a demográfiai és munkahelyi 

státuszjellemzők bemutatásával. 

 

3.4.1.3. Alkalmazott mérőeszközök 

 

Minden kutatásba bevont eszköz vagy módszer egy-egy konkrét kutatási kérdéshez kapcsolódóan 

került kiválasztásra vagy kialakításra. Hogy mely konkrét kutatási kérdést, melyik eszköz vagy 

módszer segítségével válaszolom meg, azt a 3.4./1. sz. ábrán bemutatott Módszertani Térkép 

(Adatgyűjtési és Elemzési Modell) illusztrálja.  

 

Bizonyos kérdések megválaszolására kizárólag egyetlen alkalommal, egyféle módszerrel történt 

adatfelvétel – mégpedig az első kutatási szakaszban –, hiszen azok újbóli felvétele nem volt 

indokolt a későbbi, szűkülő mintán. Ilyenek a demográfiai és munkahelyi státuszhoz kapcsolódó, 

valamint a személyiségdimenziókat (temperamentum- és karaktervonásokat, valamint személyes 

értékpreferenciákat) felmérő kérdések. A Flow-gyakoriságokat és a Flow-állapotokhoz tartozó 

élménydimenziókat felmérő, valamint a szervezeti-környezeti tényezők feltárását célzó eszközök 

alkalmazására a kutatás mindhárom szakaszában sor került azért, hogy a vegyes design előnyeit 

kihasználva, több oldalról tudjam megvizsgálni a hipotéziseimben megfogalmazott feltételezéseket, 

majd triangulált eredmények közlésére nyíljon lehetőségem. Ezért nem az adatgyűjtés három 

szakaszának struktúráját követve, hanem az egyes kutatási kérdések mentén mutatom be, hogy mely 
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kérdésre milyen eszköz és módszer segítségével gyűjtöttem az adatokat a Módszertani Térképen 

található tematikus csoportosításban (vö.: 3.4./1. sz. ábra). Ez a megközelítés szolgálja legjobban 

az adatelemzést és a kutatási eredményeket bemutató további fejezetek megértését is. 

 

A mérőeszközök bemutatása az alábbi mellékletekben, és azok függelékeiben kapott helyet: 

 3.4.1.3/.1. sz. melléklet: a demográfiai és munkahelyi státusz felméréséhez használt 

kérdéssorok; 

  3. 4.1.3./2. sz. melléklet: a Flow-állapot beazonosításához, a Flow-gyakoriságok 

meghatározásához, és a Flow állapot-dimenzióinak méréséhez használt kérdések és 

módszerek; 

 3.4.1.3/3.1. és 3.4.1.3./3.2. sz. mellékletek: a személyiségdimenziók feltárására használt 

kérdéssorok (TCI és a Schwartz Értékpreferencia kérdőívek); 

 3.4.1.3/4. sz. melléklet: a környezeti tényezők feltárásához használt eszközök. 

 

3.4.1.4. Tapasztalatok, reflexiók az adatgyűjtési eljárással kapcsolatban 

 

A korábbi fejezetekben és mellékleteikben az adatgyűjtés egészét tekintettem át. Az egyes 

adatfelvételi fázisok bemutatásakor mindenhol megosztottam az adott szakaszra vonatkozó 

lényeges tapasztalataimat, így az alábbiakban csupán a koncepció egészét érintő észrevételeimet 

teszem meg. 

 

A kutatás tervezésekor a munkaidőben végrehajtott adatgyűjtés potenciális nehézségeit illetően 

számos aggály merült fel. A leglényegesebb ezek közül a szerény részvételi hajlandóságot jelölte 

meg a legnagyobb kockázatként, különösen a második, a valós idejű élménymintavétel módszerével 

(ESM) zajló kutatási szakaszra vonatkozóan. Ez az aggály nem tűnt megalapozottnak. A nyolc 

szervezet megnyerése a kutatáshoz már első körben sikerrel zárult, mindegyik megszólított 

szervezet örömmel elfogadta a felkérést, annak ellenére, hogy szó sem volt anyagi természetű 

kompenzációjukról. A kutatásban résztvevők teljes köre számára személyre szabottan elkészített 

írásos és szóbeli visszajelzések elegendő motivációnak számítottak az aktív részvételhez a kutatás 

mindhárom fázisában (172 írásos jelentés készült el személyre szabott tartalommal, az interjúzásban 

is részt vevő 57 fő pedig szóbeli visszajelzést is kapott). Emellett, a kutatásban való önkéntes 

részvétel, a személyre szóló megszólítások (körlevelek helyett), és a személyes fejlődés lehetősége 

inspirált a részvételre. A visszajelzések szerint válaszadóim szívesen vesznek részt olyan 

kezdeményezésben, amelynek segítségével önismeretre tehetnek szert, és segítséget kapnak 
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szakmai jövőképük tervezésében. Azt, hogy az egyéni és közösségi tanulás élménye komoly 

motiváló erőnek bizonyult, az interjúkon részt vevő 57 fő mindegyike megfogalmazta. 

A kutatás komplex volta és a résztvevőket munkaidőben aktív közreműködésre késztető adatgyűjtési 

formák ellenére a részvételi arány jelentősen meghaladta a kutatási tervben szereplő elvárásaimat, 

ezt a mellékletben szereplő kiemelkedően magas részvételi arányokat jelző statisztikák igazolják. 

A kutatás csaknem egy éves időszaka alatt lemorzsolódás nem történt. 

 

Összegzésként elmondható, hogy a valós élethelyzetekben végzett kutatásokra is mutatkozhat 

megfelelő szintű fogadókészség és együttműködési hajlandóság, intézményi és személyes szinten 

egyaránt. Úgy gondolom, ennek oka, a zökkenőmentes logisztikai kivitelezés mellett, a megfelelő 

érdekeltségben keresendő. A makrokörnyezeti folyamatok – legyen szó társadalmi, gazdasági, vagy 

munkaerő-piaci természetű dinamikákról – korábban nem tapasztalt, jelentős kihívásokat 

támasztanak, állandóan változó irányokkal és módosításra szoruló jövőképpel úgy a szervezetek 

egésze, mint a közösségek tagjai felé, így egyértelműen megmutatkozni látszik az igény a személyes 

és szakmai jövőkép kialakításában segítséget nyújtó kutatásokra. A munkahelyi Flow-kutatásban 

résztvevők visszajelzései alapján ezek inspirációt és fejlődési lehetőséget kínálnak mind az 

egyének, mind a közösségek számára. 

 

3.4.2. Az adatelemzés módszertana 

 

Kutatásom során olyan kérdéseket vetek fel, amelyek megválaszolását kutatás-módszertani 

szempontból is több tudományág, illetve tudományterület tapasztalataira alapoztam. A különböző 

tudományágak illetve területek gyakorlatából beemelt alkalmazások sztenderd szabályait is az adott 

paradigma keretein belül szükséges értelmezni és értékelni, hiszen egy-egy eszköz alkalmazásának 

az adott tudományterület sztenderdjeihez kell igazodnia. A kutatásom központi elemét képező 

Flow-állapot, mint egy sajátos pszichológiai konstruktum vizsgálata, valamint az annak 

kialakulásában potenciálisan szerepet játszó személyiségdimenziók és értékpreferenciák mérése 

alapvetően szubjektív élmények, és intraperszonális folyamatok vizsgálatára alkalmas 

pszichológiai és szociálpszichológiai kutatásokban alkalmazott eszközök segítségével 

kivitelezhető. A természet- és társadalomtudományok területein alkalmazott mérésekkel 

összevetve, a pszichológiai mérések két olyan sajátossággal bírnak, amelyek említése témám 

szempontjából releváns: egyrészt a vizsgált jelenségek nagy része nem közvetlenül megfigyelhető, 

hiszen konstruktumok vizsgálatáról van szó, másrészt viszont a vizsgálatokba bevont 

mintaelemszámok az alkalmazható vizsgálati módszerek miatt alacsonyabbak, mint más 

tudományterületeken. 
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„A 19. század első felében a pszichológia születésekor általános problémaként merült fel a 

mérhetőség kérdése. Lehet-e a lelki jelenségeket megbízhatóan mérni? Kant úgy vélte, hogy a 

pszichológia nem válhat igazi tudománnyá, mert a lelki jelenségeknek nincs igazi tapasztalati 

alapja, nem megismételhetőek, az önmegfigyelés nem alkalmas arra, hogy a pszichés jelenségeket 

mérjük ” (Pléh, 1992, in Rózsa és mtsai, 2006:22). A folytatásról pedig Rózsa Sándor (2006:22) így 

ír: „A pszichológia önálló tudománnyá válásában alapvető szerepet játszott a pszichológiai 

jelenségek mérésének kidolgozása (…) a Galton által végzett egyéni különbségek mérésére 

vonatkozó erőfeszítések elindították a pszichológia matematikai meghódításának útját.” Így, bár a 

pszichológiában alkalmazott mérőeszközök jelentős fejlődésen mentek keresztül az elmúlt néhány 

évtizedben, úgy vélem, a pozitivista és az interpretív paradigmák kínálta eszközök együttes, 

kombinált alkalmazása érvényesebb és megbízhatóbb eredményeket biztosít, mint a kizárólag 

kvantitatív mérések. Ezt a szemléletet érvényesítettem elemzési modellem kialakításakor is. 

 

3.4.2.1. Adatelemzési módszerek bemutatása 

 

3.4./1.2. sz. ábra: Módszertani Térkép – Adatelemzési módszerek kiemelésével 
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A 3.4./1.2. sz. ábra segít nyomon követni az adott fejezetben bemutatásra kerülő eszközök 

rendszerben elfoglalt helyét. Az aktuálisan tárgyalt módszereket kiemeltem a piros keretből, és az 

ábra mellé kinagyítva helyeztem el azokat. Nyíl hívja fel rájuk a figyelmet.   

 

3.4.2.1.1. A Flow-állapot, és az állapothoz tartozó élménydimenziók meghatározásának 

módszerei 

3.4.2.1.1.1. A Flow-állapotok, és állapotgyakoriságok meghatározása 

 

A Flow-állapotot, mint pszichés jelenséget megragadó jellemzők bemutatása, a Flow-modell 

evolúciójának ismertetésekor a 2. fejezetben megtörtént, csakúgy, mint a modell tudományos 

kontextusának, elméleti beágyazottságának, háttérteóriáinak áttekintése. Megvizsgáltuk a Flow-

modellt alkotó állapotok összetevőit (Flow–Apátia–Unalom–Szorongás), majd azt, hogy milyen 

kritériumok mentén határozhatóak meg a négy állapot kategóriái, s végül, hogy milyen 

élményminőségeket élünk át, amikor már Flow-ban vagyunk. A szakirodalom módszertani 

gyakorlatokkal foglalkozó fejezete bemutatja a Flow-konstruktum megragadására alkalmazott 

különböző eszközöket. Az operacionalizálásnak, tehát a Flow-állapot detektálásának, alapvetően 

kétféle megközelítése terjedt el és követhető nyomon a tudományos publikációkban: a klasszikus 

kategoriális, vagy más néven kritérium alapú mérési módozat, illetve a norma alapú megközelítés. 

A kategoriális, vagy kritériumalapú tesztek (Gregory, 2000, in Rózsa és mtsai, 2006) sajátja, hogy 

kiértékelésük során nem normákhoz vagy külső standardokhoz viszonyítjuk az egyéni 

eredményeket, hanem meghatározott kritérium teljesülését várjuk el. Kutatásomban a Flow+3 

állapot diagnosztizálásánál 2 alapvető kritériumnak kell teljesülnie: a percipiált kihívás és percipiált 

felkészültség (készség, képesség) mértékének egymáshoz viszonyított arányait kell egymáshoz és 

a kutatási alany e két dimenzió mentén mért saját egyéni átlagához viszonyítanunk ahhoz, hogy 

megállapítható legyen, a 4 állapotkategória közül melyikbe helyezhető az adott állapotminta egyéni 

szinten. Első lépésben meghatározásra kerül tehát, hogy adott élményminták közül melyek azok, 

amelyek a Flow-állapot kategóriába tartoznak, s melyeket kell a 3 másik állapotkategória 

valamelyikébe helyezni (vö.: 2.3./2. sz. ábra; Massimini és Carli, 1986, in Csíkszentmihályi és 

Csíkszentmihályi). A kritérium alapú módszernél tehát nem külső sztenderdekhez – más személyek 

eredményeihez – viszonyítunk az egyéni Flow+3 állapot meghatározásakor. A közelítésmód 

filozófiai hátterében az áll, hogy a fenomenológia világában az élmények átélése szubjektív, egyéni 

szinten eltérő küszöbértékek adják azt a személyes átlagot, amelynek elérésétől függ a kívánt Flow-

állapot kialakulása. A Flow-állapot detektálásához az egyéni szinten mért standardizált (z-score) 

értékek meghatározásával jutottam el. Az adatgyűjtés és adatfeldolgozás egész folyamatában egyéni 

szintű elemzések elvégzésére is alkalmas adatarchitektúrával dolgoztam. 
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3.4./1.2.1. sz. ábra: Adatelemzési módszerek: Flow gyakoriságok és élménydimenziók  

                 

 

A Flow-állapot megragadására kutatásom mindhárom szakaszában történt adatgyűjtés. Az első két 

szakaszból származó adatok kvantitatív adatfeldolgozásra, az interjúzási fázisból nyert adatok pedig 

kvalitatív elemzésre adtak lehetőséget. A 3 különböző forrásból származó Flow-állapot mérések 

eredményeit trianguláltam, hiszen, figyelembe véve kutatásom céljait és annak feltáró jellegét, 

minél több oldalról közelítünk egy-egy kérdés feltárásához, annál nagyobb valószínűséggel jutunk 

valid eredményekhez (vö.: Rózsa és mtsai, 2006:120-123). Ezt a megközelítést azért is tartom 

relevánsnak, mert nem találtam szakirodalmi példát arra, hogy egy kutatáson belül több Flow-

detektáló módszer alkalmazására került volna sor. Így további módszertani fókusszal bíró Flow-

kutatások inputjaként is hasznosíthatók lehetnek vizsgálatom eredményei. Bár a Flow-állapotok 

detektálását követően egy egységes Flow-mutató kialakítására is lehetőség adódott volna, 

használata pedig jócskán leegyszerűsítette volna a további elemzőmunkát, meggyőződésem szerint 

kockázatot vállaltam volna, hiszen kutatási kérdéseim megválaszolásához potenciálisan elvezető 

utakat zártam volna le ezzel a túlzott leegyszerűsítéssel. Mivel nincs egy egységesen elfogadott 

Flow-detektálási módszer, amelynek kitüntetett szerepe lenne a többi felett (Nakamura és 

Csíkszentmihályi, 2002), több, egymást jótékony módon kiegészítő módszer alkalmazása mellett 

döntöttem. A retrospektív online módszerből származó adatok feldolgozása során előny, hogy a 

legfontosabb 5 munkatevékenységre fókuszálva, és a munkaidőn kívüli tevékenységeket is bevonva 

tudtam detektálni a Flow- és anti-Flow-állapotokat, az adatok felvétele pedig nagy résztvevői 

elemszámon is relatíve könnyen kivitelezhetőnek bizonyult. A módszer hátránya viszont, hogy 

használatával kizárólag retrospektív adatok nyerhetők. Az ESM módszer viszont, bár torzulástól 

mentes, valós időben nyert adatokat kínál, potenciális nehézséget jelenthet, hogy a mintavétel akár 

sorozatosan is eredményezhet olyan adatokat, amelyek nem a leginkább jellemző tevékenységekről 

tájékoztatnak. A harmadik módszerként alkalmazott interjúzás holisztikus, émikus jellegű 

megközelítés, amelynek segítségével a tudat különböző szintjeiből, annak mélyebb rétegéből is 

származó adatokat nyertem. Ezen adatok mindegyikére szükségem volt az elemzés minden további 
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szakaszában. Felvállalva a három forrás biztosította adatmennyiségből adódó komplexitást, a 

különböző adatfelvételi és elemzési módszerekkel generált Flow-gyakoriság eredményeket 3 önálló 

kutatás külön-külön is értelmezhető eredményeiként vontam be a további elemzésekbe függő 

változókként. A könnyebb nyomon követhetőség kedvéért ezeket a „származási forrásukat” idéző 

címkékkel jelöltem, így az „Online Flow”, „ESM Flow” és „Interjú Flow” elnevezésekkel utalok a 

három kutatási szakaszból származó Flow-gyakoriság értékekre. A személyiség, illetve szervezeti-

környezeti tényezők, továbbá a szociodemográfiai változók – mint független változók –, és Flow-

gyakoriságok – mint függő változók – közötti összefüggések feltárásakor mindhárom eredményt 

bemutatom. Az eredmények triangulálására az adott témával foglalkozó fejezet végén, az 

„értékelés, triangulálás” című összefoglalóban kerül sor. 

 

A kutatás első, Online fázisában használt retrospektív állapotfelmérő kérdőívekkel, valamint a 

második szakaszban alkalmazott, valós idejű mintavételt lehetővé tevő ESM kérdőívvel nyert 

adatok tisztítása és feldolgozása után került sor a Flow-állapotok kvantitatív módszerrel történő 

meghatározására a tudományos kutatási gyakorlatból beemelt módszerek alkalmazásával: 

 Az Online Flow kérdőívek (3.4.1.3./2. függelék) feldolgozásával nyert adatokból egy olyan 

eszköz alkalmazásával határoztam meg a Flow- és anti-Flow-állapotokat, amelyet 

Csíkszentmihályi modelljéből fejlesztett Eisenberger és kutatócsoportja azzal a céllal, hogy 

kifejezetten nagyobb mintaelemszámon, munkahelyi környezetben is alkalmazható eszköz 

álljon rendelkezésre. Az elemzési eljárást bemutató leírásból az látható lesz, hogy ennél a 

módszernél a szubjektív élmények mérésére használt személyes átlagok úgy kerülnek 

meghatározásra, hogy a munkahelyen kívüli tevékenységek felméréséből származó minták 

adatai is részeit képezik annak a személyenként más és más ponton elhelyezkedő személyes 

átlagnak, amelyhez aztán az egyes tevékenységek kihívás és felkészültség arányai 

viszonyítandóak Csíkszentmihályi (1990, in Csíkszentmihályi és Rathunde, 1993) módszere 

alapján. Eisenberger és mtsai (2005) eszközét a Flow-gyakoriságoknak a munkaidő %-ra 

vetített mérőszámának meghatározására is alkalmassá szerettem volna tenni; erre az eszköz 

eredeti formájában nem volt alkalmas. Az ezt szolgáló változtatásaim koncepcionálisan nem 

érintik a Flow-modell használatát, technikai kiegészítésekről van tehát szó, amelyek viszont 

az adatokkal végzett későbbi elemző munka szempontjából fontosak voltak. Ezek közül a 

leginkább lényeges az, amelynek segítségével minden résztvevő esetében megállapíthatóvá 

vált, hogy a munkaköre gerincét alkotó 5 fő tevékenysége tükrében milyen arányban tölti 

munkaidejét Flow–Szorongás–Apátia és Unalom állapotokban. A 3.4.2./1. sz melléklet 

részletesen bemutatja az eredetileg Eisenberger és munkatársai által kidolgozott, és általam 3 
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pontban kiegészített módszert. Magas mérési szintű skálákat a Flow-gyakoriságok munkaidő 

%-ban való meghatározásával nyertem. 

 ESM eljárással nyert adatok feldolgozásakor a Flow- és anti-Flow-állapotok 

meghatározására Csíkszentmihályi eredeti 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. Az eljárás pontos lépéseit és a számítási metódust a 3.4.2./2. sz. melléklet 

tartalmazza. (A kérdőív pedig a 3.4.1.3/3. függelékben található.) Ahogy a mellékelt leírásból 

látható, 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 mint magas mérési szintű intervallum 

skálákkal tudunk tovább dolgozni velük. Az ESM módszernek köszönhetően koncentráltan 

történhetett az élménymintavétel, az eljárás összesen 2093 esetet, azaz 2093 db élménymintát 

eredményezett. (Ez átlagosan 22 db mintát jelent a 94 résztvevő esetében). Ez az élményminta 

mennyiség még az alapos adattisztítást követően is robusztus adatmennyiséget biztosított, 

1836 db 100%-ban felhasználható kérdőív adataival dolgozhattam tovább. A Flow-állapot 

mérési protokollja szerint az egyéni nyers adatokat „within participant” (személyen belüli) 

sztenderdizálási eljárás segítségével z-értékekké alakítottam át. Ez azonban csak olyan 

mintán valósítható meg, amely normál eloszlást mutat, amit az ESM módszer biztosította 

random, független mintavételi eljárási protokoll lehetővé tett. Az Online és az ESM kérdőívek 

feldolgozása egyaránt a 2008-as előkutatáshoz készített, Excelben kialakított sablonok 

(template-ek) és adatelemzési formulák segítségével történt, így a Flow-állapotok 

beazonosítására végzett számításokhoz azokat kiválóan tudtam alkalmazni jelen kutatásom 

során is. Az elemzés további szakaszaiban viszont, ahol a Flow-gyakoriság értékekkel történő 

további elemzéseket végeztem, SPSS szoftvert alkalmaztam. A kutatás megismétlése iránt 

érdeklődő kutatók számára a Flow-állapotok meghatározására elkészített template 

(adatelemzési forma/sablon képletekkel) rendelkezésre áll, csakúgy, mint az adatfeldolgozás 

lépéseit leíró teljes dokumentáció. 

 Az interjúzással történő Flow detektálási módszer több évtizedes karrierjét az indokolja, 

hogy holisztikus, émikus jellege miatt (Nakamura és Csíkszentmihályi, 2002) olyan értékes 

adatokat kínál elemzésre, amelyek segítségével úgy a Flow-állapotok, mint az azokat kísérő 

érzetek olyan módon detektálhatók, hogy az állapot kialakulásának kontextuális környezetét 

is nyomon követheti a kutató. Úgy vélem, az interjúzás mégis inkább kiegészítő eleme lehet 
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egy kvantitatív módszert is tartalmazó kutatásnak, mert ezzel az eljárással az Unalom-–

Szorongás–Apátia állapotok nem szálazhatóak szét és azonosíthatóak be olyan pontossággal, 

mint a kvantitatív mérések esetében. Kutatásomban az interjúkérdésekkel és asszociációs 

technikák alkalmazásával nyert adatokat egyrészt Flow-detektálásra alkalmaztam (ahol ezek 

primer adatok), másrészt az Online és ESM szakaszokból származó Flow-gyakorisági értékek 

validálására. Ez utóbbit a mellékletben szereplő interjú kérdéssor II./4. kérdése segítségével 

tettem. A Flow-állapotok detektálását az Optimális Élményt bemutató szövegrész (vö.: 

3.4.1.3./4. sz. függelék) elhangzását követő két kérdés segítségével gyűjtött adatok 

elemzésével valósítottam meg. Ezek az II./1. és II./3. kérdések: „A jelenlegi munkakörében 

van-e ilyenfajta vagy hasonló élményben része?” illetve „Ha volt, vagy van, tudna-e mondani 

egy vagy több konkrét példát, amikor ilyet élt át?” Az állapotok gyakoriságára pedig a II./2. 

számú kérdés megválaszolása szolgált adatokkal: „Ha volt, vagy van (ilyenben része), milyen 

gyakran él át ilyen élményeket?” Az elemzéseket strukturált kvantitatív és kvalitatív 

tematikus tartalomanalízis (Brewerton és Millward, 2001) segítségével végeztem, az adatokat 

tematikus struktúrában Excel táblában összesítettem több szinten lekérdezhető formában: 

egyéni szinten, szervezetenként, szektoronként és a kutatás egészére. A Flow-gyakoriságok 

esetében olyan mintázatok rajzolódtak ki, amelyek mellé könnyen tudtam további kvantitatív 

elemzésre is lehetőséget adó kódokat illetve kvantifikálható értékeket rendelni. Így egy 1-től 

9-ig terjedő skálán mértem a legalacsonyabbtól a legmagasabb gyakorisági szinten jelentkező 

Flow-állapotokat, ahol az 1-es az „egyáltalán nincs Flow-ban”, a 9-es pedig a „naponta 

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

származó Flow-gyakoriságok kódolásait és besorolásait a 3.4.2./3. sz. melléklet tartalmazza. 

Az adatok feldolgozásához használt, kódolt interjú átirat tartalommal feltöltött Excel tábláit 

azok terjedelme miatt nem mellékeltem ehhez a tanulmányhoz. Az érdeklődő kutatótársak 

számára kérésre az teljes terjedelmében elérhető. 

 

3.4.2.1.1.2. A Flow-állapot élménydimenzióinak feltárása 

 

A Flow modell születését és fejlődését bemutató irodalmi áttekintésben kitértem arra, hogy a Flow-

állapot méréséhez fejlesztett eszközök egyre szofisztikáltabb verzióinak alkalmazásával 

párhuzamosan számos kutatócsoport dolgozott a Flow-állapotokhoz tartozó élményminőség 

dimenziók pontos meghatározásán és ezen dimenziók mérőeszközeinek kifejlesztésén. Úttörő 

jelentőségűek ezek közül Carli és mtsai (1988), és Massimini és Carli (1986, in Csíkszentmihályi 

és Csíkszentmihályi, 1988) munkái, amelyek alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy a Flow-

állapotok előző fejezetben ismertetett módon történő beazonosítását követően, az élmény 
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dimenzióit is minden mérésnél pontosan meg tudjuk határozni, ha adott populáción ezt szeretnénk 

tenni. Bár az „élménydimenziók” mérése nem feltétlen szükséges része a Flow-kutatás 

folyamatának minden egyes kutatás esetén, hiszen az elmúlt évtizedek során elvégzett vizsgálatok 

eredményei evidenciaként szolgálnak arra, hogy milyen módon térnek el a Flow- és anti-Flow-

állapotok élményminőségek tekintetében – erről az irodalmi áttekintés című fejezetben bővebben 

is szóltam –, s a kutatások relatíve egységes képet mutatnak, konzisztensek. A kutatók egy része 

ezért nem is végez teljes körű élménydimenzió-mérést, elfogadja a publikációkban megjelenő, 

Flow-konstruktummal járó élménydimenzió-ismérveket. Azért döntöttem úgy, hogy jelen kutatás 

mindhárom szakaszában megvizsgálom az élménydimenziókat is, mert egyrészt a munkahelyen 

végzett Flow-kutatások száma rendkívül szerény, tehát egy ebben a kontextusban végzett 

élménydimenzió-vizsgálat önmagában is hozzájárulás a Flow-kutatás területéhez, másrészt 

viszont, minthogy a Flow-állapotok kialakulását segítő tényezők vizsgálata kutatásom fő célja – 

ennek eléréséhez egy közbülső, ám nélkülözhetetlen lépés a Flow-állapotok megragadása –, olyan 

adatokkal szerettem volna dolgozni, amelyek hitelesek. A művelet konstruktum validálási (Rózsa 

és mtsai, 2006) célt szolgált elsősorban. Az élménydimenziókat 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 tudtam meghatározni, szétszálazva azokat az élménydimenziókat, amelyek 

kifejezetten a Flow-állapot sajátjai. A kapcsolatok meglétét a szokásos szignifikancia szinteken 

értékeltem: a p<0,05 (sz.), p<0,01 (e.sz). 

Az Online kutatásban alkalmazott módszer eredeti verziójában (Eisenberger és mtsai, 2005) 

szintén nélkülözi az élménydimenziók mérését, az eredeti kérdéssort tehát kiegészítettem ezek 

mérését szolgáló kérdésekkel (15/1-5-K15/18), amelyek egyébként megegyeznek az ESM 

kérdőívekben ugyanerre a célra használt K26-K43-as itemekkel. Ezek a kérdések a kutatások 

klasszikus Flow-dimenziókat mérő kérdéssorai (Hektner és mtsai, 2007), s ezeket tekintjük az 

Optimális Állapot elsődleges, primer élményjellemzőinek. Az ESM kérdőív ezeken felül kiegészül 

további hangulati/affektív és „teljesítménnyel, eredményességgel, kreativitással” kapcsolatos 

élménydimenzió elemekkel is: K44-53 és K54-58. Ezeket szintén Hektner és mtsai (2007) 

méréseket bemutató publikációjából vettem át. A 3.4.2./4. sz. melléklet tartalmazza az eljárás 

pontos lépéseit úgy az Online, mint az ESM adatbázison. 

 

Az interjúzásnál csak a Flow-állapot élményjellemzőinek feltárására került sor, az interjútartalmak 

természetéből adódóan ugyanis az Apátia–Unalom–Szorongás állapotokhoz tartozó eltérő 

élményminőségek pontos szétszálazására és páros összehasonlítására nincs mód. Így az 
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adatelemzésnél a Flow-állapotokat kísérő élményeket, tudattartalmakat tudtam összehasonlítani az 

anti-Flow-állapotokkal, vagyis a nem Optimális Élményként megélt állapotokkal, holisztikus 

módon. Az interjúzás II. szakaszából nyert, asszociációs módszerekkel felvett adatok szolgáltak 

inputként ehhez az elemzéshez. A II. szakasz 5. és 6 sz. kérdéseire adott válaszok és a résztvevők 

által kiválasztott képek segítségével megfogalmazott élményleírások egyébként nehezen feltárható 

tudattartalmakat (érzéseket, hangulatokat, megéléseket, motivációkat) leíró beszámolók, narratívák 

szolgáltak gazdag inputként a Flow-állapotok élménydimenzióinak elemzéséhez. A II. rész 2. sz. 

kérdése az anti-Flow-állapotokról szolgált hasonló adatokkal, ezek csupán kontroll célokat 

szolgáltak. (Emlékeztetőül: a 3.4.1.3/5. sz függelékben találhatóak az interjúkérdések.) 

Az interjú teljes szövegéből átiratokat készítettem, majd tematikus kvalitatív és kvantitatív 

tartalomanalízis módszerével vizsgáltam meg az elhangzottakat (Brewerton és Millward, 2001). Az 

átiratok szöveganyagának többszöri elolvasása és tematikus, a Flow-dimenziókat jelölő kódolása 

után összegeztem az adott kódokhoz tartozó elhangzások (szövegtartalmak) számát, és azokat egy, 

a Flow-dimenziók megnevezéseit tartalmazó, strukturált Excel táblázatban összesítettem. A 

táblázat tételei – ezeket a Flow-dimenziók alkotják – az adott dimenzió említésének gyakorisága 

sorrendjében kerültek felsorolásra. 

 

Összegzés: Ebben a fejezetben áttekintettük a Flow-állapotok meghatározásának módszereit, 

valamint sor került a Flow-gyakoriságok munkaidő százalékában való meghatározásának 

ismertetésére is mindhárom forrásból származó adatbázis tekintetében. A 3.4.2/1–3. sz. 

mellékletekben helyeztem el a technikai leírásokat. A fejezet második részében bemutattam a Flow-

állapotokhoz tartozó ún. élménydimenziók vizsgálatának célját és módszereit, ezekkel a Flow-

méréseim eredményeit validáltam. Ennek az elemzésnek az elvégzését követően úgy folytathattam 

a Flow-gyakoriság értékeken alapuló vizsgálataimat, hogy azok „érvényességét” konstruktum 

validálás segítségével ellenőriztem. 

 

3.4.2.1.2. A demográfiai és munkahelyi státusz adatok feldolgozása és elemzése a Flow-

gyakoriságokkal összefüggésben 

 

A fejezetben először röviden áttekintjük a demográfiai és munkahelyi státusz feldolgozása során 

alkalmazott eljárásokat, majd azt, hogy a Flow-gyakoriságokkal – mint függő változókkal – való 

kapcsolatukat milyen módszerek alkalmazásával tártam fel. 
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3.4./1.2.2. sz. ábra: Adatelemzési módszerek: szociodemográfia és munkahelyi státusz 

                                     

 

Az adatgyűjtést bemutató fejezetben ismertettem a kérdéssorok összeállításának szempontjait és 

tartalmát (1. sz. kérdőív, 3.4.1.3./1. sz. függelék). Ott látható volt, hogy a 14 itemből álló kérdőív 5 

technikai kérdést tartalmazott (K1–4 és K7, amelyek a résztvevők beazonosítását és egy jelige 

megadását célozták). A nemhez, illetve szektorhoz tartozás beazonosítását az adatfeldolgozás során 

a K1 és K2 kérdések (név és munkahely) adatsorból nyertem. Ezek az iskolai végzettségre 

vonatkozó kérdéssel együtt független változóként kerültek bevonásra az elemzésekbe, további hét, 

munkahelyi státuszra vonatkozó kérdéssel együtt: a munkahelyen illetve munkakörben eltöltött idő 

hossza, a hierarchiában elfoglalt hely (vezető, nem vezető beosztás), vezetők esetén a beosztottak 

száma, külsős és belsős munkakapcsolatok száma és a jelentési vonalak egy vagy több vezetőnek 

történő jelentés mátrix szervezet esetén (a K5–6, 8–11 és 14 kérdésekről van szó; a K12–13 

kérdések kontroll célokat szolgáltak). Összességében tehát 9 kérdés esetében vizsgáltam potenciális 

összefüggéseket a három különböző forrásból származó Flow-gyakoriságok és a szociodemográfiai 

és munkahelyi státusz változók között. 

A három minta – az egyre szűkülő résztvevői körnek köszönhetően – három különböző demográfiai 

és munkahelyi státusz adatsort eredményezett, így 3 különböző mintakompozíciós tulajdonsággal 

jellemezhető csoporttal dolgoztam az elemzés mindhárom szakaszában. 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. 

Kutatásom feltáró jellege miatt úgy döntöttem, hogy kétféle módszerrel is megvizsgálom a 

lehetséges összefüggéseket, hiszen korábbi hasonló kutatás nem szolgált támpontul egy esetlegesen 

preferált módszer alkalmazására. Így egyrészt varianciaanalízist (ANOVA), másrészt kereszttábla-

elemzést végeztem. 
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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. 

A mintaeloszlás alapján előre látható volt, hogy pl. a nemek esetében a szórások egyenlősége nem 

lesz biztosított. Kétmintás t próbát a következő tételek esetében alkalmaztam (a kérdőívben használt 

jelölések szerint): K1 (verseny és közszféra), K2 (nő, ffi), K14 (középfokú, felsőfokú végzettség). 

Ez utóbbinál az alacsony elemszámok miatt összevonásra került az eredetileg négy csoportból álló 

változó. 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 varianciaanalízis és a páros t-próba eljárások többek között arra adnak lehetőséget, 

hogy a folytonos mérési szintű függő változók átlagait – jelen esetben a Flow-gyakoriság átlagokat 

– hasonlítsuk össze egymással különböző csoportokban. Nullhipotézisünk ebben az esetben az, 

hogy csoportok között nincs különbség a vizsgált szempontból. Ha szignifikáns különbség van, 

akkor okunk van azt feltételezni, hogy az nem a véletlen műve, tehát az valószínűsíthető, hogy az 

adott szociodemográfiai változó és a Flow-állapotok között összefüggés van. 

A kereszttábla-elemzések elvégzését nem csupán kézenfekvő, de szükségszerű megoldásnak is 

tartottam. Kézenfekvőnek azért, mert alkalmazásuk kiváló alternatívának ígérkezett a 

varianciaanalízissel született adatokkal való összevetésre. Így az itt született eredmények 

tekintetében is lehetőség nyílik módszertani triangulációra. Szükségszerűnek pedig azért tartottam, 

mert – ahogy később látni fogjuk – a kereszttábla-elemzés lesz a preferált eszköz, amelyet a 

személyiségdimenziók és szervezeti környezeti tényezők Flow-gyakoriságok kialakulásában játszott 

szerepének vizsgálatára alkalmazok. Az elemzés nem lineáris kapcsolatot feltételez itt sem, hanem 

típusok közötti összefüggéseket tár fel. Vizsgálatom tárgyát figyelembe véve egy ilyen módszer 

alkalmazása az adataim mérési szintjétől függetlenül is indokoltabbnak tűnik, mint egy olyan 

eszköz használata, amely kifejezetten lineáris összefüggések kimutatására alkalmas. Elvégeztem 

tehát a két- és háromdimenziós kereszttábla-elemzéseket. Utóbbiakkal lehetőség nyílt a 

kétdimenziós eredmények specifikálására. A specifikáló hatást nemre, szektorra és vezetői 

beosztásra vizsgáltam meg. Az eljárás első lépéseként minden változót két kategóriába vontam 

össze. A minta relatíve limitált elemszáma miatt nem volt megengedhető hogy kettőnél több 

kategóriát hozzak létre, így két csoportot képeztem mindegyik változóból, a Flow-gyakoriságok 

esetében mediánjukkal határozva meg a középértéket. Így minden vizsgált jellemző szerint 

létrehoztam egy csoportot, amelyre „relatíve kevésbé” és egyet, amelyre „relatíve jobban” illik az 

adott tulajdonság, illetve Flow-gyakoriságoknál a „gyakrabban Flow-zó”, illetve a „ritkábban Flow-

zó” (SPSS-ben: „alacsony Flow”, „magas Flow”) megnevezést használom. A 3.4.2/5. sz. 
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mellékletben megtalálhatók a csoportokba történő besorolásokat tartalmazó táblázatok. 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. Ezek a következők: 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 összefüggését) 

vizsgáltam meg: megnéztem, van-e kapcsolat, ha van, az milyen erős, milyen irányú. Ezt követően 

azt vizsgáltam meg, hogy kontrollváltozók (nem, vezetői státusz, szektor paraméter) bevonása 

mennyiben változtatta meg a mintázatot. Milyen összefüggést látunk, ha pl. a nemek mentén 

kettéosztjuk a mintát. Pl. az iskolai végzettség javítja-e a Flow-ba kerülés gyakoriságát a férfiak 

körében? És a nők körében? Erősebb lett az összefüggés valamelyik alcsoportban (itt nemek 

alcsoportjáról beszélünk, vagyis férfiak és nők csoportjáról), vagy éppen gyengült? A Lazarsfeld 

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

elemzési keretet a háromdimenziós táblák értelmezéséhez. 

 

3.4.2.1.3. Személyiségdimenziók meghatározása, és azok kapcsolatának vizsgálata a Flow-

gyakoriságokkal 

 

Ennek a fejezetnek az első részében a személyiségdimenziókat mérő két eszköz feldolgozásának 

módszertanát mutatom be röviden a kimeneti pontokkal (amelyek kutatásom szempontjából további 

input adatoknak tekintendők, nem pedig eredményeknek). A fejezet második részében azokat a 

módszereket ismertetem, amelyek segítségével megvizsgáltam a Temperamentum és Karakter 

Kérdőív, illetve a Schwartz-féle Érték Preferencia Kérdőív segítségével nyert adatok és a három 

forrásból származó Flow-gyakorisági értékek kapcsolatát.  

 

3.4./1.2.3. sz. ábra: Adatelemzési módszerek: Személyiségdimenziók 
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3.4.2.1.3.1. TCI kérdőív feldolgozása 

 

A Temperamentum és Karakter Kérdőív (TCI-48) 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 47 feldolgozásra szánt item a 3.4.1.3/6. sz. függelékben található. A korábbi, hosszabb 

kérdéssorra kialakított SPSS szintaxist (ang.: syntax) kellett első lépésben módosítani. A számítás 

pontos lépéseit a 3.4.2./6. számú melléklet tartalmazza. A 172 fős mintán felvett kérdőív 

pszichometriai jellemzőjét bemutató belső konzisztencia vizsgálatot, Cronbach-alfa mutatóval 

vizsgáltam meg, ennek eredményeit a következő fejezetben mutatom be. 

A TCI fődimenzióinak nyers értékein T-skála transzformációs eljárást hajtottam végre (vö.: Vargha, 

2000, in Vargha 2007). Ennek elvégzése után került sor az adatok könnyen értelmezhető formában 

történő prezentálására. Így egy-egy dimenzió új átlaga 50, szórása pedig 10 lett. Az ebben a 

formában látható adatsor könnyen áttekinthető mintázatot mutat, az eredetileg 1–5-ig terjedő skála 

nyers adatainak feldolgozásából származó eredményeket oszlopdiagramok segítségével ábrázoltam 

a transzformált skálaértékek felhasználásával. Ezek a 172 kitöltő személyre szabott írásos 

visszajelzésében kaptak helyet.  

 

3.4./3. sz. ábra: TCI profil minta (résztvevői jelszó: „Szeretet”)
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A 3.4/3. sz. ábra egy elkészült TCI profilt mutat be, ahol a 7 dimenzió érték közül az első 4 mérte 

a temperamentumot, az utolsó 3 pedig a karaktertényezőket ábrázolja.  

 

3.4.2.1.3.2. Schwartz-kérdőív feldolgozása 

 

Kutatásomban az értékpreferenciák képezik a személyiségdimenziók második pillérét. A méréseket 

a Schwartz Értékpreferencia kérdőív segítségével felvett adatokon végeztem el (vö.: Schwartz, 

1992, 1994, 1999, 2003a, Schwartz és Boehnke, 2004; Prazsák, 2010). Ahol az egyén által elért 

eredményt nem szükséges más személyek eredményeihez hasonlítani, azt a „nem standardizált” 

vagyis „nem norma alapú” tesztek kategóriájába soroljuk (Rózsa és mtsai, 2006:29). Schwartz–21 

kérdéssora szubjektív preferenciákat, értékorientációkat, beállítottságokat mér, nincs jó vagy rossz 

válasz egy külsős normacsoport sztenderdjeihez képest sem. A magyar mintán is széles körben 

alkalmazott eszköz kutatói támogatottsága kiváló, az eszköz alkalmazásához a syntax rendelkezésre 

állt, azt változatlan formában alkalmaztam a 21 tételből álló, 1–6-os skálákon mérő, 172 fős online 

lekérdezésből származó adatbázison. A számításokat SPSS szoftver segítségével végeztem, 

amelyhez a syntaxot a 3.4.2./7. sz. melléklet tartalmazza. A 21 tételből álló itemsor 10 dimenzió 

köré szerveződik, ám Schwartz (2003:270, in Prazsák, 2010) további kategóriákat képezett az 

értékdimenziók összevonásával. A mellékletben az ezek számításához alkalmazott SPSS syntax 

leírás is megtalálható. Bár erre az eszközre is igaz, hogy nemzetközi mintán tesztelt, jó 

pszichometriai paraméterekkel rendelkezik, jelen kutatás 172 fős mintáján szintén megvizsgáltam 

a teszt belső konzisztencia mutatóját, ezt Cronbach-alfa értékkel mértem. Az elemzésnél 

adattranszformációs eljárásra nem került sor, az egyes dimenziókhoz tartozó item átlagok adják a 

dimenzió átlagát; az elemzéseket a 10 dimenzióhoz tartozó változó számú itemek számtani 

átlagából képezzük, s az eredmények is az 1–6-ig terjedő skála pontozási logikáját követve, nyers 

adat formájában készülnek el, s kerülnek a további elemzésekbe inputként.  

 

A szaliens értékeket vizuálisan jól megjelenítő pókháló diagramok mind a 172 résztvevő személyes 

értékpreferencia profiljával elkészültek, s az egyéni visszajelzéshez használt riportok részét 

képezték. A 3.4./4. sz. ábra. egy feldolgozott adatsorból készült profilt mutat be példaként. A 

személyiségdimenzió profil mintázatok elkészítése és diagramokban történő ábrázolása – bár 

önmagukban értékes információkkal szolgálnak a résztvevők és szervezeteik számára – dolgozatom 

szempontjából csupán olyan technikai részeredmények, amelyekre az elemzés további szakaszaiban 

felhasználható inputként tekintek, ahol a Flow-gyakoriságok alakulásában szerepet játszó független 

változókként elemzem azokat.  

 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

136 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

3.4./4. sz. ábra: Schwartz Értékpreferencia Diagram (résztvevői jelszó: „Szeretet”) 

 

 

3.4.2.1.3.3. A személyiségdimenziók és a Flow-gyakoriságok közötti összefüggések vizsgálata 

 

A Temperamentum és Karakter Kérdőív, illetve a Schwartz Értékpreferencia kérdőív segítségével 

nyert értékek és a három forrásból származó Flow-gyakoriságok kapcsolatát kétféle módon 

vizsgáltam. A változók magas mérési szintje lehetővé tette, hogy egyrészt a korrelációszámítás 

módszerével vizsgáljam meg a potenciális összefüggéseket a változók között, másrészt a korábban 

már bemutatott kereszttábla-elemzéseket is alkalmaztam. 

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. Mivel a műveleteket a három 

különböző értéket felvett adatsorra egyenként elvégeztem, három olyan eredmény adatsort kaptam, 

amelyek azt mutatták meg, hogy a 3 különböző mintán, 3 különböző módszerrel vizsgált Flow-

gyakoriság értékek kapcsolatot mutatnak-e bármelyik személyiségdimenzióval: tapasztalunk-e 

együtt járást, s ha igen, milyen mértékűt és irányút? SPSS-t használtam az adatok elemzésére, és a 

sztenderd eljárásnak megfelelően a szignifikáns összefüggéseket kerestem – ahol a kapcsolatok 

meglétét a szokásos p<0,05 (sz.), p<0,01 (e.sz.) szinteken értékeltem –, a kapcsolat erősségét és 

irányát pedig a Pearson féle korrelációs együtthatóval mértem. 

A másik módszer, amelyet a személyiségdimenziók és Flow-gyakoriságok feltételezhető 

kapcsolatának vizsgálatára alkalmaztam, a kereszttábla-elemzés volt, a demográfiai és munkahelyi 

státusz változók fejezetben leírt okok miatt, amelyek közül kiemelném a módszer azon 

tulajdonságát, hogy típusok közötti összefüggések feltárására nyújt lehetőséget, s nem lineáris 

kapcsolatokat tár fel. Úgy gondolom, hogy a valóságot hívebben tükrözheti, ha az összefüggéseket 
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olyan kérdések mentén vizsgáljuk, hogy vajon a bizonyos személyiségvonásokkal rendelkezők (pl. 

Együttműködők), vagy bizonyos értékeket preferálók (pl. Univerzalizmus) gyakrabban 

kerülhetnek-e Flow-ba, mint akikre mindez nem jellemző, ahelyett, hogy azt feltételeznénk – amire 

a korrelációs elemzések adnak választ –, hogy aki pl. kétszer olyan „Együttműködő”, az kétszer 

gyakrabban éli át az áramlatélményt. Ez – intuitíven is beláthatjuk – nem feltétlenül van így. Az 

összefüggés ugyanis nem biztos, hogy lineáris, talán inkább típusos. 

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. A függő változó Flow-

gyakorisági értékekből ugyanilyen módszerrel képeztem két csoportot, majd megvizsgáltam a 

csoportok közötti összefüggéseket Khí-négyzet próba segítségével. A kapcsolatok erősségét itt is 

Phi mérőszámmal vizsgáltam, a következő határértékek figyelembe vételével: 0,2-ig „gyenge a 

kapcsolat”; 0,2–0,4 „közepes erősségű a kapcsolat”; 0,4 értéke felett „erős a kapcsolat”. A 3.4.2./8. 

sz melléklet tartalmazza a csoportképzéshez alkalmazott mediánokat úgy a független, mint a függő 

változókra. A 21 független változó és a 3 forrásból származó Flow-gyakorisági értékeket mutató 

függő változók összesen 63 db kereszttábla elemzését tették lehetővé kétdimenziós 

összehasonlításban. 

 

A két különböző módszerrel nyert eredmény összevetését olyan lehetőségnek tartom, aminek 

kutatásom feltáró jellege miatt van relevanciája. Bár jelentősen csökkentette volna munkám 

komplexitását, ha csupán egyfajta módszert választok az elemzésekhez, a felfedezés izgalma és az 

eredmények potenciális hasznosságával kapcsolatos remények felülírták az egyéb megfontolásokat, 

ezért végeztem el többféle elemzést. 

 

3.4.2.1.4. Szervezeti-környezeti tényezők és a Flow kapcsolatának elemzése 

 

A szervezeti-környezeti tényezők vizsgálatára, amelyek hipotézisem szerint összefüggésben állnak 

a Flow gyakoriságok alakulásával, egyrészt a saját fejlesztésű szervezetdiagnosztikai kérdőív 

segítségével nyert adatok kvantitatív elemzését, másrészt az interjús helyzetben gyűjtött adatok 

strukturált kvantitatív és kvalitatív tartalomanalízisét végeztem el. 
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3.4./1.2.4. sz. ábra: Adatelemzési Módszerek: Szervezeti-környezeti tényezők 

                  

 

3.4.2.1.4.1. A szervezeti-környezeti tényezők meghatározása 

 

A szervezeti-környezeti tényezők beazonosítása kvantitatív eszközökkel az Online szakaszban 

felvett 4.1. sz. kérdőív segítségével történt (vö.: 3.4.1.3/10 sz. függelék). Saját fejlesztésű kérdőívet 

használtam, így első lépésben meg kellett vizsgálnom, 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. 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 válnak a személyiségdimenziók és a Flow-gyakoriságok közötti 

összefüggések vizsgálatakor. A 4.1. sz. kérdőív adatainak feldolgozását leíró lépéseket, az 

adatredukciós módszer ismertetésével és az 5 főkomponens bemutatásával a 3.4.2./9. sz. melléklet 

tartalmazza. Az 5 főkomponens és az alkotó elemek tartalma részletesen bemutatásra kerül az 

eredményeket ismertető fejezetben. 

A szervezetdiagnosztikai eszköz (4.1. sz. kérdőív) létrehozása kutatásom végső célja szempontjából 

egy közbülső technikai lépés, hiszen itt még csupán egy diagnosztikai eszköz kialakításáról van szó, 

ám a további elemzésekre e nélkül nem kerülhetett volna sor. 

 

3.4.2.1.4.2. Szervezeti környezet és Flow-gyakoriságok kapcsolatának vizsgálata 

 

A 4.1. sz. kérdőív, amely a szervezeti-környezeti viszonyokról adott tájékoztatást, magas mérési 

szintű adatokat eredményezett, és mivel a Flow-gyakoriságok szintén magas mérési szintű változók, 

lehetőségem nyílt ebben az elemzési szakaszban is arra, hogy kétféle elemzési technikával 
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dolgozzak, így 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 kereszttábla-elemzésnél itt is típusok közötti összefüggéseket vizsgáltam, és a TCI, illetve 

Schwartz dimenziók esetében ismertetett eljárásokkal megegyező módon jártam el. Az 

adatredukciós módszerrel 5 főkomponensre redukált környezeti tényezőkkel végeztem az 

elemzést. Először a környezeti fődimenziók értékeinek mediánjai segítségével kettéosztottam 

a mintát. Finomabb megkülönböztetésre itt sem volt lehetőség az elemszámok miatt. (A 

3.4.2./8. sz. melléklet tartalmazza a csoportképzéshez használt mediánokat.) Az 

összefüggések meglétét itt is a Khí-négyzet próbával, az asszociációk erősségét pedig a Phi 

értékkel határoztam meg a szokásos sztenderd sávokat figyelembe véve (0,2-ig: „gyenge a 

kapcsolat”, 0,2–0,4: „közepes erősségű a kapcsolat”, 0,4 felett: „erős a kapcsolat”). Az 5 

környezeti főkomponens, mint független változó és a 3 forrásból származó Flow-gyakorisági 

értékek, mint függő változók összesen 15 környezeti kereszttábla elemzését tették lehetővé. 

A korreláció számítás és a kerettábla elemzés eredményeit szintén trianguláltam. 

 

Azon környezeti tényezők meghatározására, amelyek a résztvevők percepciója, vélekedése, 

szubjektív megítélése szerint a Flow-állapotokkal összefüggésbe hozhatók, az interjúk során 

gyűjtött adatok elemzésével került sor, ami egyrészt strukturált kérdésekre adott válaszok, másrészt 

félig strukturált interjúzási módszerrel, illetve asszociációs technikák alkalmazásával nyert 

adatokat eredményezett: 

 A strukturált interjú kérdésekre adott válaszok (vö.: 3.4.1.3./5. sz. függelék. Kérdésszámok: 

II./5., 7–10; II./13–15.; III./1–2.; IV./1–2.) feldolgozása Excelben történt. Az adatok a 

tematikus kódolásnak és a konzisztens „címkézésnek” köszönhetően – ezek egy-egy Flow-

val összefüggésbe hozható szervezeti-környezeti tényezőt, körülményt jelöltek – könnyen 

elemezhetővé és a 4.1. sz. kérdőív válaszaival összehasonlíthatóvá váltak. A tematikusan 

strukturált adatokat gyakoriságokra is megvizsgáltam, az eredményeket pedig konszolidálást 

segítő Excel táblázatban összegeztem. 

 Az előző pontban leírtak szerint jártam el a  félig strukturált, asszociációs technikák és 

liminoid-szerű kérdések segítségével nyert adatok elemzésekor is. (vö.: 3.4.1.3./5. sz. 

függelék. Kérdésszámok: II/. 6. és 12.; V./1–2.). Az I./1–4. kérdésekből származó adatokat a 

kvalitatív adatfeldolgozás további szakaszaiból származó eredményekkel trianguláltam. 
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Az interjú szövegéből készült átiratok és a tematikus kvalitatív és kvantitatív tartalomanalízis 

módszerével (Brewerton és Millward, 2001) feldolgozott, kódolt, tematizált és kvantifikált adatokat 

tartalmazó Excel táblák terjedelmi okok miatt szintén nem kerültek a dolgozat mellékletébe, az 

érdeklődő kutatótársak számára azonban ezek is  rendelkezésre állnak. 

 

3.4.2.1.5. Személyiség, szervezeti környezet és Flow-gyakoriságok összefüggéseinek vizsgálata 

 

Elemzésem utolsó szakaszában azt vizsgáltam, megragadhatóak-e a személyiségdimenzióknak és a 

szervezeti-környezeti tényezőknek olyan speciális kombinációi, amelyek a gyakoribb Flow állapot 

forrásának tekinthetők. Másként, gyakrabban kerülhet-e Flow-ba egy-egy személyiségdimenzión 

magas értéket elért szervezeti szereplő bizonyos szervezeti-környezeti tényezőkkel jellemezhető 

közegben, mint annak hiányában. Itt tehát három változó egyszerre történő vizsgálatához kellett 

olyan eszközt találnom, amely az adataim minőségével (mérési szintek, keresztmetszeti módszerrel 

nyert adatok) és mennyiségével (mintaelemszámok és esetszámok) összhangban elvégezhetők. 

 

3.4./1.2.5. sz. ábra: Adatelemzési módszerek: Személyiség–Szervezeti környezet–Flow 

                        

 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem dolgozom oksági modellekkel az elemzésemben. A lineáris 

regresszióelemzés például jó alternatívának tűnhet, ha a Flow-t segítő és gátló tényezők feltárására 

keressük a megoldást. Egyrészt, a valóság komplexitását a típusos összefüggések illusztrálásával a 

személyiségdimenziók, illetve a környezeti tényezők és a Flow-gyakoriságok kapcsolatának 

vizsgálata esetén alkalmasabbnak tartom, másrészt, az adataim természetéhez is jobban 

illeszkednek a háromdimenziós kereszttábla elemzések, mint a regresszió elemzés. Kutatásom 

keresztmetszeti természetű, s az ilyen jellegű kutatásoknál gyakran felmerülő problémaként 

számolhatunk azzal, hogy a cirkuláris oksági összefüggések fennállásának kiszűrése nehéz, olykor 

lehetetlen. Olyan, áttéteken keresztül – nem lineárisan – megjelenő ok-okozati kapcsolatokról lehet 

itt szó, amelyek esetében a változók közötti összefüggések oda-vissza hatása érvényesül, és 
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„öngerjesztő” körök alakulhatnak ki. Ilyenkor nehéz egyetlen keresztmetszeti kutatás keretein belül 

beazonosítani, hogy valójában mi az ok, és mi az okozat. Ahol ilyenfajta összefüggések lehetősége 

fennáll, ott a longitudinális vizsgálatok alkalmazását gondolom helyesebbnek. Doktori kutatásom 

keretei longitudinális vizsgálatra nem adtak lehetőséget, így az elemzéshez használt módszerek 

kiválasztásánál a keresztmetszeti kutatásokból származó adatok elemzésére alkalmasabb módszer 

mellett döntöttem az igen komplex „személyiség–környezet–Flow-gyakoriságok” kapcsolati mátrix 

feltérképezésére. A háromdimenziós kereszttábla-elemzések elvégzésének pontos lépéseit 

bemutató folyamat leírását a 3.4.2./10. sz. mellékletben helyeztem el. 

 

Az eredményekről szóló beszámolót kétféle módon készítettem el. Egyrészt a főváltozók, tehát az 5 

környezeti fődimenzió mentén konszolidáltam az eredményeket, másrészt pedig megvizsgáltam, 

hogy a kontrollváltozók, tehát a személyiségdimenziók mentén áttekintve az elemzéseket milyen 

eredmények születtek. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a főváltozók az elemzésem során mindvégig 

a szervezeti-környezeti tényezők, a kontrollváltozók pedig a személyiségdimenziók voltak, az 

eredmények bemutatása történik csak kétféle módon, a jobb áttekinthetőség és a további gyakorlati 

alkalmazások megkönnyítése érdekében. Vannak olyan értelmezési helyzetek, amikor az egyik 

lebontás segíti az alkalmazást, más helyzetekben pedig a másik oldalról érdemes olvasni az 

eredményeket, az összefüggések úgy rajzolódnak ki könnyebben. Minderről az eredményeket 

bemutató és azokat értékelő fejezetben térünk vissza. 

 

3.4.2.2. Reflexió 

 

Az elemzések arzenálja talán szélesebb a megszokottnál. Bár több eszköz párhuzamos 

alkalmazásával komplexebb lett a munkám, szerettem volna minden lehetséges módszerrel 

megvizsgálni a feltételezett összefüggéseket, hiszen hasonló vizsgálatokra nem találtam példát a 

publikációkban. Olyan feltáró kutatásként tekintek erre a munkára, ahol a különböző módszerek 

alkalmazása inkább kívánatos, még ha összetettebbé is teszi a feladatot. 

 

4. Az empirikus kutatás eredményei 

 

Empirikus kutatásom eredményeit a hipotéziseim vizsgálatára használt kutatási kérdések mentén 

mutatom be (vö.: 3.4/1. sz. ábra). A több különböző módszerrel végzett elemzések eredményeinek 

összehasonlítására és értékelésére triangulálási szabályokat állítottam fel. Ezeket a 4/1. sz. melléklet 

tartalmazza. Az így nyert eredmények értelmezésére és kutatói reflexióim megosztására a 

szakirodalommal történő összevetés fényében, az 5. fejezetben kerül sor. 
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Mindenekelőtt az alkalmazott mérőeszközök pszichometriai jellemzőit tekintjük át, hiszen ezek a 

kutatásból származó eredmények értékelése szempontjából relevánsak. 

 

4.1. A használt mérőeszközök pszichometriai jellemzői 

 

A mérőeszközök pszichometriai jellemzőit két szempont mentén tekintjük át: validitást és 

megbízhatóságot vizsgálunk, az alkalmazott mérőeszközök természetétől függően.  

Kutatásom során csak olyan eszközökkel dolgoztam – adaptáltam vagy fejlesztettem –, amelyeket 

széles körben alkalmazott, validált háttérelméletek, modellek támogatnak meg, illetve 

interkulturális validitásuk is biztosított. Ilyenek a korábban ismertetett Flow Modell, a Nadler–

Tushman-féle Kongruencia Modell, a Cloninger-féle Pszichobiotikai Temperamentum és Karakter 

Modell, valamint a Schwartz-féle Értékpreferencia Modell. Validitásvizsgálatokat a modellek 

tesztelésére ezért csupán a Flow-állapotok meghatározásával kapcsolatban végeztem, a kifejezetten 

speciális, munkahelyi kontextus miatt. 

A reliabilitásvizsgálatokat minden dimenzionális kérdőíven elvégeztem, hiszen „a megbízhatóság 

nemcsak az adott skála jellemzője, hanem a skálát és a mért populációt együttesen írja le (…) a 

megbízhatóságot éppúgy befolyásolják a mérésben részt vevő populáció sajátságai, mint ahogy 

maga az elemzett skála” (Rózsa és mtsai, 2006:108). Valamennyi említett skála esetében 

kiszámítottam a tételek belső konzisztenciáját becslő Cronbach-alfa mutatót, amelyet a 

pszichológiai konstruktumoknál elfogadott 0,5–0,6-os értéktől tekintek megfelelőnek (vö.: Rózsa 

és mtsai, 2006:109-110; Horváth, 1997, in Rózsa és mtsai, 2006). 

A 4.1/1. sz. tábla a TCI, Schwartz és a Szervezeti-Környezeti kérdőív Cronbach-alfa értékeit 

mutatja be. A TCI 7, a Schwartz kérdőív 10 (plusz 4 nagyobb dimenzió), a Szervezeti Környezeti 

Kérdőív pedig 19 dimenziót tartalmaz, összesen tehát 40 dimenziót vizsgáltam megbízhatósági 

szempontból. A táblázatból kiolvasható, hogy a TCI mérőeszköz Önirányítottság dimenziója 

kicsivel (0,49), a Jutalomfüggőség dimenzió viszont valamivel nagyobb mértékben elmarad a 

pszichológiai teszteknél elfogadott 0,5–0,6-os értéktől, a további 5 dimenzió skála megbízhatósága 

azonban kifejezetten erős értékeket mutat. Így tehát a 0,36-os Cronbach-alfa értéket felvevő 

Jutalomfüggőség dimenzió az egyetlen, amely gyengíti az egyébként optimális megbízhatósági 

szintet mutató, 47 tételből álló mérőeszközt. A Schwartz Értékpreferencia Kérdőív 10 dimenziója 

és 4 fődimenziója (értékkategóriái) szintén jó megbízhatósági értékekkel bírnak. Itt 12 dimenzió 

kifejezetten erős Cronbach-alfa értékeket vesz fel, a Hatalom értékdimenzió (0,47-es) értéke pedig 

a 0,5-ös határon van. Két olyan dimenziót emelnék ki, amelyek gyenge belső konzisztenciát 

mutatnak, ezek pedig a Biztonság (0,29) és a Tradíció (0,19) értékek (mindegyik két itemet 

tartalmaz). 
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4.1./1. sz. tábla: Skálák megbízhatósága – TCI, Schwartz és Szervezeti-Környezeti Kérdőív  

 

 

Kifejezetten fontos volt a kutatásom számára kritikus szervezeti-környezeti tényezők 

beazonosításához olyan eszközt használni, amely magas megbízhatósági mutatókkal rendelkezik. 

Az általam szerkesztett és első ízben használt Szervezeti-Környezeti Kérdőív 19 dimenziója 90 tételt 

foglalt magába. A 19 dimenzió Cronbach-alfa értékei kiválóak: 10 dimenzió esetében 0,8–0,9 

közötti értékeket vesznek fel, 8 dimenziónál pedig a 0,6–0,7-es sávban mozognak. Csupán egy 

olyan dimenzió van, amely 0,39-es értéket mutat, ez pedig a zavartalan munkavégzésre és az adott 

feladatra történő koncentrálás feltételeit körbejáró 14. számú, összesen 2 itemet magában foglaló 

dimenzió.  

A 19 dimenziót további adatredukciós módszerrel – főkomponens elemzéssel, illetve 

indexképzéssel – 5 fődimenzióvá alakítottam át. Ezt a műveletet csak megfelelő belső konzisztencia 

értéket mutató dimenziókkal volt értelme elvégezni, ezért is bírnak különösen nagy jelentőséggel a 

Szervezeti-Környezeti Kérdőív kiváló Cronbach-alfa mutatói. A 4.1./2. sz. táblában foglaltam össze 

az adatredukciós módszerrel nyert 5 fődimenzió „jósági fokát” tükröző „megőrzött információ 

mennyiség/megőrzött hányad” arányát illusztráló értékeket. 
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4.1./2. sz. tábla: Szervezeti-Környezeti Fődimenziók 

 

 

Jól látható, hogy az egyezményes 50%-os küszöbértéknél lényegesen kedvezőbb értékek születtek 

– három 70% fölötti, egy pedig közel 60%-os –, így biztonsággal használható, magas megtartott 

információhányadot tartalmazó, megbízható eszközként támaszkodhattam elemzésem további 

részeiben a szervezeti-környezeti tényezők körét lefedni hivatott 5 fődimenzióból álló eszközre, 

amelynek fő szerep a Flow-gyakorisággal összefüggésben végzett háromdimenziós kereszttábla-

elemzéseknél jutott. A táblázat tételeinek részletes kibontását a faktorsúlyok feltüntetésével a 4.1./1. 

sz. melléklet tartalmazza. 

 

Összességében elmondható tehát, hogy az alkalmazott eszközök kifejezetten jó pszichometriai 

mutatókkal bírnak. Miután választ kaptunk arra, hogyan mérnek, nézzük meg a segítségükkel nyert 

eredményeket. 

 

4.2. Flow-gyakoriságok 

 

Bár kutatásom fő céljait és hipotéziseit tekintve a Flow-gyakoriságok meghatározása inkább 

részeredménynek, mint végeredménynek tekintendők, ezen elemzéseknek azonban a jelen kutatás 

szempontjából instrumentális szerepe van. Mivel az Online és ESM módszerrel felvett adatok 

esetében a Flow-állapotok detektálása a másik 3 anti-Flow-állapot meghatározásával egyidejűleg 

történik a négycsatornás Flow modell módszertani sajátosságaiból adódóan, a Flow-állapotok 

mellett automatikusan megkapjuk az Apátia–Unalom–Szorongás/Feszültség állapotokat is. Ennek 

a műveletnek az eredményeként kapunk választ arra a kutatási kérdésre, hogy „milyen gyakran 

élnek meg Flow-, Szorongás-, Apátia- vagy Unalom állapotokat a szervezet szereplői 

munkaidőben”. A kutatás további szakaszaihoz az itt nyert állapotgyakorisági adatsorból azok 

kerülnek kiválasztásra, amelyek a Flow-állapotokat jellemzik, s csak azokkal dolgozunk tovább (a 

3 anti-Flow-állapotnak a továbbiakban már csupán a Flow-dimenziók vizsgálatánál lesz szerepe). 
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Az Online és ESM forrásból származó Flow-gyakorisági adatokat egészítik ki az interjúk adatai. 

Ezeknek a Flow-gyakorisági értékeknek, mint függő változóknak a segítségével történik a 

következő lépésben a demográfiai és munkahelyi státusz Flow-gyakoriságokkal összefüggésben 

történő vizsgálata, valamint a kutatásom szempontjából legfontosabb kérdések elemzése, jelesül, 

hogy a személyiségdimenziók illetve a szervezeti-környezeti tényezők összefüggésbe hozhatók-e a 

Flow-állapotok gyakoriságával. Mielőtt azonban kizárólag a Flow-állapotra fókuszálnánk, 

kiragadva azt a másik három állapot kontextusából, fontos rávilágítani az entropikus állapotok és a 

leginkább optimálisnak tartott Flow-állapot mintázatainak elemzéséből adódó összefüggésekre. A 

4.2.1. és a 4.2.2. sz. fejezetekben az Unalom–Apátia–Szorongás állapot gyakoriságok és egymáshoz 

viszonyított arányai is bemutatásra kerülnek. Ezen eredmények megosztását dolgozatomban azért 

tartom fontosnak, mert miként azt az irodalmi áttekintésben láthattuk, a munkahelyeken végzett 

holisztikus – nem csupán egyetlen szakmai csoportra, vagy hierarchiaszintre fókuszáló –, és a Flow-

állapotot a három anti-Flow-állapottal egyidejűleg bemutató kutatások száma még mindig igen 

szerény a Flow-kutatás többi területén született publikációk számához képest (pl. sport, oktatás, 

terápia). Több szinten elemeztem az adataimat, ám ebben a fejezetben a teljes populáción és a két 

szektor szintjén kirajzolódó eredményekről adok áttekintést, hiszen ezek mentén rajzolódnak ki 

azok a mintázatok, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot a Flow-kutatás területe számára, a többi 

elemzési egységen született eredmények az egyéni és intézményi szintű visszajelzéseket szolgálták. 

A demográfiai és munkahelyi státusz, valamint a Flow-állapot gyakoriságok kapcsolatának 

vizsgálatára az arra dedikált fejezet ad keretet, az alábbiakban csak a szektorok közötti 

különbségeket mutatom be. 

 

4.2.1. Flow- és anti-Flow-állapot gyakoriságok a munkakört alkotó 5 fő tevékenység tükrében 

 

4.2.1.1. Flow- és anti-Flow-állapot gyakoriságok (teljes minta) 

 

A 4.2./1.1.1. sz. ábra pontdiagram segítségével illusztrálja a Flow–Apátia–Unalom–

Szorongás/Feszültség állapotok eloszlásait a Massimini és Carli (1986, in Csíkszentmihályi és 

Csíkszentmihályi,1988) féle négycsatornás Flow-modellben a teljes populációra vetítve (N=172), 

az 5 fő munkatevékenység tükrében, 860 élménymintán. Minthogy minden állapot egy-egy 

munkatevékenységhez kapcsolódik, amelyek elvégzéséhez minden válaszadó meghatározott 

tipikus munkaidő mennyiséget rendelt, a következő ábrán (4.2./1.1.2. sz.) már az látható, hogy az 5 

fő munkatevékenységre fordított teljes munkaidőre vetítve, az idő hány százalékát töltik a négy 

„állapotcsatorna” valamelyikében a résztvevők. 

 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

146 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

Látható, hogy válaszadóim átlagosan a munkaidejüknek nagyjából felét, 56%-át, töltik a leginkább 

optimálisnak nevezett Flow-állapotban, amikor az 5 fő munkatevékenységük elvégzéséről van szó, 

munkaidejük 44%-ában pedig az ún. „entropikus” állapotokat élik át. A munkaidő 18%-ban az 

Unalom állapot a jellemző, ennek fő ismérve, hogy az adott tevékenységhez kapcsolódóan szakmai 

felkészültségi szintjüket az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges követelményszintnél 

magasabbként percipiálják a válaszadók, tehát kifejezetten könnyűnek, fejlődést már nem biztosító, 

erőfeszítést és jelentősebb fókuszáltságot nem igénylő feladatként percipiálják az adott 

munkafolyamatot. 

 

4.2./1.1.1. sz. ábra: Flow+3 állapot (5 fő munkatevékenység, teljes minta)

 

 

4.2./1.1.2. sz. ábra: Állapotgyakoriságok (a munkaidő %-ában) 
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„Túlképzettnek” és az adott feladatnál nehezebb, magasabb szintű szakértelmet igénylő feladat 

elvégzésére is alkalmasnak tartja magát, aki Unalom állapotról számol be, így a számára kihívást 

nem jelentő helyzetekben az élmény érzelmi, hangulati, kognitív és motivációs aspektusait is jóval 

kedvezőtlenebbként éli meg, mint amikor Flow-ban van. Majdnem ugyanilyen arányban, a 

munkakörük magját alkotó tevékenységekre fordított idő 17%-ában élik meg a résztvevők ennek 

éppen ellenkezőjét. Ilyenkor a munka nehézségi fokát, komplexitását, szakértelem-, illetve 

tapasztalatigényét a személyes felkészültséghez képest alacsonyabb szintűként percipiálja, aki a 

Feszültség/Szorongás állapotáról számol be. Az adott tevékenységgel kapcsolatban az 

„alulképzettség”, „alkalmatlanság”, „felkészületlenség” érzése dominálja a tudattartalmat. A 

legkevésbé kedvező – így a Flow-állapottal tökéletesen ellentétes állapot – az Apátia állapota, 

amelynek kialakulásakor még a legegyszerűbb feladatok elvégzésére is alkalmatlannak érzi magát 

a válaszadó. Ilyenkor, bár a tevékenységgel asszociálható kihívás szintjét a tőle általában elvárt, 

máskor teljesített szinttől alacsonyabbként érzékeli, mégis úgy érzi, azzal adott szituációban nem 

tud mégsem megbirkózni. Ezt az állapotot a visszafejlődés érzete, a regresszió percepciója jellemzi. 

A „még egy ilyen egyszerű feladat elvégzésére sem vagyok képes” érzése kíséri ezeket a 

tevékenységeket. 

 

4.2.1.2. Flow- és anti-Flow-állapotok szektorszintű megoszlása 

 

Mivel a dolgozat további részében kizárólag a Flow-állapotokkal kapcsolatos eredményeket és 

összefüggéseket fogjuk vizsgálni, a negentropikus állapotok gyakoriságaival pedig csupán e helyen 

találkozunk, érdemes röviden megvizsgálni, hogy szektorszintű bontásban milyen mintázatok 

rajzolódnak ki, s rámutatni további lehetséges kutatási irányokra. 

 

     4.2./1.2. sz. ábra: Flow+3 állapot, közszféra    4.2./1.3. sz. ábra: Flow+3 állapot. versenyszféra 

 

 

A 4.2./1.2 és a 4.2./1.3. sz. ábrák illusztrálják, hogy a köz-, illetve versenyszféra közötti 

összevetésnél hasonlóak az állapot-megoszlási mintázatok: mindkét szektor esetében a Flow-
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állapot a leggyakoribb az 5 fő tevékenység tükrében mért munkaidőre vetítve. (A szférák közel 

azonos arányban képviseltették magukat). Ezt a versenyszférában a Feszültség/Szorongás (19%) és 

Unalom állapotok (18%) követik. A sort az Apátia állapot zárja mindkét szférában. 

 

4.2./1.4. sz. tábla: Szignifikanciamutatók, Online Flow+3 állapot (szférák) 

 

 

A két szektor viszonylatában nincsenek szignifikáns különbségek az állapotpárok gyakorisági 

mutatóiban. Ez az eredmény összhangban van a 2008-as munkahelyi Flow-kutatás eredményeivel 

(vö.: Kállai, 2009). Érdekes mintázatok rajzolódnak ki azonban, ha nem csupán az azonos 

állapotpárokat vizsgáljuk meg a két szektor vonatkozásában, hanem azt vesszük szemügyre, hogyan 

alakul a négy állapot egymáshoz viszonyított gyakorisági sorrendje egy-egy szektoron belül. A 

Szorongás/Feszültség és Apátia állapotok esetében azt látjuk, hogy a két állapot között a 

versenyszférában 13%-pontos, míg a közszférában csak 6%-pontos különbség mutatkozik. Bár a 

látszólag jelentős eltérés ellenére jelen minta esetében a Feszültség–Apátia gyakorisági 

különbségek nem érik el a statisztikailag egyezményes szignifikancia szintet (p=0,08), a szervezeti 

működéssel kapcsolatos szakértői megfigyeléseimet maximálisan alátámasztják az itt született 

eredmények, így azoknak nagyobb mintán való vizsgálatát, és a mögöttük meghúzódó okok 

feltárását további kutatásra érdemes területként jelölöm meg. (A szignifikancia vizsgálatot a 4.2./1. 

sz. melléklet tartalmazza). 

 

4.2.2. Flow- és anti-Flow-állapot gyakoriságok a teljes munkaidő hányadában 

 

4.2.2.1. Flow- és anti-Flow-állapot gyakoriságok (ESM) 

 

A 4.2./2.1.1. sz. pontdiagramon 94 résztvevőtől 5 napon át, napi 5 alkalommal vett, összesen 1836 

(adattisztítás utáni) ESM élményminta „térképét” látjuk, a résztvevők munkakörének teljes 

tevékenységi spektrumát reprezentáló állapotokkal. A 4.2./2.1.2. sz. ábrán látható kördiagram pedig 

a teljes munkaidőre vetített Flow- és anti-Flow-állapot gyakoriságokról informál a teljes mintán. 
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A leggyakoribb állapot a munkaidő 32%-át kitevő Unalom állapota, ezt a Flow követi 26%-kal, 

majd a Feszültség/Szorongás és az Apátia állapotok következnek csaknem egyforma arányban, 19 

és 18%-kal. Egy 40 órás munkahétre vetítve ez azt jelenti, hogy 12,8 órában élik meg a résztvevők 

az Unalom állapot különféle élménydimenzióit, 10,4 órában pedig a Flow-t. Ez naponta átlagosan 

2,6 órányi Unalom, illetve 2 óra Flow-állapotot jelent. A 8 szervezet munkatársai a legkevésbé 

optimális Apátia állapotban 7,2 órát töltenek heti, 1,44 órát napi szinten, s közel azonos időt a 

Feszültség állapotban. A legkevésbé optimális Apátia, és a leginkább optimális Flow állapotok 

között tehát 3,2 óra időkülönbség van heti szinten. Bár az Apátia és a Feszültség gyakorisági 

mintázatok hasonló képet mutatnak úgy az ESM, mint az Online mérések esetén, a kontextuális 

eltérésekből adódóan, a Flow és Unalom gyakoriságok tekintetében eltérés mutatkozik a két mérés 

eredménye között. 

 

4.2./2.1.1. sz. ábra: Flow+3 állapot (ESM) 

 

4.2./2.1.2. sz. ábra: Állapotgyakoriságok (a munkaidő %-ában, ESM) 
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Az ESM mérések szerényebb Flow-, és dominánsabb Unalom állapot gyakoriságai azért vannak 

összhangban az előzetes várakozásokkal, mert a teljes munkakörhöz tartozó tevékenységtípusok 

már szükségszerűen gyakrabban tartalmaznak a munkavégző számára optimálisnak számító 

körülményektől eltérő (alacsonyabb vagy magasabb) kihívás-felkészültség szinteket, ami az anti-

Flow-állapotok valamelyikének kialakulásához vezet, szemben egy jóval szűkebb 

tevékenységportfólión mért eredményekkel, ahol csak a munkakör gerincét alkotó 5 fő feladatra 

fókuszáltak a mérések. A 2008-as munkahelyi Flow kutatás eredményei ezzel konzisztens 

mintázatot mutatnak (vö.: Kállai, 2009). 

 

4.2.2.2. Flow- és anti-Flow-állapotok szektorszintű megoszlása (ESM) 

 

A köz-, illetve versenyszféra eredményeit  a 4.2./2.2 és 4.2./2.3. sz. ábrák illusztrálják. 

 

4.2./2.2. sz. ábra: Állapotgyak. (munkaidő %), közszféra           4.2./2.3. sz. ábra: Állapotgyak.(munkaidő %), versenyszféra 

 

 

Az Online eredményekhez hasonlóan itt sem láthatóak szignifikáns különbségek az azonos 

állapotpárok (Flow–Flow, Unalom–Unalom) gyakoriságértékei között (4.2./2.4. sz. tábla). 

 

4.2./2.4. sz. tábla: Szignifikanciamutatók, ESM Flow+3 állapot (szférák)
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Bár mindkét szféra esetében az Unalom a leginkább domináns állapot, amit mindkét szektorban a 

Flow követ, az eltérés a két állapot (Flow és Unalom) között jóval nagyobb a közszféra, mint a 

versenyszféra esetében. Ha a közszférán belül vizsgáljuk a Flow és az Unalom állapotok közötti 

különbséget, majd ezt összevetjük a versenyszférában mutatkozó Flow és Unalom állapotok közötti 

eltéréssel, igen beszédes mintázat rajzolódik ki a szemünk előtt; a közszférában hetente 4,16 órával 

több időt tölt egy résztvevő Unalom állapotban, mint Flow-ban, ami napi szinten 50 percet jelent. 

A versenyszférában az Unalomban és a Flow-ban töltött idő között viszont 10 percnyi (10,6 perc) 

különbség van napi szinten. Ez azt jelenti, hogy a versenyszférában egy hét alatt adódik akkora 

eltérés – pontosan 50 perc – a két állapot között, mint amekkora a közszférában napi szinten 

mutatkozik. Ötször nagyobb tehát a különbség mértéke a két állapot között a közszféra rovására, 

noha a szignifikanciavizsgálat itt sem hoz szignifikáns eltérést (p=0,09, vö.: 4.2./1. sz. melléklet). 

Az itt bemutatott mintázatok nagyobb mintaelemszámon való ismételt vizsgálatát ezeknek az 

eredményeknek a vonatkozásában is kívánatosnak tartom. 

 

4.2.3. Interjú segítségével nyert Flow-gyakoriságok 

 

A mintavételi modell jellegéből adódóan a kutatás ezen szakaszában 57 fő részvételével került sor 

az adatfelvételre, ahol a két szféra – a korábbi kutatási szakaszokhoz hasonlóan – közel azonos 

arányban képviseltette magát. A Flow-állapotokat itt egy 9 fokozatú skálán mértem (ahol az 1-es 

az „egyáltalán nincs Flow-ban”, a 9-es pedig a „naponta háromszor, vagy annál többször van 

Flow-ban” válaszokat kódolta). Az interjúzás során az anti-Flow-állapot gyakoriságok vizsgálatára 

nem került sor.  

A teljes mintán (N=57) átlagban a heti 1–2 alkalommal megélt Flow-gyakoriság volt jellemző. A 

megoszlásokat a 4.2./3.1 sz. ábra illusztrálja. Láthatjuk, hogy csupán 2 olyan megkérdezett volt az 

57 interjúalany között, akik egyáltalán nem éltek meg Flow-élményt a munkájuk során. Kiugróan 

magasan, napi több mint háromszor a résztvevők 14%-a (8 fő) éli át az élményt. A résztvevők közel 

40%-a havi legalább 4–8 alkalommal megéli a Flow állapotot.  

A két szektor Flow-gyakorisági mutatója átlagok tekintetében szinte tökéletesen megegyezik 

(SPSS/Group Statistics/Means: közszféra 6,36; versenyszféra 5,93). Mindkét szférában heti 1–2 

alkalommal élnek át Flow-élményt a résztvevők. Az alacsony elemszámok miatt a 9 Flow-

gyakorisági csoporton belül a szférák közötti részletes összehasonlító elemzésnek nincs értelme. 

Mégis érdemes vetni egy pillantást a leíró statisztika nyelvén készült oszlopdiagramra, amelyen 

látható, hogy a két szféra között nem csupán az átlagos Flow gyakoriság tekintetében nincs eltérés, 

de a gyakorisági kategóriákon belül is csak minimális különbségek tapasztalhatók (4.2./3.2. sz. 

ábra). 
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4.2./3.1. sz. ábra: Interjú Flow-gyakoriságok, teljes kutatás (N=57 fő) 

 

 

 

4.2./3.2. sz. ábra: Interjú Flow-gyakoriságok, közszféra és versenyszféra 

 

 

 

 

 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

153 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

4.2.4. Flow-gyakoriságok: a három forrás eredményeinek összevetése 

 

Kutatási modellemben és az arra épülő módszertani leírásban hangsúlyozott szerepe van annak, 

hogy a munkám feltáró jellege miatt a három különböző forrásból származó Flow-gyakorisági 

értékeket nem egy összevont, kombinált mutató képzését követően vonom be a további 

elemzésekbe függő változóként, hanem a 3 különböző forrásból származó Flow-gyakorisági 

értékek mindegyikével elvégzek minden olyan műveletet, amelyről feltételezem, hogy a 

hipotéziseim megerősítésében vagy elvetésében segítségemre lehetnek. Triangulációra az e 

struktúrában bemutatott eredmények ismertetését követően kerül sor. 

 

Mielőtt a további elemzések eredményeit bemutatnám, vizsgáljuk meg, hogy a három mintán 

meghatározott Flow-gyakoriság értékek között milyen hasonlóságok illetve eltérések mutatkoznak, 

s az utóbbiaknak mi lehet az oka. Ezt az összehasonlítást azért tartom fontosnak elvégezni, mert bár 

nem tökéletesen azonos Flow-gyakorisági értékekre számítok a bevezetőben leírt különbségek miatt 

(a módszerek eltérőek, a mérés kontextusa eltérő) az releváns információ, hogy változik-e a Flow-

gyakorisági mintázat a  különböző mintákon, s a kutatás feltárta-e az eltérések lehetséges okait. 

A különböző módszerrel felvett adatok összehasonlításához ún. Flow-csoportokat képeztem. 

Mindhárom mintában három csoport került meghatározásra. 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, s kaptam a 4.2./4.1. sz. 

táblában látható megoszlásokat.  

 

4.2./4.1. sz. tábla: Flow-csoportok képzése, Online és ESM gyakoriságok

 

 

Az interjúzás során született Flow-gyakoriságokat a korábban ismertetett gyakorisági kódok 

segítségével osztottam „magas”, „közepes” és „alacsony” gyakorisági csoportokba, és a 4.2./4.2. 

sz. táblában látható eloszlásokat kaptam. 
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4.2./4.2. sz. tábla: Flow-csoportok képzése, Interjú Flow-gyakoriságok

 

 

A 4.2./5. sz. ábra oszlopdiagramjain jól látható, hogy az ESM és Online minták hasonló eloszlást 

mutatnak mindhárom Flow-csoport esetében; a minta 59–66%-a az átlagosan Flow-zók 

csoportjában helyezkedik el, az alacsonyan, illetve magasan Flow-zók pedig 17–22%-os hányadát 

teszik ki az adott mintáknak. Az interjúzás technikájával nyert Flow-gyakorisági adatok a szélső 

értékek között viszont eltolódás mutatnak. A résztvevők 9%-a tartozik csupán azok közé, akik 

ritkán, átlagban nem többször, mint 2–3 havonta élnek meg Flow-élményt. Ennek egyik, a 

módszertan sajátosságából adódó potenciális oka az lehet, hogy a válaszokban tükröződhet egyfajta 

tudat alatt megjelenő „megfelelési kényszer” a résztvevő részéről, s ez önkéntelenül befolyásolhatja 

némileg a válaszok tartalmát. 

 

4.2./5. sz. ábra: Flow-gyakorisági eloszlások (Online, ESM, Interjú)

 

 

A kontextuális és módszertani eltérések ellenére azt láthatjuk, hogy a mintában szereplők 

egyharmadánál (32%) 100%-os átfedés mutatkozik mindhárom Flow-mérési módszer gyakorisági 
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kategóriái között, 60%-uknál pedig a három különböző forrás gyakorisági besorolása közül kettő 

átfedésben van, és csak egynél mutatkozik eltérés. Összesen 5 olyan esetet találtam (ez 8,7%-a a 

kutatás mindhárom szakaszában résztvevők számának; N=57), ahol inkonzisztens mintázat 

bontakozott ki, tehát eltérő Flow-gyakorisági kategóriába került a résztvevő az Online, ESM és 

Interjú gyakorisági értékei alapján. Az eltérések okainak feltárására az interjúzás kiváló alkalmat 

nyújtott, s a válaszadók saját magyarázatai mentén a következő tipikus okok valamelyikére, vagy 

kombinációikra vezethetők vissza: 

 Munkakörváltozás történt az Online vagy ESM szakasz és/vagy az interjúzás időpontja 

közötti néhány hónapban (7–8 hónap telt el résztvevő interjúidőpontjától függően az Online, 

illetve 6 hónap az ESM felvétel között). Vagy előléptetésre került sor, vagy laterális mozgást 

magában hordozó munkakörváltozás történt, ezek módosították egyrészt a munkakör 

tevékenységportfólióját, másrészt viszont a munkavégzés kontextusában történt változásokon 

keresztül a szervezeti-környezeti kihívások és az ezekre való felkészültség mértékén keresztül 

hathattak a Flow-ba kerülési gyakoriságra (például: másik osztályra került a résztvevő, vagy 

új munkatársakkal kellett együtt dolgoznia új munkakörében, de előfordult, hogy külsős 

munkakapcsolatainak száma változott jelentősen, illetve új vezetőt kapott). 

 Munkaköri elnevezése és szervezetben elfoglalt helye nem változott, de a lényeges, 

meghatározó tevékenységi portfóliója átrendeződött, kikerültek abból elemek, vagy éppen 

újabbakkal gazdagodott, más esetekben pedig az arányai változtak meg egy-egy tevékenységi 

portfóliónak; ez megváltoztatta a mintában szereplő tevékenységekkel kapcsolatos percipiált 

kihívás és felkészültség arányokat, s ez befolyásolhatta a Flow-állapotok előfordulásait. 

 A munkakör tevékenységek és felelősségi kör tekintetében változatlan maradt, viszont a 

szervezeti környezetben történtek jelentős változások; regionális központ jelent meg egy 

korábban közvetítő szerepet betöltő egység beiktatása nélkül a globális központtal 

közvetlenül együttműködő helyi szervezeti egység életében, ami a döntéshozatali és 

kommunikációs viszonyrendszert alapjaiban írta át, vagy egy teljesen új döntés-előkészítési 

és eredményriportálási rendszer bevezetése okozott alapvető súlyponteltolódásokat egy-egy 

munkakörhöz tartozó tevékenységi portfólió percipiált komplexitási szintjében. Ezekben az 

esetekben a szervezeti környezetben jelentkező változások okozhattak jelentős eltolódásokat 

a munkakörről alkotott percepcióban, felülírva a résztvevő korábbi kihívás–felkészültség 

arányokról kialakult értékelését. 

 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az egyéni szinten vizsgált Flow-gyakoriságokban megjelenő 

eltérésekre adott fenti magyarázatokban már felsejlenek azok az összefüggések, amelyek a 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

156 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

kibővített Flow-modellben ismertetett szervezeti-környezeti, kontextuális tényezők Flow-

állapotokkal összefüggésbe hozható voltára vonatkozó feltételezést erősítik. 

 

4.2.5. Összegzés, reflexiók 

 

Ebben a fejezetben megválaszolásra került az első kutatási kérdés, amely így hangzott: „Milyen 

gyakran élnek meg Flow, Szorongás/Feszültség, Apátia, Unalom állapotokat a szervezet szereplői 

munkaidőben?” Megvizsgáltuk, hogy a Flow- és anti-Flow-állapotok gyakoriságai a teljes kutatás 

szintjén, illetve a szektorok közötti összehasonlítás tekintetében milyen mintázatot mutatnak, s azok 

a mintázatok hogyan értelmezhetők a Flow-modell logikája mentén. A Flow- és anti-Flow-állapot 

mintázatok rövid elemzésével egyrészt a négycsatornás Flow-modell szervezetdiagnosztikai 

eszközként való alkalmazhatóságára szerettem volna rámutatni további kutatási területek 

kijelölésével, másrészt pedig a Flow-állapot tárgyalása előtt fontosnak tartottam bemutatni annak 

helyét és szerepét az anti-Flow-állapotok kontextusában. A különböző módszerekkel és mintákon 

nyert eredmények összehasonlításakor konzisztens eloszlásokat kaptunk a Flow-gyakoriságok 

tekintetében, ami fontos információ az eredmények megbízhatóságáról. 

 

4.3. A Flow élménydimenziói 

 

Vajon munkahelyi környezetben is érvényesek azok a megkülönböztető ismérvek, amelyekkel a 

művészetek, a tanulás, a sport, a szabadidő eltöltésének kontextusaiban jellemezték a Flow-

állapottal járó élményminőségeket az elmúlt közel fél évszázad során született publikációk? Miért 

nevezi Csíkszentmihályi (1988a, 1997) „negentropikus” állapotnak a Flow-t? A fejezetben arra 

kapunk választ, hogy pontosan milyen kognitív, affektív, emocionális és motivációs 

élményjellemzők kísérik a Flow-állapotot a többi, entropikusnak tartott anti-Flow-állapothoz képest 

munkavégzés közben. A bemutatásra kerülő eredmények megosztásával két célom van. Egyrészt 

arra szeretnék rávilágítani, hogy a Flow-élményminőségek munkahelyi kontextusban is, számos 

dimenzió mentén szignifikáns eltérést mutatnak az Apátia, Unalom, Feszültség/Szorongás 

állapotokhoz képest a kutatási mintámban szereplő résztvevők esetében is, igazolva kutatási 

hipotézisemet. Az eredmények bemutatásával arra is szeretnék rávilágítani, hogy a különböző 

módszerekkel detektált Flow-állapot mérések hitelesek, a különböző mintákból nyert Flow-

állapotokhoz tartozó élménydimenzió mintázatok tökéletesen konzisztensek, azok azonos 

eredményeket mutatnak, függetlenül attól, hogy a Flow-detektálás a három módszer közül melyikkel 

történt, Online, ESM, vagy Interjús Flow-detektálásról van-e szó. Míg az előző fejezetben a Flow-

gyakoriságok eloszlásainak három forrásból származó összevetését a Flow-gyakorisági 
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eredmények megbízhatóságának illusztrálására mutattam be, az itt bemutatásra kerülő eredmények 

a Flow-állapotok mérésének validálására szolgálnak. Így, mielőtt továbblépnénk, és a Flow-

gyakorisági értékeket függő változókként vonnánk be a további kutatási kérdések 

megválaszolásához, azok minőségéről is megbizonyosodhatunk. 

 

4.3.1. Flow- és anti-Flow-állapotok élménydimenziói 

 

Dolgozatom Flow-konstruktumot bemutató fejezetében a 2.3./4. sz. ábra segítségével ismertettem 

a Flow-állapotot kísérő élménydimenziókat. Míg ez a modell holisztikusan mutatja be az Optimális 

Élmény mintázatát, addig a 4.3./1. sz. tábla az élménydimenziók Online adatfelvételből származó 

méréseinek eredményeit tükrözi, a 4.3./2. sz. tábla pedig az ESM mérés értékeivel járul hozzá a 

három egységből álló élménymintázat hitelesítéséhez. (Az ESM eredménytáblázat az 

emocionális,affektív és aktivációs élménydimenziókra vonatkozó értékeket is tartalmazza, míg az 

Online felvételnél, másodlagos élményjellemzőkről lévén szó, azokat nem mértem.) Az egyes 

dimenziókat adó skálák értékei összevontan jelennek meg a táblázatokban, a skálához tartozó 

kérdésszámok megjelölésével. (A 4.3./1. és 4.3./2. sz. mellékletek tartalmazzák a többi állapotpár 

összehasonlító elemzését is, jelesül a Feszültség–Unalom, Feszültség–Apátia és Unalom–Apátia 

párokét, valamint az egyes skálákhoz tartozó értékeket is.) A kvalitatív módszerrel nyert interjú 

eredményeket a 4.3./3. sz. tábla tartalmazza. Azok a dimenziók kerültek a táblázatba, amelyeket a 

félig strukturált interjúszakaszok, illetve az asszociációs technikák segítségével nyert 

szövegtartalmak elemzésével nyertem. 

 

4.3.1.1. Kognitív és motivációs élménydimenziók 

 

A Flow-állapottal asszociált, „leginkább indikatívnak” tartott (Csíkszentminályi, 1988a) négy 

élménydimenzió, amelyek az ún. elsődleges, kognitív és motivációs élményjellemzőkből álló 

csoport alkotóelemei, a következők: kiváló koncentráció érzete, amikor úgy érezzük, tökéletesen 

képesek vagyunk a feladatra összpontosítani, és semmi nem tereli el figyelmünket a tevékenységről; 

élvezettel, örömmel végezzük az adott tevékenységet; intrinzikus érdeklődés jellemzi a 

működésünket, érdekesnek tartjuk, amit teszünk, nem vágyunk mást csinálni; belső motiváció hajt 

minket, fontos számunkra az adott tevékenység, nem szívesen hagyjuk abba, s vágyunk visszatérni 

ahhoz. Kutatásom eredményei úgy az Online, mint az ESM mintán azt mutatják, hogy a 

dimenzióértékek mindegyike szignifikánsan magasabb Flow-állapotban, mint az Unalom, Apátia 

vagy Feszültség állapotokban. 
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Úgy az Online, mint az ESM élménymintán erős szignifikancia szinteken mértem az eltéréseket a 

Flow-állapot javára: akkor koncentrálunk a legjobban, akkor végezzük a legnagyobb élvezettel a 

munkánkat, és akkor érezzük a legmélyebbről fakadó érdeklődést és motivációt, ha a kihívások 

szintje magasabb az általunk megszokottnál, ám úgy érezzük, még meg tudunk felelni annak. Az 

interjús eredmények – bár kvalitatív módon – szintén ezt igazolják. Az említett négy dimenzió az 

interjúzás során is megjelenik az élményjellemzők leírásakor. A legmarkánsabban az intrinzikus 

érdeklődés és a belső motiváció rajzolódtak ki megkülönböztetett dimenzióként. 

 

4.3./1. sz. tábla: Online Flow-élménydimenziók

 

 

A Flow-kutatók még mindig az elsődleges élményjellemzők között tartják számon a következő 

dimenziókat, amelyekre tipikus élményminőségekként utal a szakirodalom: kristálytisztán látjuk a 

célokat magunk előtt; a tevékenységbe tökéletesen belefeledkezünk, nem aggodalmaskodunk, 

kizárjuk a „külső zajokat” (konkrét és absztrakt értelemben egyaránt); úgy érezzük, tökéletesen 

kontrolláljuk a helyzetet, van ráhatásunk az események alakulására; folyamatos belső visszajelzést 

kapunk arról, hogy jól működünk (azt tesszük, amit tennünk kell, úgy ahogy azt tennünk kell). 

A tevékenységbe való tökéletes belefeledkezés az a dimenzió, amely mindhárom állapotpár 

összehasonlításakor egyértelműen kiállja a próbát, hiszen szignifikáns különbségek rajzolódnak ki 

az Online és ESM értékek esetében is a Flow állapot javára úgy az Unalom, mint az Apátia vagy 
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Feszültség állapotokkal való összehasonlítás esetében is. Megegyeznek az Online és ESM mérések 

a kontrollérzet és a tiszta célok érzete tekintetében is. Mindkét mintából származó adatok azt 

mutatják, hogy erősen szignifikáns a különbség a Flow–Apátia, illetve a Flow–Feszültség 

állapotpárok tekintetében a Flow-állapot javára, viszont a Flow–Unalom állapotpárnál nem 

mutatható ki szignifikáns eltérés. 

 

4.3./2.1. sz. tábla: ESM Flow-élménydimenziók 

 

 

Bár a célok tisztánlátása és a szituáció kontrolljának értéke egyaránt magasabb Flow-állapotban az 

Unalom állapotokénál, az eltérés nem szignifikáns. Ez nem meglepő, hiszen Unalom állapot akkor 

alakul ki, ha felkészültségünket a személyes átlagos felkészültségünknél magasabbként 

percipiáljuk, miközben a ránk bízott feladatot a szokásosnál is kevésbé tartjuk megerőltetőnek, így 

természetes, hogy könnyedén átlátjuk, mi a dolgunk, tisztának érezzük a célokat, s a helyzet 

megoldásában is aktívan részt tudunk venni (kontroll). 

 

Az eddig tárgyalt 8 dimenzió közül egyetlen esetben találtam eltérést az Online és az ESM mérések 

eredményei között: míg az ESM mintán a pozitív megerősítés, pozitív belső visszajelzés dimenziója 

mindhárom állapotpárban erősen szignifikáns eltérést jelez a Flow-állapot élmény mintái javára, 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

160 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

addig bár az Online eredmények esetében is magasabb értékek születtek Flow-ban, mint az Unalom 

állapotában, az eltérés mégsem szignifikáns. A másik két állapotpárban itt is egyező tendenciák 

mutatkoznak. 

 

Az interjú eredmények megerősítik az Online és ESM felvétel eredményeit. A kontrollérzet és az 

azonnali belső visszajelzés érzékelése a résztvevők 50%-ánál rajzolódott ki, mint a Flow-állapot 

markáns élményjellemzője. Szorosan követi ezeket az említéseket a tiszta célérzékelés a résztvevők 

35%-ának beszámolójában. A munkába való teljes belefeledkezés hangzott el a legritkábban a saját 

beszámolókban, így a kvalitatív vizsgálatnál ez zárja a gyakoriságok sorát. 

 

4.3./3. sz. tábla: Flow-élménydimenziók (Interjúk) 

 

 

4.3.1.2. „Alkotás” és „Fejlődés” érzete 

 

A „teremtés”, az „alkotás”, illetve a „fejlődés” érzetének jelentéstartalmaival asszociálhatók azok 

az élmények, amelyek a második nagy dimenziócsoport elemeit képezik (a kategória elnevezése 

önkényes, a dimenziócsoportot alkotó négy építőelem tartalmi megjelölésére azonban alkalmasnak, 

az egyszerűsítés szempontjából pedig hasznosnak tartom a bevezetését).  
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A kategórián belül négy dimenzió közül három esetében szignifikáns különbség mutatkozik a Flow 

és az Unalom, Apátia és Feszültség értékei között minden mérésükre használt eszköz tekintetében. 

Ezek a „megnövekedett kreativitás” érzete, a „megnövekedett önbizalom, önértékelés”, és a 

„személyes fejlődés” érzete. Szembetűnő, hogy a „kiváló teljesítőképesség/produktivitás” 

érzetének dimenziója, bár a Feszültség és Apátia állapotokban egyértelműen szignifikáns eltérést 

mutat a Flow javára, az Unalom–Flow állapotpárnál ez a különbség nem mutatható ki sem az 

Online, sem pedig az ESM eszközzel mért eredmények esetében, tehát ismét konzisztens mintázatot 

kaptunk. Míg tehát az Apátia illetve Feszültség állapotokhoz képest a Flow-állapotban erős 

szignifikancia szintek mellett egyértelműen megjelenik a kiváló teljesítőképesség érzete, hiszen 

lényegesen magasabb értékeket vesz fel a teljesítménnyel kapcsolatos percepció, mint a másik két 

említett állapotban, ez a fajta különbség nem látható az Unalom állapotával összevetve. Vagyis, 

ugyanannyira érezhetjük magunkat produktívnak, lehetünk elégedettek a munkavégzésünk 

sikerességével adott tevékenység elvégzése közben akkor, ha úgy érezzük, felkészültségünk 

meghaladja az adott feladat nehézségi szintjét (Unalom), mint ha azzal körülbelül kiegyenlítettnek 

és a személyes átlagunkat meghaladó szintűnek érezzük azt (Flow). Ahogy a korábban elemzett 

kontrollérzet, vagy tiszta célok percipiálása esetében ezt az eredményt is inkább magától 

értetődőnek, mint meglepőnek nevezném. 

 

Az interjú eredmények ebben a dimenziócsoportban is konzisztensek az Online és ESM mintán 

nyert eredményekkel. Az alanyok megnövekedett kreativitásról, kiváló teljesítőképességről, és 

megnövekedett önbizalomérzetről, ezek mellett pedig a személyes fejlődés érzetéről számolnak be 

azokban a helyzetekben, amelyeket a Flow-val asszociálnak. Az említések számai különösen az 

első három dimenzió esetében magasak (24–29 alkalommal hangoztak el ezek az élményjellemző 

megjelölések, ami azt jelenti, hogy a résztvevők 42–50%-a proaktívan említette ezeket.) 

 

4.3.1.3. Emocionális, affektív és aktivációs élményjellemzők 

 

A harmadik élménydimenzió-csoport elemeinek mérésére leginkább az ESM módszer alkalmas, ez 

valós időben képes detektálni azokat, így az Online kérdőívben nem mértem azokat. Az Interjúknál 

viszont adott volt a lehetőség, hogy a válaszadók ezekről az érzetekről is beszámoljanak a 

történeteik elmesélése során. (Explicit módon azonban nem kérdeztem rá ezekre). Az ESM 

eredmények mintázatait a 4.3./2.2. sz. táblázat adatsora illusztrálja. 
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4.3./2.2. sz. tábla. ESM emocionális, affektív és aktivációs értékek, Flow+3 állapot 

 

 

A boldogság élménydimenzió tekintetében sem az Unalom, sem az Apátia állapotok értékeihez 

képest nincs szignifikáns különbség a Flow-értékek javára. A Feszültség (szorongás, stressz) 

állapotokkal összevetve viszont már szignifikáns pozitív eltérés mutatkozik. A feszült, vagy 

szorongással teli állapot egyértelműen alacsonyabb szintű boldogságérzettel asszociálható, mint a 

Flow-állapot. Az itt született eredményt megerősítik az interjútartalmak is, egyetlen helyen sem 

hangzik el a boldogság szó a Flow-állapot élményszintű leírásakor. Szintén nem látható szignifikáns 

különbség a Flow–Unalom állapotpárnál, amikor a vidámság és barátságos hangulat kerül górcső 

alá. Sem vidámabbak, sem pedig kifejezetten barátságosabbak nem vagyunk Flow-ban az Unalom 

állapottal összevetve, viszont határozottan vidámabbak és barátságosabbak vagyunk, az Apátia és 

Feszültség állapotokat kísérő megélések minőségéhez képest, mely eredmények konzisztensek az 

előzetes elvárásokkal. 

Az aktivációs értékek tekintetében szintén konzisztens mintázat tárul elénk. A nyugalom értéke 

szignifikánsan magasabb az Unalom, mint a Flow-állapotokban, viszont kevésbé vagyunk 

nyugodtak Apátia és Feszültség állapotokban, mint Flow-ban. A lelkes, izgatott jelzővel leírható 

élmény viszont a Feszültség állapotban szignifikánsan magasabb, mint Flow-ban, az Unalom és 

Apátia állapotokra viszont ennek az ellenkezője igaz, ott a Flow-ban megmutatkozó értékek erős 

szignifikancia szint mellett emelkednek ki a két anti-Flow-állapot értékei közül. 

 

4.3.2. Összegzés, triangulálás, reflexiók 

 

A fejezetben bemutatott eredmények megosztásával két célom volt. Egyrészt bemutattam, hogy a 

Flow-állapot kognitív, motivációs, emocionális/affektív és aktivációs természetű élményminőségei 

munkahelyi kontextusban is, néhány dimenzió kivételével, szignifikáns – sőt, a legtöbb helyen 

erősen szignifikáns – eltérést mutatnak az Apátia, Unalom, Feszültség/Szorongás állapotokhoz 

képest a kutatási mintámban szereplő résztvevők estében is, hasonlóan előkutatásom 
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eredményeihez, igazolva kutatási hipotézisemet. 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 az megnyugtató eredménnyel léphetünk tovább, és 

vonhatjuk be elemzéseinkbe a Flow-gyakorisági értékeket függő változókként, s vizsgálhatjuk meg 

azokat a tényezőket, amelyek az e fejezetben bemutatott Optimális Élmény gyakoribb 

kialakulásában szerepet játszhatnak. A 4.3/4. sz. ábra szintetikusan összegzi az eredményeket. 

 

4.3./4. ábra: Flow-élmény dimenziói a kutatás eredményeinek tükrében 

 

 

 

4.4. Flow-gyakoriságok a demográfiai és munkahelyi státusz változók fényében 

 

Ezzel a fejezettel elérkeztünk a kutatás leghangsúlyosabb területeinek első állomására. Azt 

vizsgáljuk meg, hogy található-e bárminemű összefüggés a szociodemográfiai és a munkahelyi 

státusz változók egyes elemei, valamint a Flow-gyakorisági értékek között. 
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4.4.1. Nemek és Flow-gyakoriság 

 

A nők az 5 fő munkatevékenységre eső idő 56,1%-át, a férfiak 55,2%-át töltik Flow-ban (Online 

mérések). A teljes munkakörre vetítve a nők a teljes munkaidő 27%-át, a férfiak pedig 23%-át töltik 

Flow-ban (ESM). Az interjúk eredménye szerint a nők heti 1–2, a férfiak pedig havi 3–4 Flow-

állapotban töltött alkalomról számoltak be. Bár a nők mindhárom mérés eredményei tükrében 

némileg gyakrabban vannak Flow-ban, szignifikáns különbség sehol sem tapasztalható. A 4.4./1. 

sz. melléklet a páros t-próba, és a kétdimenziós kereszttábla-elemzés eredményeit mutatja be. Az 

eredmények mindkét módszer alkalmazása esetében azt mutatják, hogy nincs különbség a nők és 

férfiak Flow-gyakorisági tendenciáiban, mindkét nem képviselői körülbelül ugyanannyit Flow-

znak. 

 

4.4.2. Iskolai végzettség és Flow-gyakoriság 

 

Nincs szignifikáns különbség a felsőfokú illetve középfokú végzettségűek átlagos Flow-gyakorisága 

között a t-próba csoport-összehasonlító módszerével mért eredményei szerint. A középfokú 

végzettségűek az 5 fő tevékenységre vetített munkaidejük 61%-ban, a felsőfokú végzettségűek 

pedig 53%-ában vannak Flow-ban. A teljes munkaidőre és munkaköri portfólióra (ESM) vetítve 

22%, illetve 27% a Flow-ban töltött idejük. Interjús gyakorisági mutatók tekintetében a 

középfokúak havi 3–4, a diplomások pedig heti 1–2 alkalommal Flow-znak átlagosan. Az eltérések 

nem szignifikánsak egyik mérési mintán sem (a 4.4/2. sz. mellékletben találhatók az SPSS 

táblázatok kivonatai).  

 

4.4.2./1. sz. tábla: Iskolai végzettség és ESM Flow (kereszttábla) 

 

 

A kétdimenziós kereszttábla-elemzések viszont – az ESM mintán – közepes erősségű (Phi=0,22) 

szignifikáns összefüggést mutattak az iskolai végzettség és Flow-gyakoriságok között. (vö.: 4.4.2/1. 

sz. tábla). Eszerint a felsőfokú végzettségűek szignifikánsan többet Flow-znak, mint a középfokú 
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végzettséggel rendelkezők. Míg a diplomások 56,5%-a tartozik a „gyakrabban Flow-zók 

csoportjába”, addig a középfokú végzettségűeknek csak 32%-a, míg 68%-uk az alacsonyabb Flow-

csoporthoz tartozik. Mivel azonban a kétdimenziós tábla a másik két forrásból nem mutat hasonló 

összefüggést, ezt további kutatásra javasolt eredményként értékelhetjük (vö.: 4.4./2. sz. melléklet). 

 

4.4.3. Szektorok és Flow-gyakoriság 

 

A közszférában dolgozók az 5 fő munkatevékenységükre vetített munkaidő 57%-át, a 

versenyszférában dolgozók pedig 54,7%-át töltik Flow-ban. A teljes munkakörre, így a teljes 

munkaidőre vetítve, ennek a fordítottja igaz. A versenyszférában 3 százalékponttal magasabb, 27%-

os Flow-gyakoriságot detektáltam a közszférában tapasztalt 24%-hoz képest. Ez a néhány 

százalékpontos eltérés azonban nem szignifikáns. A helyzet ugyanez az Interjú Flow esetében, ahol 

minimális eltéréssel a közszférában dolgozók Flow-znak gyakrabban saját bevallásuk szerint (heti 

1–2 alkalommal, a versenyszféra havi 3–4 alkalmához képest). A különbségek nem szignifikánsak 

sem a páros t-próba, sem pedig a kétdimenziós kereszttábla-elemzés esetében. (4.4/.3. sz. 

mellékletben.) Az tehát, hogy melyik szektorhoz tartozik adott szervezet, nem hozható összefüggésbe 

az ott dolgozók Flow-gyakoriságával a két alkalmazott elemzési módszer egyike szerint sem. 

 

4.4.4. Hierarchiában elfoglalt hely (vezető–beosztott státusz) és Flow-gyakoriság 

 

Az eredmények úgy a varianciaanalízis, mint a kereszttábla-elemzések tekintetében azt üzenik, 

hogy nincs különbség a között, hogy valaki vezetői pozícióban vagy beosztottként tagja a 

szervezetnek, munkaidejének körülbelül ugyanolyan hányadában éli meg az optimális állapotot. A 

nem vezető beosztásúak idejüknek körülbelül a felét töltik Flow-ban az Online mintán, és körülbelül 

idejük 25%-át az ESM mintán. Heti 1–2 Flow-ban töltött alkalomról számolnak be az Interjú 

mintában résztvevők. A vezetők tehát – függetlenül attól, hogy egy kisebb (1–5 fős) csapatot, egy 

egész osztályt (6–25 főt), vagy egy lényegesen nagyobb szervezeti egységet vezetnek (25 főnél több 

beosztottal) –, nem élnek meg szignifikánsan eltérő mértékű Flow-állapot gyakoriságot a 

beosztottaiknál (vö.: 4.4./4. sz. melléklet). 

 

Megjelenik viszont egy Phi=0,16-os erősségű (gyenge) összefüggés a kétdimenziós kereszttábla-

elemzés Online mintáján. Ezt a 4.4.4./1. sz. táblában láthatjuk. A beosztottakkal rendelkezők 

csaknem 2/3-a (65,3%-a) a magasan Flow-zók csoportjába tartozik, és csak kisebb hányaduk 

(34,7%-uk) tartozik az alacsonyan Flow-zók csoportjába. A nem vezető beosztásúaknak viszont 

csak kevesebb, mint a fele tartozik a gyakran Flow-zók közé. 
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4.4.4./1. sz. tábla: Vezető beosztás és Online Flow 

 

 

4.4.5. Szervezetben elfoglalt hely (jelentési vonalak, vezetők száma) és Flow-gyakoriság 

 

Az eredmények fényében ugyanolyan gyakorisággal vannak Flow-ban azok, akik csupán egyetlen 

vezetőnek jelentenek, mint akiknek kettő vagy több vezetőjük van. Egyik mintán sem mértem 

szignifikáns eltérést e tekintetben a Flow-gyakoriságok között, sem a varianciaanalízis 

módszerével, sem pedig a kétdimenziós kereszttábla-elemzésekkel. (vö.: 4.4./5. sz. melléklet). 

 

4.4.6. Munkahelyen eltöltött idő hossza és Flow-gyakoriság 

 

A munkahelyen eltöltött idő hossza és a Flow-gyakoriságok között varianciaanalízis módszerével 

egy helyen tártam fel statisztikailag szignifikáns összefüggést, ez pedig az Interjún gyűjtött adatok 

eredményeihez kapcsolódik. A 4.4.6/1.1. és 4.4.6/1.2. sz. táblák ezekre világítanak rá.  

 

4.4.6./1.1. sz. tábla: Munkahelyen eltöltött idő hossza és Flow (3 minta), ANOVA

 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

167 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

4.4.6./1.2. sz. tábla: Munkahelyen eltöltött idő hossza, Post Hoc Interjú 

 

 

Látható, hogy azok a válaszadók, akik 2 évnél nem régebben dolgoznak a munkahelyükön, csupán 

havonta 1–2 alkalommal élik át a Flow-t, míg azok, akik legalább 3 éve vannak az adott 

munkahelyen, már heti 1–2 alkalommal, vagyis havi 4–8 alkalommal, ami pontosan a négyszerese 

az újonnan belépők Flow-zási gyakoriságának. Ezen belül azok, akik 3–5 éve vannak a 

munkahelyükön, p=0,019-es szignifikancia szinten, akik pedig 5 évnél is hosszabb ideje vannak a 

szervezetben, a még magasabb p=0,005-ös szignifikancia szinten mutatnak nagyobb Flow-zási 

gyakoriságot azokkal összevetve, akik 2 évnél kevesebb időt töltöttek ugyanazon a munkahelyen. 

Bár az elemszám az interjúk esetén a legszerényebb (N=57), mégis figyelemre érdemes 

eredményről van szó, ami összhangban áll a 2008-as munkahelyi Flow-kutatás eredményeivel is 

(vö.: Kállai, 2009). 

 

Az itt kimutatott összefüggés a kibővített Flow-modell kontextuális, szervezeti-környezeti 

elemeinek a Flow gyakorisággal potenciálisan összefüggésbe hozható kapcsolatát alátámasztó 

eredmény.  

 

A kétdimenziós kereszttábla-elemzés nem hozott statisztikailag értékelhető, szignifikáns 

eredményeket (vö.: 4.4/.6. sz. melléklet). 
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4.4.7. Munkakörben eltöltött idő hossza és Flow-gyakoriság 

 

A munkakörben eltöltött idő Flow-gyakoriságokkal összefüggésben történő vizsgálata nem hozott 

statisztikailag értelmezhető eredményt sem a varianciaanalízis, sem pedig a kétdimenziós 

kereszttábla-elemzés esetében. Erről a 4.4/7. sz. melléklet táblái tájékoztatnak. 

 

4.4.8. Külső munkakapcsolatok száma és Flow-gyakoriság 

 

A külső munkakapcsolatok száma a munkakör keretében elvégzendő feladatok kontextuális 

beágyazottságát jelzi, és a munkavégző külső stakeholderekkel (pl. ügyfelekkel, vásárlókkal, 

beszállítókkal, hatóságokkal) létrejövő interakcióinak rendszerességéről, illetve előfordulási 

gyakoriságáról is informál minket. Ezzel az elvégzendő munka, feladatkör elemeinek 

számosságáról, a portfólió szélességéről is tájékozódunk, ugyanis a számosabb külső kapcsolat 

rendszerint több és komplexebb kihívással jár a munkavégző számára, hiszen azon szervezetek 

világa, amelyeket a külsős kapcsolatok képviselnek, egyfajta lenyomatként jelenik meg az adott 

munkakör „térképén”, növelve az egész munkakörhöz tartozó kihívás mértékét. 

 

4.4.8./1.1. sz. tábla: Külsős munkakapcsolatok száma és Flow (3 minta), ANOVA
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A varianciaanalízis eredményeként azt láthatjuk a 4.4.8./1.2. sz. táblán, hogy az ESM mintán azok, 

akiknek 1–5 külsős munkakapcsolatuk van 12%-ponttal többet Flow-znak azokhoz képest, akiknek 

több mint 25 munkakapcsolatuk van (33,9% vs. 21,9%). Az eltérés p=0,035-ös erősségű 

szignifikancia szinten mutatkozik, meg. Az 1–5 külsős munkakapcsolattal rendelkezők 18%-ponttal 

azoknál is gyakrabban vannak Flow-ban, akiknek nincs egyetlen munkakapcsolatuk sem. (Itt a 

szignifikancia szint éppen a határon van p=0,054). Eredményeim szerint a legoptimálisabbnak 

Flow-zási gyakoriság szempontjából az 1–5 fő közötti munkakapcsolat szám jelölhető meg. 

 

4.4.8./1.2. sz. tábla: Külső munkakapcsolatok száma, Post Hoc, ESM 

 

 

A kétdimenziós kereszttábla-elemzés nem mutatott szignifikáns eredményeket egyik mintán sem 

(vö.: 4.4./8. sz. melléklet). 

 

4.4.9. Belső munkakapcsolatok száma és Flow-gyakoriság 

 

Ellentétben a külső munkakapcsolatok számával, a belső munkakapcsolatok száma és a Flow-

gyakorisági átlagok között nem mutatkozott szignifikáns különbség az egyes csoportok 

összehasonlításakor, egyik módszerrel végzett elemzés szerint sem (vö.: 4.4./.9. sz. mellékletek). 

 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

170 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

4.4.10. Speciális kombinációk és Flow-gyakoriságok 

 

Az eddigi elemzésekből egyértelműen látszik, hogy vannak tisztán kibontakozó szignifikáns 

különbségek bizonyos szociodemográfiai és munkahelyi státusszal bíró csoportok Flow-

gyakoriságai között. A háromdimenziós kereszttábla-elemzések azonban olyan további 

összefüggésekre világítottak rá, melyek hipotéziseim szempontjából relevánsak. A specifikáló hatás 

vizsgálatára három változót – szektorok, vezetői beosztás, nemek – vontam be 

kontrollváltozóként, a főváltozók pedig a már korábban bemutatott szociodemográfiai és 

munkahelyi státusz változók voltak. A háromféle – Online, ESM és Interjú – Flow-gyakorisági 

értékek mindegyikére elvégeztem az analízist, s az így született 24 kereszttábla elemzéséből az 

alábbiakban csak a szignifikáns kapcsolatokat tekintjük át. 

 

Elsőként azt vizsgáljuk meg, hogy ha a szférák/szektorok mentén osztjuk a mintát két csoportra 

és külön a köz-, illetve versenyszférában vizsgáljuk meg az egyes szociodemográfiai és munkahelyi 

státusz ismérvek és a Flow-gyakorisági mutatók közötti összefüggéseket, találunk-e olyan változó 

csoportot, amely szignifikáns módon eltérő Flow gyakorisági jellemzőkkel bír a többihez képest. A 

8 elvégzett elemzés két ilyen változócsoportra világított rá. A 4.4.10./1. sz. táblában azt láthatjuk, 

hogy az ESM mintán a versenyszféra nemre specifikál (vö.: 4.4/10. sz. melléklet). 

 

4.4.10./1. sz. tábla: Szférák–nemek ESM Flow (specifikáció), kereszttábla 

 

 

Bár a férfiak és nők Flow-gyakorisági tendenciáiban nem látszott szignifikáns különbség az egész 

kutatási mintán, a köz-, illetve versenyszféra kontextusában vizsgálva a nemek közötti esetleges 

különbségeket, az látszik, hogy a versenyszférában a nők gyakrabban Flow-znak, mint a férfiak, a 

versenyszféra tehát nemekre specifikál. A nők 63,6%-a tartozik a gyakrabban Flow-zók csoportjába, 

míg a férfiaknak csak a 33%-a tartozik oda. A közszférán belül a két nem vonatkozásában nincs 

szignifikáns különbség. Az esetszám miatt – hiszen a férfiak alulreprezentáltak az egész mintában 
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– az eredményt jelzés értékűnek kell tekintenünk, annak nagyobb mintán történő ellenőrzése 

mindenképpen kívánatos. 

 

A másik szignifikáns összefüggést a közszféra vonatkozásában látjuk: a közszféra vezetői pozícióra 

specifikál. Az Online mintán ugyanis azt láthatjuk, hogy azok körében magasabb a gyakrabban 

Flow-zók aránya (78,3%), akiknek van beosztottjuk, mint akiknek nincs. A nem vezetői 

beosztásban dolgozóknak csak 46,4%-a éli át gyakran a Flow-élményt. A közszférán belül tehát 

azok Flow-znak szignifikánsan gyakrabban, akik vezető pozícióban vannak (0,28-as Phi erősségű 

szignifikancia szint mellett). Ez tehát specifikálja azt az összefüggést, ami a teljes populáció szintjén 

már korábban látszott alacsonyabb Phi érték mellett. A közszférában dolgozók tehát szignifikánsan 

nagyobb eséllyel Flow-zhatnak, ha vezetők, így a szféra sajátosságának tekinthetjük, hogy vezetői 

részére felerősíti, katalizálja a Flow-ba jutást (vö.: 4.4.10./2. sz. tábla és 4.4./10. sz. melléklet). 

 

4.4.10./2. sz. tábla: Szférák–vezetői beosztás Online Flow (specifikáció)

 

 

Ha a mintát a hierarchiában elfoglalt hely mentén szegmentáljuk, és azt vizsgáljuk meg, hogy a 

vezetők, illetve nem vezetők körében specifikus mintázatok kialakulnak-e a szociodemográfiai és 

munkahelyi státusz mentén kialakított csoportok és a Flow-gyakorisági értékek között, akkor egy 

olyan statisztikai értelemben is értékelhető szignifikáns eredményt láthatunk, amely a nemekre 

specifikál .A 4.4.10./3. sz. tábla mutatja, hogy a női vezetők szignifikánsan gyakrabban élik át a 

Flow-állapotot, mint a férfi vezetők, hiszen 56,7%-uk a gyakrabban Flow-zók csoportjába tartozik, 

míg a férfiaknak csak a 20%-a tartozik ebbe a kategóriába. A vezetők között tehát a nők gyakrabban 

Flow-znak mint a férfiak. Mivel úgy a vezetők (N=49), mint a férfiak (N=39) csoportja a két 

legkevésbé népes elemzési egység a teljes mintaelemszámhoz képest, a háromdimenziós 
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elemzéshez szükséges csoportbontások pedig tovább csökkentik az elemszámokat, így itt is javasolt 

a nagyobb elemszámon végzett további vizsgálat (vö.: 4.4./10. sz. melléklet). 

 

4.4.10./3. sz. tábla: Vezetői pozíció–nemek és ESM Flow (specifikáció)

 

 

Végezetül nézzük meg, látunk-e szignifikáns különbséget, ha a nemeket tesszük meg 

kontrollváltozónak, és azt vizsgáljuk, hogy a férfiak vagy a nők körében mutatkoznak-e speciális 

összefüggések a Flow-gyakoriságok és a 8 főváltozó (szociodemográfiai és munkahelyi státusz) 

között. Látnunk kell, hogy mivel a férfiak részvételi aránya eleve alacsonyabb mindhárom (Online, 

ESM és Interjú) minta egészében, ha a férfiak csoportját tovább bontjuk (ESM ffi N=22, Interjúk 

ffi N=13), értékelhetetlen eredményt kapunk. 

 

4.4.10./4.1. sz. tábla: Nemek–iskolai végzettség és Online Flow 
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Az Online mintán némileg magasabb az elemszám (N=39), ám még ez is szerény, így még 

szignifikáns összefüggés esetén is csupán indikatívnak tekinthető az eredmény, s ezek további 

kutatások során ellenőrizendőek. Ilyen az az összefüggés, amelynél az iskolai végzettség, mint 

„főváltozó” és a nemek, mint „kontrollváltozók” Flow-kapcsolatait vizsgálják. 

 

A 4.4.10./4.1. sz. tábla azt üzeni számunkra, hogy a férfiak körében a középfokú végzettségűek 

gyakrabban Flow-znak, mint a felsőfokú végzettségűek – közepes erősségű összefüggést mutató Phi 

érték (0,35) mellett. Ezt az Online minta eredményei mutatják, ahol a férfiak száma eléggé nagy 

ahhoz, hogy még értékelhető eredményeket kaphassunk. 

 

4.4.10./4.2. sz. tábla: Nemek–iskolai végzettség és ESM Flow 

 

 

 

A 4.4.10./4.2. sz. tábla az ESM minta eredményeivel pedig arra mutat rá, hogy a nők körében azok 

Flow-znak gyakrabban, akiknek magasabb az iskolai végzettségük. 

 

A nemek, vezetői beosztás és Flow-gyakoriságok összefüggéseinek vizsgálatából született 

eredmények szintén figyelemre méltóak. A 4.4.10./5. sz. tábla azt mutatja, hogy a nők körében azok 

Flow-znak szignifikánsan többet, akiknek van beosztottjuk, közepes erősségű asszociációs 

mérőszám (Phi= 0,20) mellett. Ez az eredmény specifikálja a korábban is kirajzolódott mintázatot, 

amely a kétdimenziós elemzés segítségével született, s amely szerint mintámban a vezetők általában 

többet Flow-znak, mint a beosztottak. 
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4.4.10./5. sz. tábla: Nemek–vezetői beosztás és Online Flow 

 

 

 

4.4.11. Trianguláció 

 

Három különböző módszerrel vizsgáltam a 9 szociodemográfiai változó és a Flow-gyakoriságok 

kapcsolatát. Az ANOVA illetve t-próba módszerek, valamint a két- és háromdimenziós (2D és 3D) 

kereszttábla-elemzésekből született eredményeket előre meghatározott értékelési szempontok 

mentén kategóriákba soroltam a 4/1. sz. mellékletben ismertetett értékelési szempontok mentén, így 

„erősen konzisztensként”, „konzisztensként”, „gyenge megbízhatóságú (tárgyalandó), de további 

kutatásra javasoltként”, illetve „értékelhetetlenként” utalok rájuk. A szociodemográfiai változók 

eredményeinek triangulációs táblázatát a 4.4./11. sz. mellékletben helyeztem el. Minthogy a 

szociodemográfiai változók további elemzésekbe történő bevonására nem kerül sor, a triangulált 

eredményeket a szakirodalommal való összehasonlítás tükrében értékelem dolgozatom 5. 

fejezetében. Ott kerül sor kutatói reflexióim megosztására és végső konklúzióim levonására is. 

 

4.5. Személyiségdimenziók és Flow-gyakoriság kapcsolata 

 

A harmadikként megfogalmazott hipotézisem első állítása szerint a Flow-állapotok kialakulását, 

azok gyakoriságát olyan tényezők is befolyásolhatják, mint egyik oldalról a személyiségdimenziók 

másik oldalról pedig azok a szervezeti-környezeti tényezők, amelyek erőterében a munkavégzés 

zajlik.A Temperamentum és Karakter jellemzők, valamint a Schwartz Értékpreferencia profilok 

önálló elemzése és tárgyalása egyik elemzési egység szintjén (szervezeti, szektor, illetve teljes 
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minta) sem célja ennek a dolgozatnak, hiszen kutatásom szempontjából ezek a 

személyiségdimenzió értékek csak a Flow-gyakorisági értékekkel összefüggésben vizsgálandó 

független változókként relevánsak, így input adatoknak, nem pedig eredményeknek tekintendők. 

Bemutatásukra ezért az eredmények ismertetése között nem kerül sor, kérésre azonban 

rendelkezésre állnak minden elemzési szintre vonatkozóan a téma iránt érdeklődő kutatók számára. 

A Temperamentum és Karakter Kérdőív, illetve a Schwartz-féle Értékpreferencia kérdőív 

segítségével nyert adatokat mindhárom mintán – Online, ESM, Interjú – az adott mintákon mért 

Flow-gyakorisági értékekkel összefüggésben elemeztem, minden esetben a teljes mintát tekintve a 

releváns elemzési egységnek. A kapcsolatok feltárására egyrészt korrelációszámításokat, másrészt 

kereszttábla-elemzéseket végeztem. (vö.: SPSS kivonat: 4.5./1. sz. melléklet). A 4.5./1. sz. tábla a 

kétféle vizsgálati módszerrel nyert eredményt egymás mellett mutatja be. 

 

4.5./1. sz. tábla: Személyiségdimenziók és Flow-gyakoriságok kapcsolata 
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4.5.1. Temperamentum és karakter dimenziók kapcsolata a Flow-gyakoriságokkal 

 

Cloninger temperamentumdimenziói közül a Flow-gyakoriságokkal való együtt járást vizsgáló 

korrelációs számítások esetében két dimenzió mentén találtam szignifikáns összefüggést, mindkét 

esetben az Online mintán. Ezek az Ártalomkerülés (Harm Avoidance) és a Kitartás (Perseverence) 

dimenziók. Bár mindkettő esetében alacsony az összefüggés erejét jelző Pearson korrelációs 

együttható értéke, ám szignifikáns összefüggést látunk, ezen felül pedig az Ártalomkerülés 

dimenzió esetében a kétdimenziós kereszttábla-elemzés Khi próbája is szignifikáns összefüggést 

jelez, az Interjú mintán erős Phi értékkel. Nézzük meg, miről informálnak minket ezek az 

összefüggések: 

 Az Ártalomkerülés, másképpen Visszahúzódás dimenzió olyan örökletes tendenciát jelöl, 

amely a fájdalmas ingerek jelzéseire való intenzív válaszadásra, olyan viselkedés 

elsajátítására vonatkozik, amelynek révén a büntetés, és a jutalomelmaradás elkerülhető. Ez 

a viselkedés többnyire viselkedésgátlás formájában jelenik meg. A dimenzión magasabb 

pontszámot elérő személyek jellemzően óvatosak, tartanak a bizonytalanságtól és az 

idegenektől, hajlamosabbak a pesszimizmusra és aggódásra, könnyebben kimerülnek. Az 

alacsonyabb pontszámot elérő személyek jellemzően társaságkedvelők, kevéssé aggódóak, 

jellemzően optimisták, barátságosak és energikusak, aktívak. A fordított irányú összefüggés 

miatt (Pearson: -0,15, Phi: -0,4) mindkét módszerrel született eredmény esetében elmondható, 

hogy azok kerültek gyakrabban Flow-ba, akik kevésbé ártalomkerülők, kevésbé 

visszahúzódók, proaktívabbak és kevésbé tartanak viselkedésük okozta negatív 

következményektől, akik vidámak, energikusak, társaságkedvelők. Másként fogalmazva, úgy 

az emberekre, mint a lehetőségekre egyaránt nyitottabb viselkedésű, az ismeretlen 

helyzeteket komolyabb szorongás nélkül elfogadó mentalitás a mérések szerint 

szignifikánsan nagyobb Flow-gyakorisággal függ össze mindkét módszer szerint, mint ezek 

ellenkezői. 

 A Kitartás szintén örökletes tendencia Cloninger modelljében, amely a viselkedés 

fenntartását teszi lehetővé, még akkor is, ha a viselkedést frusztráció, vagy kimerültség kíséri. 

Kutatásom eredménye szerint a dimenzión elért magasabb pontszám itt is szignifikánsan 

gyakoribb Flow-val jár együtt. Akik tehát az őket érő nehézségek ellenére 

kiegyensúlyozottabbak, tevékenyebbek és elfoglaltabbak maradnak, és állhatatosan haladnak 

céljuk felé, szignifikánsan gyakrabban Flow-znak, mint azok, akik alacsonyabb pontszámot 

érnek el a dimenzióskálán. Ez utóbbiak, akik az őket ért frusztrációk (negatív visszajelzések, 

nehézségek) hatására könnyebben elkedvetlenednek, tettrekészségüket hamarabb elvesztik, 

könnyebben letörnek és elkeserednek, valamint akiknek több időre van szükség ahhoz, hogy 
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lelkileg ismét pozitívan álljanak egy-egy kihíváshoz, szignifikánsan ritkábban Flow-znak a 

korrelációs vizsgálatok szerint. A kétdimenziós kerettábla-elemzés itt nem rajzolt ki 

szignifikáns kapcsolatot. 

Úgy az Ártalomkerülés, mint a Kitartás a temperamentum dimenziócsoport egy-egy fő pillére 

Cloninger Pszichobiotikai Modelljében, tehát örökletes tendenciákról van szó. Kutatásomban a 

másik két temperamentumdimenzió – az Újdonságkeresés és a Jutalomérzékenység – nem mutattak 

szignifikáns kapcsolatot a Flow-gyakoriságokkal egyik elemzési módszer segítségével nyert 

eredmények esetében sem. Ezek szerint a mintában szereplők esetében ugyanolyan mértékben 

Flow-zhatnak azok, akik magas pontszámot értek el az Újdonságkeresés és Jutalomérzékenység 

dimenziókon, mint akik alacsonyat (a dimenziók bemutatását a 3.4.1.3./7. és 3.4.1.3./9. sz. 

függelékek tartalmazzák). 

A karakter egyéni különbségekből áll össze, s az idők folyamán a temperamentum, a családi 

környezet és az egyéni élettapasztalatok nem-lineáris interakcióinak eredményeként fokozatosan 

alakul ki. Cloninger modellje a self fejlődésének három lépcsőjéhez kapcsolódóan határozza meg a 

modellje második részét alkotó karakterdimenziók három fő faktorát. Az Önirányítottság dimenzió 

a személyt, mint autonóm individuumot definiálja. Az Együttműködés dimenzió a személyre, mint 

a közösség, a társadalom integráns részére tekint. Végül pedig a személyt, mint minden dolgok 

egységének részét, a Szelf-transzcendencia vagy Transzcendencia-élmény dimenzió írja le. Míg a 

temperamentum egyes elemei inkább stabilak az egész életen át, függetlenül a kultúrától és a 

szociális hatásoktól, a karakterjegyek egy tanulási folyamat eredményei, így sokkal kevésbé 

stabilak, mint a diszpozicionális temperamentumtényezők. Mindhárom karakterjegy esetében 

szignifikáns kapcsolat rajzolódott ki a Flow-gyakorisági értékekkel: 

 Az Önirányítottság esetében a korrelációs vizsgálat mutatott egyértelműen szignifikáns 

összefüggést a Flow-gyakoriságokkal, bár szerény Pearson korrelációs szinten (0,17). 

Elmondhatjuk tehát, hogy azok, akikre erőteljesebb önmeghatározás, magasabb szintű 

akaraterő, jó önértékelés jellemző, akik életüket céltudatosan élik és értelmesnek élik meg, 

akik hatékonyabban képesek oly módon irányítani viselkedésüket és adaptálni azt 

környezetükhöz, hogy céljaikat és értékrendjüket érvényesíteni tudják, gyakrabban Flow-

znak, mint azok, akikre mindennek az ellenkezője jellemző, így alacsonyabb 

Önirányítottsággal jellemezhetők. 

 Az Együttműködés, kooperativitás olyan karakterdimenzió Cloninger modelljében, amely a 

társas elfogadást, az empatikus képességeket és készségeket, és a segítőkészséget foglalja 

magába. A korrelációs vizsgálat az Interjú mintán 0,3-as korrelációs értékkel szignifikáns 

összefüggést jelez. A kétdimenziós kereszttábla-elemzés pedig ESM mintán igazol vissza 

szignifikáns, közepesen erős (Phi: 0,28) kapcsolatot a Flow-gyakoriság és a dimenzió között. 
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Ez azt jelenti, hogy a dimenzión magasabb pontszámot elérő személyek – akik segítőkészek, 

toleránsak és lelkiismeretesek – szignifikánsan többet Flow-znak, mint akikre a másokkal 

való együttérzés kifejezése kevéssé jellemző, akik számára nehézséget jelent a megbocsátás 

és mások hibáinak elfogadása, és jellemzőbb rájuk sérelmeik rendszeres felidézése. 

 A Transzcendencia-élményt erőteljesebben átélők mindkét vizsgálati módszer tanulsága 

szerint szignifikánsan gyakrabban kerülnek Flow-ba az ESM mintán. Ők azok, akik könnyen 

azonosulni tudnak mindennel, ami az emberi lét számára lényeginek tűnik, akikre az 

ismeretlen és a természetfeletti elfogadása, valamint a mindenséggel való azonosulás 

képessége jellemző. Kreatív élményekről gyakrabban számolnak be, mint a skálán alacsony 

pontszámot elérő társaik. Holisztikus, perspektivikus gondolkodás jellemzi őket. 

Szignifikánsan kevesebbet Flow-znak viszont az e skálán alacsony pontszámot elérő 

személyek. 

 

A szignifikáns TCI eredményeket mutató kereszttábla-elemzéseket a 4.5./2. sz. táblázat tartalmazza 

mindhárom Flow-gyakorisági mintára. 

 

4.5./2. sz. táblázat: Flow-gyakoriságok és TCI dimenziók 2D (Ártalomkerülés, Együttműködés, Transzcendencia) 

 

 

 

4.5.2. Értékpreferenciák és Flow-gyakoriságok 

 

Az értékpreferenciák vonatkozásában Schwartz 10 értékosztályt és 4 összevont értékkategóriát 

különböztet meg, így összesen 14 dimenzió mentén vizsgáltam a Flow-gyakorisággal fennálló 

potenciális összefüggéseket. Mindössze két dimenzió esetében találtam szignifikáns összefüggést a 

Flow-gyakoriság és adott dimenzió között. Ezek az Univerzalizmus és a Tradíció. 
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4.5./3. sz. tábla: Flow-gyakoriságok és Schwartz-dimenziók 2D (Univerzalizmus és Tradíció)

 

 

A 4.5./3. sz. tábla a következő összefüggésekre világít rá: 

 ESM mintákon, közepesen erős összefüggést jelző mutatók mellett a korrelációszámítás és a 

kétdimenziós kereszttábla-elemzések eredményei szerint egyaránt azok kerülnek gyakrabban 

Flow-ba, akiknél az Univerzalizmus dimenzión magasabb értéket találunk. Az 

Univerzalizmus dimenzión magasabb pontszámot elért ember alapvetően fontosnak tartja, 

hogy mindenkinek egyenlő lehetősége legyen az életben a boldogulásra, s minden ember 

egyforma bánásmódban részesüljön. Fontos számára, hogy akkor is megértse az embereket, 

ha nem ért egyet velük. Az Online mintán viszont negatív irányú összefüggést jelez a Phi 

érték (-0,15), ami éppen ellentétes irányú összefüggésre utal. Ezt az eredmények 

értékelésekor figyelembe vettem. 

 A kétdimenziós kereszttábla elemzés közepes erősségű (-0,26-os Phi) értéken azt mutatja 

meg, hogy minél erősebben Tradíció-tisztelő valaki, annál kevesebbet Flow-zik, s minél 

kevésbé ragaszkodik a hagyományokhoz, annál gyakrabban éli meg az optimális élményt. A 

Tradíció dimenzión magas pontszámot elért ember számára kifejezetten fontosak a 

hagyományok, szokások. Ezeket megpróbálja követni, de legalábbis maximálisan tiszteli 

azokat. A változásokat nem kifejezetten kedveli és ritkán kezdeményezi. 

 

Elvégeztem a TCI és Schwartz-dimenziók együtt járását vizsgáló korrelációs elemzéseket is. Azok 

a változók voltak számomra relevánsak, amelyek a Flow-gyakoriság értékek bármelyikével 

összefüggésben szignifikáns értékeket vettek fel. A releváns összefüggéseket a 4.5./4. sz. táblában 

foglaltam össze. (a 4.5./3. sz. melléklet a korrelációszámítást minden érintett dimenzióra 

tartalmazza). Miért érdekes ez a vizsgálat témánk szempontjából? A temperamentumdimenziók 

stabil voltuk miatt, biztosabban bejósolható viselkedési tendenciákat és választási orientációkat 

eredményezhetnek, így az értékpreferenciáink kialakításában, orientációink megválasztásában is 
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stabilabb szerepet játszhatnak, mint a karaktertényezők, amelyeknél a szocializációs hatások a 

tanulási folyamaton keresztül érvényesülnek és változhatnak. 

 

4.5./4. sz. tábla: A Flow-gyakoriságokkal szignifikáns kapcsolatot mutató személyiségdimenziók korrelációs 

elemzése 

 

 

Így főként arra voltam kíváncsi, hogy a temperamentumdimenziók közül melyek állnak 

kapcsolatban az értékorientációt jelző értékosztályokkal. Ahol ilyen összefüggést látunk, ott a 

személyiségdimenziók csoportján belül is olyan összefüggésről van szó, ami, azt gondolom, még 

inkább valószínűsítheti a gyakoribb Flow-ba kerülést. Létezik-e ilyen? Azt találtam, hogy az 

Univerzalizmus szignifikáns összefüggést mutat az alacsony Ártalomkerülés (HA=Harm 

Avoidance) és a Kitartás (PS=Persistance) dimenziókkal, a Tradíció esetében viszont hasonló 

összefüggéseket nem láthatunk. 

 

4.5.3. Triangulálás és összegzés 

 

Két különböző módszerrel vizsgáltam annak az összesen 21 személyiségdimenziónak a Flow-

gyakoriságokkal összefüggésben kirajzolódó kapcsolatát, amelyek hipotézisem szerint 

befolyásolhatják a Flow-állapotok gyakoriságát. A különböző forrásból származó és különböző 

módszerrel nyert eredményeket a 4./1. sz. mellékletben ismertetett értékelési szempontok mentén 

triangulációs céllal kategóriákba soroltam, az eredményeket pedig a 4.5./2. sz. mellékletben 

helyeztem el. 

 

A hét értékelhető összefüggés közül egy olyat találtam, amely a felállított kritériumok szerint 

„erősen konzisztens” eredménynek tekinthető. Ez a Transzcendencia-élmény, amely mindkét 

módszer esetében szignifikáns összefüggést mutat az ESM Flow-gyakorisági források szerint. 

Az alacsony Ártalomkerülés és az Együttműködés olyan dimenziók, amelyek esetében mindkét 

értékelő módszerrel kaptunk szignifikáns eredményt, ám mivel két különböző Flow-mintán 

rajzolódnak ki ezek az összefüggések, ezeket „konzisztens” eredményeknek tekintem. 
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Három olyan eredményt találtam amelyeket „értékelhető, de gyenge megbízhatósági szintű” 

eredményeknek tekinthetünk: a Kitartás, az Önirányítottság és a Tradíció dimenzióknak Flow-

gyakoriságokkal kirajzolódó kapcsolatáról van szó. Ezeket nagyobb mintaelemszámon érdemes 

tovább vizsgálni. 

Az Univerzalizmus értékdimenzió esetében különösen érdekes helyzet állt elő. Minthogy a 

kétdimenziós elemzésnél az Online és ESM forrásokban egymásnak ellentmondó irányt mutató kép 

született – az Online eredmény szerint azok Flow-znak többet, akikre kevésbé jellemző az 

Univerzalista értékorientáció, az ESM forrás pedig éppen ennek ellenkezőjéről tájékoztat 

bennünket, „értékelhetetlennek” kellene minősíteni az eredményt. Két ok miatt mégis az 

értelmezhető ám „inkonzisztens, de további kutatásra javasolt” eredmények között javasolnám 

számon tartani az Univerzalizmus értékpreferenciát. Az egyik ok, hogy a korrelációs tábla 

szignifikáns összefüggést mutat az ESM Flow forrás esetében is, ami konzisztens a kétdimenziós 

eredményekkel. Másrészt pedig az Univerzalizmus értékkategória szignifikánsan korrelál a Flow-

gyakoriságokkal összefüggésbe hozható személyiségdimenziók közül a temperamentumdimenziók 

körébe tartozó, stabil tendenciaként számon tartható Ártalomkerülés és Kitartás dimenzió értékeivel 

(előbbivel fordított irányú összefüggést mutatva; 4.5./4. sz. tábla). Ez az eredmény úgy is 

értelmezhető, hogy ha a diszpozicionális természetű temperamentum említett két dimenziója együtt 

járnak a Flow-gyakoriságokkal, ugyanakkor szintén ugyanezek együtt járnak az Univerzalizmus 

értékorientációval is, akkor az Univerzalizmusra is inkább tekinthetünk a Flow kialakulásában 

potenciálisan szerepet játszó dimenzióra, mint sem. Ezt látszik egyébként az ESM minta igazolni 

úgy a korrelációszámítás, mint a kétdimenziós kereszttábla-elemzés esetében. 

 

Összegezve: A Flow-állapot kialakulását kísérő, azt potenciálisan segítő dimenziókként értékelem 

az Alacsony Ártalomkerülés, Kitartás, Önirányítottság, Együttműködés, Transzcendencia TCI 

dimenziókat, valamint Schwartz értékmodelljéből az Alacsony Tradíció dimenziót. Az 

Univerzalizmus értékorientáció és Flow-gyakoriság kapcsolatának vizsgálata nem hozott 

egyértelműen konzisztens eredményt, így ezt további kutatásra javasolt dimenzióként értékelem. 

 

4.6. Környezeti dimenziók és Flow-gyakoriságok  

 

4.6.1. Az öt Szervezeti-Környezeti tényező és a Flow gyakoriságok kapcsolata 

 

Ebben a fejezetben szervezeti-környezeti viszonyokat leíró 5 fődimenzió és a Flow-gyakoriságok 

kapcsolatát vizsgáljuk meg. A 4.6/1. sz. ábra az adatredukciós eljárással nyert 5 fődimenziót és az 

azokat alkotó 19 dimenziót (vö.: 3. fejezet) ábrázolja a Kibővített Flow Modell kontextusában. 
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4.6./1. sz. ábra: Az 5 Szervezeti-Környezeti Fődimenzió és a Kibővített Flow Modell

 

Az eredmények ismertetésekor ennek az 5 fődimenziónak és a Flow-gyakoriságok kapcsolatának 

megvilágítására fókuszálok. Először a kvantitatív – a korrelációszámítással és a kétdimenziós 

kereszttábla-elemzéssel – nyert eredményeket mutatom be. (Az egyes dimenziókhoz tartozó 

részletes itemlistát a 4.6./1. sz. melléklet tartalmazza.). Ezt követően tekintjük át az interjúzás során 

kétféle módszerrel nyert eredményeket, amelyekre vonatkozó részletes elemzéseket a 4.6/2. és a 

4.6./3. sz. mellékletek tartalmazzák. Az eredményeket a fődimenziók mentén haladva mutatom be 

tematikus struktúrában.  

 

4.6.1.1. Autonómia és Flow 

 

A 19 szervezeti-környezeti tényező közül, amelyek feltételezésem szerint potenciálisan – a 

kontextuális tér részeként – befolyásolhatják a Flow-állapot kialakulását, 3 alkotja az Autonómiát, 

Önálló működési módot és Felhatalmazottságot biztosító szervezeti-környezeti közeget (a 

továbbiakban Autonómia). Olyan szervezeti közegre mondhatjuk, hogy lehetőséget ad az autonóm 

működésre, amelyben az ott dolgozók percepciójában a következők élnek a munkavégzés 

körülményeiről: 

 A munkahelyen az egyéniséget, a személyes adottságokat értékelik és tiszteletben tartják. Az 

egyedi gondolkodásmód, ötletek meghallgatásra találnak. 
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 Megfelelő szintű a felhatalmazottság, a döntési és működési szabadság mértéke, s a munkakör 

betöltéséhez szükséges bevonódási lehetőséget és kontroll (személyes befolyás, ráhatás) 

mértékét is optimálisként élik meg az ott dolgozók. 

 Elegendő szabadsága van az egyénnek az ideje beosztásában, és a flexibilis munkavégzés 

adta lehetőségek miatt a munka és magánélet egyensúlyát is megteremthetőnek érzékeli a 

munkavállaló. 

Amikor azt vizsgáltam, milyen összefüggés rajzolódik ki a Flow-gyakoriságok és az Autonómia 

dimenzió között, mindhárom Flow gyakorisági mintán szignifikáns (p<0,05), sőt, az Online és 

Interjús mintán nagyon erősen szignifikáns (p<0,001) korrelációs értékek jelzik az egyértelmű 

együtt járást. Minél magasabb tehát az Autonómia szintje, annál gyakrabban élnek meg Flow-

élményt a szervezet tagjai. A 4.6.1.1/1. sz. táblában láthatjuk ezt az összefüggést. 

 

4.6.1.1./1. sz. tábla: Autonómia és Flow korrelációs tábla (SPSS kivonat)

 

A kétdimenziós kereszttábla-elemzés (4.6.1.1./2. sz. tábla) az Online mintán szintén szignifikáns 

összefüggést mutat a gyakoribb Flow és az Autonómia között. Azok körében ugyanis, akik az összes 

válaszadó értékének mediánja mentén kettéosztott mintában magasabb értéket adtak arra a kérdésre, 

amely a környezet autonómiát biztosító, felhatalmazó természetének mértékét volt hivatott 

felmérni, szignifikánsan nagyobb arányban vannak a magasan Flow-zók csoportjában, mint az 

alacsony autonómiával leírható környezetről nyilatkozók esetében. 

 

4.6.1.1./.2. sz. tábla: Autonómia és Flow 2D kereszttábla elemzés (SPSS kivonat)
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Míg az előbbiben 67,4% van a gyakori Flow-zók között, addig az utóbbiban csak a válaszadók 

37,2%-a. Bár láthatjuk, hogy az ESM és Interjús mintánkon is hasonló a tendencia (59,2% vs. 40%, 

illetve 50% vs. 27%), ott a Khí-négyzet próba nem mutat szignifikáns összefüggést, így ezeket az 

eredményeket csak indikatívnak tekinthetjük. 

A kvalitatív módszerekkel nyert eredmények esetében az asszociációs technikák segítségével 

előhívott történetek, szervezeti-környezeti működésről szóló leírások során 114-szer hangzott el az 

autonóm működést, döntési és megvalósítási szabadságot, az egyedi gondolkodásmódot díjazó 

környezet Flow-állapotot elősegítő szerepének hangsúlyozása. Mivel ez 114 említésszámot jelent – 

van, aki többször említette ezt a dimenziót, és van, aki soha nem – az N=57 résztvevő közül, az 5 

fő dimenzióra vonatkozó 1655 említésre vetítve néztem meg a megoszlást: az összes említés 7%-

ában szerepel tehát az Autonóm működési mód Flow-t indukáló tényezőként. Ez sorrendben az 5. 

helyet biztosította a fődimenziónak (vö.: 4.6./2. sz. melléklet). 

A strukturált interjúk esetében – ahol kapcsolatok megléte és erőssége volt a kérdésfeltevés 

fókuszában – a megkérdezettek 72%-ban egyértelműen közepes vagy erős kapcsolatról számoltak 

be (ebből a válaszok 66,18%-a kifejezetten erős kapcsolatra utal). A válaszoknak további 20%-a 

indirekt, tehát áttéteken keresztül érvényesülő kapcsolatként azonosítja be ezt a dimenziót, mint 

Flow-t segítő tényezőt. Csupán a válaszok 2,9%-a üzeni azt, hogy nincs kapcsolat a szervezet által 

biztosított autonómia, önállóság és felhatalmazottság mértéke, illetve a Flow-állapot elérése között 

(vö.:4.6./3. sz. melléklet). 

Összegezve tehát azt láthatjuk, hogy az Autonómia dimenzióval leírható szervezeti közeg 

szignifikánsan magasabb Flow-gyakoriságokkal hozható összefüggésbe, mint a dimenzió 

sajátosságait kevéssé magán viselő közeg. Ezt a kvalitatív vizsgálatok eredményei is 

megerősítették. A 4.6.1.1./3. sz. tábla összesítve mutatja be a négy különböző módszerrel nyert 

eredményeket.(A 4.6./4. sz. melléklet a triangulációs táblákat kinagyítva tartalmazza mind az 5 

dimenzióra). 

 

4.6.1.1./.3. sz. tábla: Autonómia és Flow (korrelációk, 2D kereszttábla, asszociációs technikák, Interjúk) 
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4.6.1.2. Önkiteljesedés, fejlődési lehetőség és Flow 

 

Azt a környezetet nevezzük az önkiteljesedést, fejlődési lehetőséget biztosító, támogató 

környezetnek, amelyet a következő módon percipiálnak a munkavállalók és vezetőik: 

 Adott munkakör nehézségi foka illeszkedik az egyén felkészültségéhez, lehetősége van 

kihasználni szakértelmét, képességeit, tapasztalatát. Megfelelőnek érzi a terhelés és a 

kihívások arányát. Úgy érzi, hogy a helyén van, mert miközben meg tudja oldani a feladatait, 

folyamatosan fejlődni is tud. 

 Az adott munka „értékes”, környezete elismeri és értékeli azt. 

 Önmegvalósítás és sikerélmények tekintetében ideális a munkakör, gyakran adódnak 

személyes sikerélmények, és lehetőség van a személyes fejlődésre. A továbbfejlődési, 

önfejlesztési lehetőségeket biztosítja a szervezet. 

 Megfelelőek a munkahely által kínált szakmai továbbképzések úgy minőség, mint gyakoriság 

tekintetében. 

 

A korrelációs vizsgálat eredményei szerint, amelyek erősen szignifikáns összefüggést mutatnak az 

Online és az Interjús mintán (p<0,001), minél inkább adottak a szervezeten belül az önkiteljesedést 

és fejlődést segítő körülmények, annál gyakrabban élnek meg Flow-állapotot a résztvevők 

(4.6.1.2./1.sz. tábla). 

 

4.6.1.2./1. sz. tábla: Önkiteljesedés, Fejlődés és Flow (korrelációk) 

 

 

Ezzel tökéletesen konzisztens a kétdimenziós kereszttábla-elemzés eredménye, miszerint szintén 

szignifikánsan magasabb azok száma, akik a gyakran Flowzók csoportjában vannak azok közül, 

akik az Önkiteljesedési, Fejlődési lehetőségeket megfelelő szintűnek tartják szervezetükön belül, 

azokkal összevetve, akiknél ilyen lehetőségek nem adottak (Online: 65,5% vs. 39,5%; ESM: 60,9% 

vs. 39,6 %; Interjúk: 57,7% vs. 22,6%) 
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4.6.1.2./2. sz. tábla: Önkiteljesedés, Fejlődés és Flow (2D kereszttáblák) 

 

 

Az interjú asszociációs technikákkal vizsgáló szakaszában 277 alkalommal nevezték meg a 

résztvevők a Flow-állapotot segítő tényezők között azon szervezeti lehetőségek, adottságok, segítő 

infrastruktúra szerepét, amelyek szakmai, vezetői és személyes készségeik és tapasztalataik 

fejlődéséhez kapcsolódóak, illetve a képességeik kiteljesedését segítő inspiráló munkahelyi 

közegről szólnak. Ez az összes említés 17%-a, és így a harmadik legnagyobb említésszámot elért 

dimenzió az ötből (vö.:4.6/2. sz. melléklet). Az interjú szakasz strukturált részében a válaszadók 

57%-a nyilatkozott úgy, hogy kifejezetten erős, további 11,25% pedig, hogy közepesen erős, és 

direkt kapcsolatot lát saját Flow-gyakorisága és a szervezet fejlesztéseket, fejlődést támogató 

gyakorlata között. Így a válaszok kétharmada tartja erős vagy közepesen erős Flow-t befolyásoló 

tényezőnek ezt a dimenziót. Csak 6%-ban hangzott el, hogy nincs kapcsolat a Flow-ba kerülés és a 

között, hogy a szervezet biztosítja-e dolgozói számára a kiteljesedés, fejlődés lehetőségét (4.6/3. sz. 

melléklet). 

 

4.6.1.2./3. sz. tábla: Önkiteljesedési, Fejlődési lehetőség és Flow-gyakoriságok (4 módszer)

 

Fenti táblázat azt illusztrálja, hogy a különböző módszerekkel végzett vizsgálatok mindegyike 

egyértelműen jelzi az önkiteljesedésre, fejlődésre lehetőséget biztosító környezet és a Flow-

gyakoriságok összefüggését, legyen szó akár kvalitatív, akár kvantitatív elemzésekből származó 

eredményekről. 
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4.6.1.3. Vezetés és Célállítás („SMART” célok) és Flow 

 

Hat dimenzió állt össze egy olyan főkomponenssé, amelynek a Vezetés és Kiváló Célállítás nevet 

adtam. A címben szereplő „SMART” rövidítés egy ebben a formában használt, és széles körben 

elterjedt angol rövidítés, amely a kiváló célállítás négy legfontosabb ismérvét tartalmazza, és túl 

azon, hogy a betűszó jelentése önmagában is értelmes (jelentése: okos, ragyogó) a következő négy 

célállítási követelményre utal: „S”, mint „specific”, tehát specifikus, konkrét, világos, tiszta; „M”, 

mint „measurable”, vagyis mérhető (ez lehet kvalitatív vagy kvantitatív mérés); „A”, mint 

„Actionable”, azaz akcióorientált, cselekvésre ösztönző és megvalósítási terv készülhet hozzá; „R”, 

mint „Realistic”, vagyis reális, megvalósítható; végül „T”, vagyis „time-bound”, időhöz kötött, 

tehát nem csak a lépések egyértelműek, de az időzítés is az (vö.: Doran, 1981). 

 

A korrelációszámítással született eredményeknél az Online mintán erősen szignifikáns összefüggést 

(p<0,001), az interjús mintán pedig szignifikáns (p<0,05) összefüggést látunk a fődimenzió és a 

Flow-gyakoriság között. A 4.6.1.3./1. sz. tábla tükrözi az eredményeket mindhárom Flow-mintára. 

 

4.6.1.3./1. sz. tábla: Vezetés, SMART célok és Flow (korrelációk) 

 

 

Ezek szerint a Flow-zási gyakoriság is nagyobb, az együtt járás pedig szignifikáns értékeket jelez 

azoknál a szervezeteknél, amelyeknél a dolgozók percepciója szerint egyértelműen jól 

érzékelhetőek a következő szervezeti-környezeti jellemzők: 

 Világos és inspiráló a szervezet missziója, jövőképe, stratégiája és értékei az egyén számára. 

Tiszták és érthetőek az egyéni célok és követelmények. Világos azok kapcsolata a szervezet 

céljaival. 

 Rendszeresek a visszajelzések a teljesítményről. A teljesítményértékelés rendszere igazságos 

és átlátható. 
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 A napi munkát érintő változásokról a kommunikáció érthető, időben történik, megfelelő az 

információ részletessége (változásmenedzselés 1). Szervezeti szintű változások tervezése, 

kivitelezése és kommunikációja megfelelő (változásmenedzselés 2). 

 Jellemző a vezetéssel, vezetővel való általános elégedettség úgy a misszió, vízió, jövőkép és 

stratégiaalkotás, mint a rövidebb távú célállítás, változásmenedzselés és a teljesítményről 

adott visszajelzések és értékelés tekintetében. 

 

Szintén meggyőző eredményeket láthatunk, ha a kétdimenziós kereszttábla-elemzés értékeit 

vizsgáljuk meg. Online és Interjú mintákon ezek a mérések is szignifikáns összefüggést mutattak 

közepes Phi asszociációs együtthatók mellett a Flow-gyakoriság, valamint a Vezetés és SMART 

Célállítás dimenzió között. Azok körében tehát, akik kifejezetten elégedettek a szervezetükre 

jellemző vezetéssel, célállítással és változásmenedzseléssel, szignifikánsan magasabb arányban 

Flow-znak, mint akik mindezt szuboptimálisnak tartják a szervezetük vonatkozásában. Online 

mintán előbbiek 62,8%-a tartozik a gyakrabban Flow-zók csoportjába, míg utóbbiaknak alig 40%-

a. Az Interjú mintán ugyanez 58,3%–24,2% megoszlást mutat, közepesen erős Phi asszociációs 

érték mellett. 

 

4.6.1.3./2. sz. tábla: Vezetés, SMART célok és Flow (2D kereszttáblák) 

 

 

Az asszociációs technikákkal nyert információk beemelésekor azt látjuk, hogy az 1653 említés 

23%-ában, tehát 387 említésben hangzott el kifejezetten a vezetés, illetve a vezető, továbbá a 

célállítás és teljesítménymenedzselés minőségének Flow-indukcióban játszott szerepe, 

hangsúlyozva ezek elengedhetetlen fontosságát a Flow-t segítő szervezeti környezet kialakításában. 

Ezzel a szóban forgó dimenzió a második „legbefolyásosabb” szervezeti-környezeti tényezővé 

lépett elő az asszociációs technikákkal nyert eredmények sorában (vö.:4.6/2. sz. melléklet). 

 

A strukturált interjúk szerint a válaszok 47,8%-a határozottan erős kapcsolatot rajzol ki a vezetés, 

illetve a célállítás minősége és a Flow-ba kerülési esélyek között. További 6,92%-a pedig direkt és 
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közepesen erős kapcsolatot lát a két változó között. A válaszok mindössze 4,4%-a sugallja azt, hogy 

egyáltalán nincs kapcsolat a Flow-állapotok kialakulása és a Vezetés és Célállítás minősége között. 

Érdekes viszont, hogy messze ennél a dimenziónál a legmagasabb (32%) azon válaszok aránya, 

amelyeknél a percepciók szerint indirekt, áttéteken keresztül érvényesülő befolyással bír e dimenzió 

a Flow-gyakoriságokra (vö.: 4.6/.3. sz. melléklet). A 4.6.1.3/3. sz. tábla a kvantitatív és kvalitatív 

eredmények összhangját illusztrálja. 

 

4.6.1.3./3. sz. tábla: Vezetés, SMART célok és Flow (4 módszer) 

 

 

4.6.1.4. Interdependencia (Együttműködés, Csapat, Bizalom) és Flow 

 

Annak a szervezeti-környezeti közegnek, amelyre az együttműködés, a csapatmunka, a kölcsönös 

segítségnyújtás, a bizalmi alapokon nyugvó interakciók sora jellemző, az „Interdependencia” 

elnevezést adtam. Ez a szó arra a dinamikára utal, amely az egymástól való kölcsönös függést, 

egymásra utaltságot és az ebből adódó szükségszerű kooperációt és mindezek alapját, a bizalmat 

feltételező 21. századi létforma sajátja. Ha a kapcsolati hálók szövevényével átszőtt rendszerekben 

(vö.: Granovetter, 1973; Barabási, 2003), így a munkahelyi közösségekben is, bátran fordulhatnak 

egymáshoz segítségért az ott dolgozók, ha megfelelő szintű együttműködés és bizalom jellemzi a 

munkakapcsolatokat személyek és osztályok között, ha elfogadják és tisztelik egymást az adott 

közösség tagjai, akkor részben megvalósult az, ami az interdependens működési forma sikerének 

egyik elemét adja. A másik komponens definícióm szerint a formális és informális segítő rendszerek 

jelenlétével és megfelelő működésével függ össze. Ilyenek a mentoring, a coaching, és a 

munkatársak között kialakult szakmai segítő kapcsolatok. A kapcsolati háló erős és gyenge kötései 

egyaránt rendelkezésre állnak és mozgósíthatók: nem marad magára senki, amikor segítségre van 

szüksége, akár a munkatársaihoz, akár a vezetőjéhez fordul. Valóban lényeges mindez a Flow-ba 

kerülés szempontjából? 
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A korrelációelemzés Online mintán erős (p=0,003), Interjú mintán pedig normál (p=0,021) 

szignifikancia szinteken jelzett egyértelmű együtt járást a Flow-gyakoriságok és a között, hogy az 

interdependens működés feltételei milyen minőségben adottak. Ott, ahol magasabb a bizalmi 

alapon nyugvó kölcsönös együttműködés szintje, magasabb a Flow-gyakorisági arány is. A 

4.6.1.4./1. sz. tábla illusztrálja ezt. 

 

4.6.1.4./1. sz. tábla: Interdependencia és Flow (korrelációk) 

 

 

A 4.6.1.4./2. sz. tábla a kétdimenziós kereszttáblaelemzéseket mutatja be. Az Online mintán 

láthatjuk, hogy szignifikánsan többen vannak a gyakran Flow-zók csoportjában azok, akik az 

Interdependencia dimenzióján a medián értéknél magasabb értéket adtak (61,4%), ahol viszont nem 

tartják jellemzőnek környezetükre ezt a fajta működési módozatot, a válaszadók kevesebb, mint 

fele van csak a gyakran Flow-zók között (46,1%). A különbség szignifikáns. 

 

4.6.1.4./2. sz. tábla: Interdependencia (Egytüttműködés, Csapat, Bizalom) és Flow (2D) 

 

A kvalitatív vizsgálati eredmények megerősítették mindezt. Az összesen 1653 említés közül – 

amelyekkel a Flow-t segítő, illetve gátló szervezeti-környezeti tényezők asszociációs technikákkal 

való feltárása zajlott – 612, tehát az összes említés 37%-a szólt a csapatmunkáról, egymásra 

utaltságról, a biztonságérzet és segítség szerepéről a Flow-ba jutással összefüggésben. Ezzel az 5  

fő Flow-t segítő dimenzió közül az első helyre került.  
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(vö.: 4.6./2. sz. melléklet). Az összesítő tábla a négyféle módszerrel született eredményeket 

szintetizálja. 

 

4.6.1.4./3. sz. tábla: Interdependencia (Együttműködés, Csapat, Bizalom) és Flow (4 módszer) 

 

 

4.6.1.5. Koncentráció és Flow 

 

A Koncentrációt biztosító környezet három olyan aldimenzióból áll, amelyek egyrészt 

munkaszervezést, másrészt munkakultúrát érintő szervezeti-környezeti tényezők, és a zavartalan 

munkavégzést segítő infrastrukturális elemeket is magukban foglalják. Ez a környezet a 

következőképpen írható le: 

 Megfelelő idő áll rendelkezésre az elmélyült gondolkodásra, reflektálásra; ez a dimenzió 

akkor kaphatott magas értéket, ha a szervezeti szereplők úgy vélték, elegendő idő áll 

rendelkezésükre értékelni a munkahelyi eseményeket, átgondolni döntéseiket. 

 Adottak a zavartalan munkavégzés és az adott feladatra való koncentrálás feltételei; ez akkor 

mondható el, ha a munkahely munkaszervezéssel megfelelő körülményeket biztosít az 

elmélyült koncentrációt igénylő tevékenységekhez. 

 Megfelelő a munkahelyi környezet és a technikai felszereltség; a dimenzió akkor kaphatott 

magas értéket, ha a fizikai körülményeket, a napi munkához szükséges technikai 

felszereltséget (számítógép, telefon stb.) megfelelőnek tartották az ott dolgozók, s munkájuk 

gyakori megszakítások nélküli elvégzését munkakörnyezetük támogatta. 

 

Az Online mintán a 4.6.1.5./1. sz. tábla Pearson együttható értéke 0,25-ös erősségű együtt járást 

tükröz, erős szignifikancia szint mellet (p=0,001). Minél magasabbra értékelik az ott dolgozók  a 

munkahelyi környezet koncentrációt, gondolkodást, zavartalan munkavégzést biztosító minőségét, 

annál magasabb a Flow-ban töltött idő aránya. 
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4.6.1.5./1. sz. tábla: Koncentrációt biztosító közeg és Flow (korrelációk) 

 

 

A kétdimenziós kereszttábla elemzés is hasonló képet mutat. Ahogy a 4.6.1.5./2. sz. táblából 

kiolvasható, úgy Online, mint Interjú mintán közepesen erős (Phi=0,26 és Phi=0,32) asszociációs 

együttható érték mellett szignifikáns kapcsolat rajzolódik ki a Flow-gyakoriságok és a dimenzió 

között. Azok, akik legalább jónak, vagy akár kiválónak értékelték környezetük ezen adottságait, 

szignifikánsan több időt töltöttek Flow-ban, mint azok, akik viszont alacsony értékeket adtak a 

környezet koncentrációt, elmélyülést biztosító jellegére (64,8% vs. 39,9% az Online, illetve 56% 

vs. 25% az Interjú mintán). 

 

4.6.1.5./2. sz. tábla: Koncentrációt biztosító közeg és Flow (2D kereszttáblák) 

 

 

A kvalitatív eredmények hasonló képet mutatnak. Az asszociációs módszer segítségével született 

beszámolókban 273, azaz az összes említés 16%-a vonatkozott a munkahelyi környezetnek a 

koncentrációt, megfelelően elmélyült munkavégzést segítő jellegére, ez a megkérdezettek 

beszámolója alapján az önkiteljesedést, fejlődési lehetőséget biztosító körülményekkel azonosnak 

számító hangsúlyt kapott, amikor a Flow-állapot előidézésében szerepet játszó tényezőként került 

beazonosításra (vö.: 4.6./2. sz. melléklet). A 4.6./3. sz. mellékletben látható táblázat a strukturált 

interjú kérdésekből született eredményeket tartalmazza. Ebből azt olvashatjuk ki, hogy csupán a 

megkérdezettek 9%-a véli úgy, hogy egyáltalán nincs összefüggés a környezet ezen tulajdonságai 

és a Flow-gyakoriságok között. A válaszok további 18%-a arról szól, hogy van ugyan összefüggés, 

de csak indirekt módon, áttéteken keresztül érvényesülő. A válaszadók 73%-a egyértelmű 

összefüggést lát a Flow-gyakoriságok és a környezet elmélyült, koncentrált munkavégzést biztosító 

jellege között,  58%-uk pedig kifejezetten erős Flow-t segítő tényezőként tekint erre a dimenzióra. 
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Az alábbi táblázat a különböző módszerekkel nyert eredmények konzisztens mintázatát tükrözi. A 

koncentrációt segítő szervezeti-környezeti tényezőt tehát, mint ötödik fődimenziót emelhetjük be a 

Flow-gyakoriságokkal egyértelműen összefüggésbe hozható szervezeti-környezeti tényezők 

sorába. 

 

4.6.1.5./3. sz. tábla: Koncentrációt biztosító közeg és Flow (4 módszer) 

 

 

4.6.2. Trianguláció és összegzés 

 

Az öt környezeti fődimenzió és a három mintán nyert Flow-gyakoriságok kapcsolatát bemutató, 

négy különböző módszer alkalmazásával nyert eredményeket a fenti tematikus ismertetőn túl 

egyetlen táblázatban is összegeztem, amelyet 4.6./4. sz. mellékletben helyeztem el. Minthogy sem 

a szociodemográfiai, sem a személyiségdimenzióváltozók esetében nem végeztem kvalitatív 

adatgyűjtést, az eredmények triangulálása is nélkülözte ezt a lépést. A környezeti tényezők 

kvantitatív eredményeit azonban a kvalitatív eredmények tükrében is lehetőségünk van értékelni. 

Először azt vizsgáljuk meg, hogy a kvantitatív eredmények egy irányba mutatnak-e, konzisztens 

mintázatot rajzolnak-e ki egymással. Ehhez a korábban már ismertetett kritériumrendszert 

használtam. Célom az volt, hogy kiszűrjem az ellentmondó, különböző irányba mutató 

eredményeket, és sorrendbe állítsam az értékelhetőeket, kezdve az erősen konzisztens, folytatva a 

sort a konzisztens, majd további kutatásra javasolt eredményekkel. Mint az a korábbi 

eredményismertetőkből jól látható, a kvantitatív eredmények mindegyike az erősen konzisztens, 

ezért magas megbízhatósági szintű eredménykategóriába sorolható a kritériumrendszer alapján 

(vö.: 4/1. sz. melléklet), hiszen mind az 5 fődimenzió esetében igaz, hogy 2 vagy 3 Flow-

gyakorisági értékkel is szignifikáns összefüggés látható, s az alternatív módszerek (korreláció vagy 

kereszttábla-elemzés) eredményei is egymást erősítik vagy érintetlenül hagyják. Ellentmondás 

nincs az eredmények mintázatában egyik helyen sem – így a sorrendbe állításkor mind az 5 
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fődimenzió értékelhetőnek bizonyult. Első helyre az Önkiteljesedést, Fejlődési lehetőséget biztosító 

szervezeti-környezeti tényező került, hiszen itt a korrelációszámítás és a kereszttábla elemzések – 

a hatból egyetlen kivételtől eltekintve – minden Flow-gyakorisági értékkel erősen konzisztens 

eredményeket mutattak, meggyőzően magas szignifikancia szintek mellett. Körülbelül azonos 

mértékű az Autonómia és a Vezetés, Célállítás dimenziók támogatottsága úgy a korrelációs 

vizsgálat, mint a kétdimenziós kereszttábla-elemzés tekintetében. Meggyőző szignifikancia szintek 

mellett, négy forrásból származó Flow-gyakorisági értékkel is szignifikáns összefüggéseket látunk 

a két szervezeti-környezeti tényező és a Flow-állapotok között. Az Interdependens működést és a 

Koncentrációt biztosító környezeti tényezők esetében is meggyőzőek az eredmények mindkét 

módszer esetében, ezeknél viszont az ESM mintából nyert Flow-gyakorisági értékek nem mutatnak 

értékelhető összefüggést a két szervezeti-környezeti dimenzió egyikével sem, így e két dimenzió 

került a rangsor harmadik helyére. 

 

Szintén sorrendet állítottam fel kvalitatív eredményeim között. Az asszociációs technikákkal nyert 

tényezők közül az a dimenzió került itt a legmagasabb helyre, amelyik a legtöbb említést kapta. A 

strukturált interjúk esetében pedig az a dimenzió került a sorrend elejére, amelynél a Flow-

gyakoriságokat egyértelműen meghatározóként percipiálták a résztvevők, azokkal közepes vagy 

erős összefüggést látnak, s ezt a válaszok abszolút gyakorisága és %-os aránya is tükrözte. A 

4.6.2./1. sz. tábla tartalmazza a kvantitatív eredmények mellett a kvalitatív eredmények összesített 

sorrendjét is. 

 

4.6.2./1. sz. tábla: Szervezeti-Környezeti Dimenziók és Flow (Kvantitatív és kvalitatív vizsgálati eredmények) 

 

 

Az Interdependencia dimenzió kivételével tökéletesen megegyezik a kvantitatív és kvalitatív 

eredmények sorrendje. Ha az interdependens működést segítő tényezőket kiemeljük, a következő a 

sorrend mindkét tábla esetében: Önkiteljesedési és Fejlődési lehetőség; Autonómia, Önállóság, 

Felhatalmazottság; Vezetés és SMART Célok, majd a Koncentráció zárja a sort. Míg az 

Interdependencia a (megosztott) harmadik helyet foglalja el a kvantitatív elemzések esetében, az 

első helyre került a kvalitatív értékeléseknél. Ennek magyarázata lehet, hogy az 57 résztvevő, akik 
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ezeket a kvalitatív válaszokat adták. a kutatás mindhárom szakaszában részt vettek, és 9 hónapig 

támogatták kutatásomat. Ez önmagában olyan mentalitást, hozzáállást feltételez, amelyben 

valószínűleg kiemelten fontos szerepe van az egymásra figyelésnek, „egy ügy szolgálatának”, a 

„segítő, együttműködő” hozzáállásnak. Ha pedig ennek lehetőségét elfogadjuk, ebből az is 

következik, hogy a válaszadók a mindennapi életük során is hangsúlyosként élik meg a másokkal 

való szimbiotikus, összehangolt működés minden formáját. Logikusan következhet ebből, hogy az 

ő Flow-ba kerülési esélyeiket is komolyan, akár minden más szervezeti-környezeti tényezőtől 

markánsabban befolyásolja a minőségi kooperáció minden formája. 

A szintetizálás utolsó lépéseként a kvantitatív és kvalitatív forrásból származó eredményeket 

összegeztem, egyfajta rangkorrelációs eljárásnak is tekinthető triangulációs módszer segítségével. 

A 4.6.2./2. sz. tábla tartalmazza ennek eredményét. 

 

4.6.2./2. sz. tábla: Szervezeti-környezeti tényezők és Flow (triangulált eredmények) 

       

 

Rendkívül konzisztens mintázatok születtek, majdnem tökéletes átfedéssel a kvalitatív és 

kvantitatív vizsgálatok eredményei között. Az Interdependencia fődimenzió kvalitatív eredmények 

körében jelentkező markánsan domináns részaránya miatt a második helyre kerül az összesített 

értékelésemben. Fontos rámutatnom, hogy a 4.6.2./2. sz. tábla sorrendje nem azt jelöli, hogy melyik 

tényező milyen erős összefüggést mutat a Flow-gyakoriságokkal (hiszen az csak a kvantitatív 

eredményeknél mérhető, és arra a Pearson korrelációs, illetve Phi asszociációs együtthatók adnak 

választ). Nem arról van tehát szó, hogy ha egy szervezetben mind az 5 felsorolt dimenzió jelen van, 

akkor a tábla első helyén szereplő Önkiteljesedési, fejlődési lehetőségeket magukban foglaló elemek 

nagyobb mértékben, vagy gyorsabban fognak hatni a Flow-ba kerülésre (vagy az állapot 

megtartására), mint a többi dimenzió, így például a sorban utolsóként említett Koncentráció. A fenti 

sorrend az eredmények megbízhatósági sorrendjét illusztrálja, s arra világít rá, hogy a három 

kutatási szakaszból (Online, ESM és Interjú) származó adatok négy különböző módszerrel nyert 

eredménye között milyen mértékű átfedést találtam. A 4.6.2./2. sz. tábla az eredmények 
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konzisztencia szintjét, így megbízhatóságát jelzi. Az Autonómia dimenzió és a Vezetés, SMART 

Célállítás egymáshoz viszonyított pozíciói között elenyésző különbség van, a strukturált interjúk 

eredménye viszont egyértelműen az Autonómia dimenzió pozícióinak kedvez. Az Interdependencia 

második helyét az indokolja, hogy – túl azon, hogy az Online minta erős szignifikancia szinten 

mutat összefüggést a két változó között (p<0,01) – úgy az asszociációs technikákkal, mint a 

strukturált interjúkkal nyert eredmények egyértelműen a legbefolyásosabb szervezeti-környezeti 

faktorként kínálják fel ezt a dimenziót. A képek segítségével beazonosított szervezeti-környezeti 

tényezőkre vonatkozó proaktív említések csaknem 40%-a ezt a dimenziót jelöli meg a Flow állapot 

kialakulását segítő egyik fő komponensként. A 4.6.2./3. sz. ábra oszlopdiagramja ezt illusztrálja. 

 

4.6.2./3. sz. ábra: Asszociációs technikák: Környezeti tényezők és Flow kapcsolata 

 

 

4.7. Személyiségdimenziók, szervezeti-környezeti tényezők és Flow-gyakoriságok kapcsolata 

 

4.7.1. Szervezeti dimenziók és Flow-gyakoriságok kapcsolata a temperamentum- és 

karaktertényezők, valamint az értékpreferenciák tükrében 

 

A vizsgálatok eredményeként feltárt 6 személyiség- és 5 szervezeti-környezeti dimenzió, mint a 

Flow-állapotok kialakulásával egyértelműen összefüggésbe hozható tényezők kerültek 

beazonosításra. Azt is látnunk kell viszont, hogy ezek az összefüggések a két változócsoport és a 

Flow-gyakoriságok között kirajzolódó közvetlen kapcsolatokra világítanak rá. A feltárt 6 
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személyiségdimenzió az 5 szervezeti tényezőtől függetlenül, azok figyelembevétele nélkül is 

összefüggésbe hozható a Flow-állapot gyakoriságokkal. Ugyanilyen kétváltozós összefüggésként 

értelmezhető az öt feltárt környezeti tényező szervezeti jelenlétének és a Flow-gyakoriságoknak a 

kapcsolata is, vagyis – a szervezeten belül dolgozók személyiségdimenzió-mintázatainak ismerete 

hiányában, vagy azok figyelembe vétele nélkül is – elmondhatjuk, hogy tipikusan többet Flow-znak 

a munkavállalók azokban a szervezetekben, amelyek az 5 szervezeti-környezeti dimenzió 

valamelyikével, vagy mindegyikével jellemezhetők. Azzal együtt, hogy elfogadjuk ezeknek az 

általános, akár univerzálisnak is nevezhető személyiség- és környezeti dimenzióknak a létezését, 

amelyek jellegüknél fogva kedvező kondíciókat teremtenek az áramlatélmény kialakulásának, 

adódik a kérdés: a különböző temperamentummal, karakterjellemzőkkel és értékpreferenciákkal 

rendelkező szervezeti szereplők vajon potenciálisan ugyanolyan mértékben élvezhetik-e adott 

szervezeti-környezeti dimenzió Flow-t segítő hatását, vagy léteznek-e esetleg tipikus eltérések? 

Beazonosíthatók-e olyan személyiségdimenziók, amelyek a velük jellemezhető személyek, 

szervezeti szereplők számára bizonyos szervezeti-környezeti közeg inkább kedvez a gyakoribb 

Flow-állapotok kialakulásának? Egy konkrét példával illusztrálva a felvetést, arra keresem a 

választ, hogy ugyanolyan mértékben kedvezhet-e például a kifejezetten Ártalomkerülő ember 

számára Flow-gyakoriság szempontjából például a nagy mozgásteret adó Autonóm környezet, mint 

a dolgozói számára szűk mozgásteret, alacsony szintű felhatalmazást biztosító közeg. Képzeljük el 

a szervezeti szereplőt a rá jellemző személyes temperamentum-, karakter- és értékpreferencia-

jellemzőkkel egy-egy adott szervezeti-környezeti dimenzióval jellemezhető közegben, amely 

ugyancsak sajátos mintázattal rendelkezik működési mechanizmusait, kultúráját, rendszereit, 

struktúráit illetően. Ebből a találkozásból egy olyan sajátos minőségű kapcsolat alakulhat ki, 

amelynek köszönhetően adott szervezeti szereplő munkában töltött idejének nagyobb részét töltheti 

potenciálisan a leginkább optimális Flow-állapotban. Kutatási eredményeim leírásának utolsó 

állomásához érkezve választ kaphatunk arra, lehetséges-e, hogy bizonyos személyiségdimenziók és 

szervezeti-környezeti tényezők együttállása esetén, az adott szervezeti-környezeti tényezők 

kontextusában dolgozó munkavállaló potenciálisan gyakrabban élheti át a Flow-élményt. A 

felvetett kérdésre háromdimenziós kereszttábla-elemzések segítségével kaptam választ. 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 jutottam el azoknak az értékelhető eredményeknek a feltárásáig, amelyek 

bemutatására ez a fejezet ad keretet. Összesen 315 eset kombináció vizsgálatára került sor, így az 

SPSS-ben elkészült kereszttáblák számossága miatt, és figyelembe véve e dolgozat terjedelmi 

korlátait, az azokból kivonatként készített összegző mátrix táblázat segítségével mutatom be a 

statisztikai szempontból is értelmezhető eredményeket. (A 315 SPSS output táblázat digitális 
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formában rendelkezésre áll.) A 4.7./1. sz. tábla, amely itt csupán illusztráció, kinagyított méretben 

a 4.7./1.,mellékletben megtalálható, s színkódok segítségével jelzi a feltárt, és statisztikai 

értelemben értékelhető olyan összefüggéseket, amelyek rávilágítanak, hogy adott szervezeti-

környezeti tényező (főváltozó), adott személyiségdimenzió (kontrollváltozó) mediánnál 

alacsonyabb vagy magasabb értékei mellett milyen összefüggést mutat az Online, ESM és Interjú 

mintán nyert Flow-állapot gyakoriságokkal. 

 

4.7./1. sz. tábla: Személyiségdimenziók, Szervezeti-Környezeti Tényezők és Flow-gyakoriságok kapcsolata (315 

kereszttábla elemzés kivonata) 

 

 

 

A táblázatban felsorolt 21 személyiségdimenzió, és az oszlopokban szereplő 5 szervezeti-

környezeti tényező metszéspontjaiban – mely metszéspontok egy-egy kereszttábla elemzés 

eredményét tartalmazzák – mindhárom Flow-mintán (Online, ESM, Interjú) színkód jelzi, ahol a 

Khí-négyzet próba értékelhető szignifikáns kapcsolatot mutat a személyiségdimenzió egyik vagy 

másik alcsoportjában az adott környezeti dimenzió és a Flow-gyakoriság értékek alcsoportjai 

között. Ahol szignifikáns (értékelhető) kapcsolat specifikáció formájában jelentkezik, ott adott 

személyiségdimenzió egyik alcsoportja érzékenyebb adott szervezeti dimenzió Flow-t indukáló 

hatására. Másként megfogalmazva, a személyiségdimenzió a specifikációk esetében katalizálhatja 

a környezeti dimenzió Flow-t segítő hatását. A színes kockákban szereplő zárójeles értékek a 
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kapcsolat erősségét és irányát jelzik (Phi). Piros szín jelzi, ha a specifikáció a személyiségdimenzión 

a mediánnál magasabb Flow-gyakorisági értéket felvettek csoportjában alakul ki – erre „magas 

értékként” utalok –, a kék szín pedig ennek ellenkezőjét, a mediánnál alacsonyabb Flow-

gyakorisági értékeket jelöli, ezekre „alacsony értékként” található utalás a szövegben. Az összes 

értékelhető eset egy kis hányadában az is előfordul, hogy adott személyiségdimenzió úgy magas, 

mint alacsony értékei érzékenyen reagálnak a környezet Flow-t segítő hatására; ezekben az 

esetekben replikációról beszélünk, itt piros és kék színkód egyaránt előfordul adott 

személyiségdimenzió és adott környezeti tényező metszéspontjában. Ebben az esetben nem nyerünk 

új információt a kétdimenziós összefüggéseknél is kirajzolódott eredményekhez képest. Ezek mégis 

értékes, adott környezeti dimenzió Flow-t segítő hatásának ismételt visszaigazolására szolgáló 

összefüggések, ezért szerepelnek az eredmények között. Az üresen maradt (fehér) rubrikák a 

személyiségdimenzió és adott környezeti dimenzió metszéspontjában értékelhető szignifikáns 

kapcsolat hiányát jelzik. 

 

A megbízhatóság szempontjából is értékelt eredményeket az öt szervezeti-környezeti dimenzió, 

mint főváltozók kontextusában mutatom be.  

 

4.7.1.1. Autonómia, személyiségdimenziók és Flow-gyakoriságok kapcsolata 

 

Adódik a kérdés: ha általában igaz is, hogy azokban a szervezetekben, amelyekre jellemzőek az 

autonóm, felhatalmazott munkavégzés feltételei, több időt töltenek Flow-ban az ott dolgozók, vajon 

elképzelhetőek-e egyének jól meghatározható csoportjait érintő eltérések, különbségek? Hét olyan 

személyiségdimenziónál detektálható olyan, az Autonóm működési mód Flow-gyakoriságát 

katalizáló hatás, amelyeket Lazarsfeld logikai rendszerében specifikációnak nevezünk. Ezekben az 

esetekben adott személyiségdimenzió meghatározott alcsoportja egyértelműen felerősíti a 

környezet Flow-t indukáló hatását. Négy esetben találtam magas értékre specifikáló hatást 

(Önirányítottság–TCI; Önirányítottság–Schwartz; Hedonizmus–Schwartz és Nyitottság –Schwartz) 

és további két esetet, ahol adott dimenziók alacsonyabb értékei esetében számolhatunk az Autonóm 

környezet magasabb Flow-t katalizáló hatásával (Alacsony Ártalomkerülés és Alacsony 

Konformitás.) 

 

A háromdimenziós elemzések mindhárom mintán (Online, ESM, Interjú) szignifikáns kapcsolatot 

jeleznek a Flow-állapot gyakoriságok és két olyan személyiségdimenzió között, amelyeken a magas 

pontszámokat elérők szignifikánsan többet Flow-znak az Autonómia dimenzióval jellemzett 

közegben, mint egy kulturálisan és működési módját tekintve e dimenzió sajátosságaival ellentétes 
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természetű szervezetben. Mindkét eredmény kiváló megbízhatósági szinttel jellemezhető, mert a 

három minta mindegyike konzisztensen ugyanazt az eredményt adja. Azokról a szervezeti 

szereplőkről van szó, akik Cloninger hasonló elnevezésű és tartalmú Önirányítottság 

/Önérvényesítés/Önmeghatározás (Self-Directedness) nevet viselő karakter-, és Schwartz 

Autonómia/Önirányítottság nevet viselő értékpreferencia dimenzióin magas értékeket érnek el. 

Jellemzően erős és közepes Phi értékeken mutatkozik meg a kontrollváltozó specifikáló hatása 

mindkét esetben: 

 Az Önirányítottság (TCI) skálán magasabb értéket elérőknél ez az Online, ESM és Interjú 

mintákon erős (Phi=0,43), közepes (Phi=0,28), és szintén közepes (Phi=0,37) értékek mellett 

rajzolódik ki az összefüggés, hogy akikre karakterükből adódóan inkább jellemző az 

önirányítottság, szignifikánsan gyakrabban Flow-znak egy olyan közegben, amely Autonóm 

működési módot kíván meg. Míg az erősen autonóm környezetben Online mintán 70,7%-uk 

tartozik a magasan Flow-zók csoportjába, addig ugyanezen csoport tagjai szignifikánsan 

ritkábban élik meg az Optimális Állapotot a leszabályozott, alacsony mozgástérrel bíró, 

kevéssé autonóm környezetben, ahol csak 26,3%-ról mondható ez el. (ESM mintán ezek az 

arányok a következőképpen alakulnak: 65,8% vs.36,8%; Interjú mintán pedig: 59,1% vs. 

21,4%). Az alacsony Flow-csoportba tartozók munkaidejük jelentősebb hányadát az 

Unalom–Apátia–Szorongás/Feszültség állapotok valamelyikében töltik. 

 Nem meglepő módon az értékpreferenciák oldaláról is kiválóan illeszkedik az Autonóm 

közeghez az azonos nevet viselő Autonómia (Schwartz), amely skálán magasabb értéket 

elérők szintén szignifikánsan többet Flow-znak egy nagy önállóságot és mozgásteret nyújtó 

környezetben. Mindhárom Flow mintán nyert eredményre igaz, hogy az összefüggések erős 

vagy közepes erejű Phi értékek mellett rajzolódnak ki. (Online Phi=0,44; ESM Phi=0,32; 

Interjú Phi=0,52). Online mintán a munkavállalók 75%-a tartozik a magas Flow-csoportba 

ott, ahol a környezet a felhatalmazott működési módnak kedvez, ahol pedig ennek ellentéte 

az igaz, ott csupán 31,6%-uk. ESM mintán ezek az arányok a következők: 64,3% vs. 31,6%, 

interjú mintán pedig: 60% vs. 9,1%. 

„Nagyon jó”, és „jó” megbízhatósági szintűnek bizonyultak a következő eredmények: 

 A Hedonizmus értékosztályon magas pontszámot elérő ember számára kifejezetten fontos, 

hogy olyan tevékenységgel töltse az idejét, amely örömet okoz neki. Szeret élni a materiális 

világ adta lehetőségekkel. Egyértelműen kedvezni látszik az Autonóm, Felhatalmazó közeg 

azon munkavállalói csoportok Flow-gyakoriságának, akik ezen értékpreferencián magas 

pontszámot értek el. Szignifikánsan többen kerülnek a gyakran Flow-zók csoportjába – 

Online mintán 77,8%-uk, ESM mintán 63%-uk –, az értékosztályon magas pontszámot 

elértek közül azok, akik felhatalmazó, autonóm közegben dolgoznak, mint azok, akik viszont 
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a kevésbé autonóm szervezeti kultúra keretei között végzik feladataikat, szemben az 

alacsonyan felhatalmazó közegben észlelhető eredményekkel, ahol a gyakori Flow-állapotot 

megélők csoportjába Online mintán csak a válaszadók 32,4%-a tartozott, ESM mintán pedig 

a 20%-uk. A különbségek nem csak szignifikánsak, de az asszociációs mérőszám értékek 

tekintetében is erősek úgy az Online, mint az ESM mintán (Online: Phi=0,46; ESM: 

Phi=0,43). 

 Szintén egyértelmű az összefüggés, amely Schwartz Nyitottság/Változásra való fogékonyság 

(Openness to Change) elnevezésű összevont értékkategóriája és az Autonóm környezet között 

rajzolódik ki. Két értékosztály tartozik ebbe a kategóriába: az Önirányítottság (Autonómia) 

és a Stimuláció (Kockázatvállalás). Úgy az Online, mint az Interjú mintán meggyőző erejű 

asszociációs értékek (Phi=0,47, Phi=0,38) jelzik, hogy, azok a munkavállalók, akik magas 

pontszámot érnek el ezen az összetett dimenzión, szignifikánsan többet Flow-znak Autonóm 

környezetben, mint ott, ahol a környezet nem biztosít számukra megfelelő mozgásteret és 

felhatalmazottságot. Az Önirányítottságról önálló értékként korábban már szó esett, ebben 

az értékkategóriában kiegészül Kockázatvállalás/Stimuláció érték minőségeivel. Azok, akik 

magas értéket érnek el ezen a dimenzión – a biztonságkedvelőkkel ellentétben – szeretnek új 

dolgokat kipróbálni, kifejezetten keresik az izgalmakat, örülnek a változásoknak, 

változatosságnak. Ezek az értékkategóriák, karöltve az Önirányítottság értékpreferenciával 

egy olyan sajátos minőséget eredményeznek, amely az újra való fogékonyságban, a 

változatosság aktív keresésében és kedvező fogadásában öltenek testet. Rendkívül magas, 

72,3%-os és 61%-os arányban (Online és Interjú mintákon) jelennek meg a gyakran Flow-

zók csoportjában Autonóm közegben azok, akikre jellemző a változásra való nyitottság. Ahol 

a környezetre ennek ellenkezője jellemző, csak 37,2%-a kerül a gyakran Flow-zók 

csoportjába Online mintán, és csupán 23,5%-uk az Interjú mintán. 

 

A 4.7.1.1./1. sz. táblában foglaltam össze az eddig ismertetett eredményeket. A táblázatban felsorolt 

személyiségdimenziókkal markánsabban jellemezhető emberek gyakrabban kerülhetnek Flow-

állapotba a táblázat főcímében szereplő szervezeti-környezeti tényezők kontextusában, mint azok 

hiányában. A táblázatban felsorolásra kerültek azok az esetek is, amelyeket alacsonyabb 

megbízhatósági fokú eredményekként értékeltem. Ilyenek az általam „gyenge megbízhatóságú, de 

még értékelhető” kategóriába sorolt eredmények, amelyek esetében csak egyetlen Flow-gyakorisági 

mintán mért eredmény mutat szignifikáns összefüggést a kontrollváltozó egy csoportjában a 

főváltozók és a Flow-gyakorisági értékek között, ám azt szakértői, kutatói megfigyelések 

megerősítik. Ezeket az eredményeket „további kutatásra” érdemesként értékelem, hiszen nagyobb 

mintán tesztelve az itt született mintázatok megerősítésre kerülhetnek, ígéretes eredmények 
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kirajzolódásával kecsegtetnek. Kétféle eredményt láthatunk itt megjelenni: specifikációkat és 

replikációkat. A táblázatban a „megjegyzés” rovatban található, ha ez utóbbival van dolgunk. 

 

4.7.1.1./1. sz. tábla: Autonóm környezet, Személyiségdimenziók és Flow 

 

 
 

 

 

Először a specifikációként értékelhető eredményeket vizsgáljuk meg, ezeket szakértői 

megfigyeléseimmel szeretném alátámasztani: 

 Cloninger Ártalomkerülés (Visszahúzódás) dimenziója esetében azt látjuk az Online mintán, 

hogy az Autonóm szervezeti környezet azok számára kedvez Flow-ba kerülés szempontjából, 

akik alacsony értéket érnek el ezen a dimenzión, tehát akik kevésbé visszahúzódóak, kevésbé 

ártalomkerülők, akikre nem jellemző az óvatosság, akik nem félnek a bizonytalanságtól, 

éppen ellenkezőleg, akikre inkább jellemző a bátor, optimista, kockázatvállaló, 

kezdeményező mentalitás és viselkedés. Jelentős többségük, 78,7%-uk a gyakran Flow-zók 

csoportjában található, és csak 21,3%-ukra jellemző, hogy kevés időt töltenek Flow-ban. 

Viszont, ha a környezet nem kedvez az Autonóm működési módnak, akkor csupán 27,8%-uk 

él meg gyakran Flow-t. A magas Autonómiát biztosító környezet tehát az Alacsony 

Ártalomkerüléssel rendelkezők esetében eredményez magas Flow-zási arányt. 
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 Schwartz Stimulációként/Kockázatvállalásként is jelzett értékosztálya tartalmilag 

összhangban van Cloninger Visszahúzódás/Alacsony Ártalomkerülés nevet viselő 

dimenziójával, így nem meglepő, ha itt is azt az összefüggést látjuk kirajzolódni, mint a 

fentiekben. A Schwartz-féle Stimuláció értékosztályon magas értéket elérők köréből a 

munkavállalók 76,9%-a gyakran él meg Flow-t. Éppen ellenkező a tendencia, ha megvonja a 

szervezet az autonóm működéshez szükséges feltételeket. Ott a Stimulációt/Kockázatot 

kedvelők 71,4%-a tartozik az alacsony Flow-zók csoportjához, és csupán 28%-uk a gyakori 

Flow-zókéhoz (Phi=0,48). 

 A Konformitás skálán magas pontszámot elért ember számára rendkívül fontos, hogy mindig 

az elvárásoknak megfelelően viselkedjen. Meggyőződése, hogy azt kell csinálnia, amit mások 

elvárnak tőle. Szabálytisztelő, és másoktól is elvárja a szabályok betartását. Csak azok 

számára kedvez a magas Autonómiát biztosító környezet, akik alacsony értékeket érnek el 

ezen a skálán: 72%-uk a gyakran Flow-zók között található és csupán 28%-uk tartozik a 

ritkábban Flow-zók közé. Ez – Online mintán – szignifikáns Khí-négyzet próba és erős, 0,4-

es Phi érték mellett jelzi az Alacsony Konformitás magas Flow-gyakorisági szintre specifikáló 

hatását erősebben Autonóm környezeti viszonyok mellett. Az Alacsony Konformitás 

természetében, tartalmában hasonló a magas Stimulációs/Kockázatvállalási igényhez és az 

Alacsony Visszahúzódás/Újdonságkeresés temperamentumdimenzióhoz, így konzisztens, 

azokkal is tökéletesen összhangban levő mintázatot rajzol elénk. 

 

Vannak olyan esetek is, amikor adott dimenziónak mind az alacsony, mind a magas értéke Flow-

indukáló hatású, vagyis a kontrollfeltételek mellett is ugyanaz az összefüggés mutatkozik, mint a 

főváltozó (eredeti változó) és a Flow-gyakoriságok között. Ilyenkor mindegy, hogy adott dimenzió 

magas vagy alacsony értékéről van szó, ha a környezeti dimenzió magas értéket mutat, az 

mindenképpen magasabb Flow-t fog eredményezni a személyiségdimenzió mindkét alcsoportjában, 

tehát a vizsgált személyek Flow-ba kerülési gyakoriságában a személyiségdimenzión felvett 

értékük nem okoz majd különbséget. Ez is értékes összefüggés kutatásom számára, ám a 

kétdimenziós kereszttábla-elemzéshez képest nem kínál többlet információt, viszont a kapcsolat 

meglétét adott szervezeti-környezeti dimenzió és a Flow-gyakoriság között ismételten kirajzolja. 

Három személyiségdimenziónál azonosítottam be replikációt: 

 Cloninger temperamentumvonásai közül a Jutalomérzékenység dimenzión magas pontszámot 

elérők 68,1%-a, míg az alacsony értéket elérők 66,7%-a kerül a magasan Flow-zók 

csoportjába Online mintán, ha a környezet az Autonómia dimenzióval jellemezhető. 

 Hasonló típusú és irányú összefüggés tapasztalható Cloninger Együttműködés dimenziója és 

Schwartz Teljesítmény értékosztálya és az Autonóm közeg között. 
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Az alacsony Autonómia szintet biztosító környezet nem kedvez a Jutalomérzékenység, az 

Együttműködés és a Teljesítményorientáció egyik kategóriájának sem, a nagy mozgástérrel, jelentős 

önállósággal leírható közeg viszont kifejezetten Flow-indukáló. 

 

A 4.7.1.1./1. sz. tábla bemutatja azokat a dimenziókat is, amelyek esetében a kirajzolódó 

összefüggések nem értelmezhetőek egyértelműen. Olyan esetekről van szó, amelyeknél replikáció 

és specifikáció is látható. Ezeket további kutatásra érdemes eredményeknek tartom, tárgyalásukat 

azonban itt nem tartom indokoltnak. 

 

4.7.1.2. Önkiteljesedés, személyiségdimenziók és Flow-gyakoriságok kapcsolata 

 

Az Önkiteljesedésre, Fejlődésre lehetőséget adó szervezeti közeg kontextusában két olyan 

személyiségdimenziót azonosítottam be, amelyek esetében mindhárom Flow-gyakorisági mintán 

(Online, ESM, Interjú) szignifikáns összefüggést találtam adott személyiségjellemző egyik 

alcsoportja és a fenti adottságokkal leírható szervezet Flow-katalizáló hatása között:  

 A Jutalomfüggés dimenzió esetében szignifikánsan többen vannak a magasan Flow-zók 

csoportjában azok közül, akik alacsonyabb pontszámot érnek el ezen a dimenzión. Az 

Alacsony Jutalomfüggés tehát ebben a környezetben magasabb Flow-ra specifikál. Online 

mintán a résztvevők 69,2%-a, ESM és Interjú mintákon pedig 60%-uk a magasan Flow-zók 

csoportjába kerül, míg ha a környezet alacsony szinten ad lehetőséget az Önkiteljesedésre, 

Fejlődésre, akkor – ugyanebben a sorrendben – csupán 32, 32 és 22%-uk kerül a gyakran 

Flow-zók csoportjába. Az asszociációs együttható értékek is meggyőzően magasak 

mindhárom mintán (Online Phi=0,37; ESM Phi=0,28; Interjú Phi=0,4). 

 Azok, akik a Schwartz Tradíció értékpreferencia dimenzión magas értéket érnek el, szintén 

szignifikánsan gyakrabban Flow-znak ebben a környezetben: Online mintán 77%-uk, ESM 

mintán 65%-uk, Interjú mintán 54%-uk a gyakran Flow-zók csoportjába kerül majd. Ha 

viszont a szervezeti működésnek ez az eleme nem kap hangsúlyt a Tradíciókedvelők körében 

szignifikánsan kevesebb Flow-ban töltött állapotra lehet számítani (Online mintán 41%-uk, 

ESM mintán csupán 5%-uk, Interjú mintán pedig 14,3%-uk kerül csak a gyakran Flow-zók 

csoportjába). Az összefüggés erősségét mérő mutatók kifejezetten az ESM és Interjú 

mintákon magasak (Online Phi=0,17; ESM Phi= 0,35; Interjú Phi=0,52). 

A következő dimenziókon az összefüggéseket az Online és az Interjús minta eredményei igazolták 

jó megbízhatósági szinten: 

 Az Önirányítottság esetében Online mintán Phi=0,41-es, Interjú mintán pedig Phi=0,40-es 

szinteken erős összefüggéseket láthatunk kibontakozni. Azok közül, akik az Önirányítottság 
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dimenzión magasabb értéket értek el, Online mintán 70%-ban, Interjú mintán pedig 63%-ban 

találhatók a gyakrabban Flow-zók csoportjában. Ha a szervezet megvonja a fejlődésre, 

önkiteljesedésre lehetőséget adó eszközöket, alkalmakat, ez az arány csak 29,3, illetve 23%-

os az Online és Interjú mintákon. 

 Schwartz Stimuláció/Kockázatvállalás dimenziója hasonló összefüggéseket mutat Online 

mintán Phi=0,32, Interjú mintán pedig a magas Phi=0,46-os asszociációs együttható érték 

mellett. 

 A Hatalom értékpreferencián magas értéket elérők számára rendkívül fontos a befolyás, az, 

hogy ráhatásuk legyen a dolgok alakulására, az emberek hallgassanak rájuk, kövessék őket. 

Fontos számukra, hogy tiszteljék őket, és szintén komoly jelentőséggel bírnak életükben a 

státusszimbólumok. Ha olyan környezetben dolgozhatnak, amely a fejlődésre, 

önkiteljesedésre lehetőséget biztosít, az Online minta tanúsága szerint 66,7%-ban tartoznak a 

gyakran Flow-zók csoportjába, ha viszont a környezet erre nem ad lehetőséget, akkor csupán 

27,9%-ukról mondható el ez (Phi=0,39). Az Interjú mintán pedig csupán 15%-uk kerül a 

gyakran Flow-zók közé akkor, ha a környezet nem biztosítja számukra a megfelelő fejlődési, 

önkiteljesedési lehetőséget, míg 56%-uk kifejezetten gyakran kerül Flow-ba ezen a mintán 

is, ha a környezet támogatja a fejlődést, önkiteljesedést. Meggyőzően magas, 0,42-es Phi 

érték erősíti meg ezt az összefüggést. 

 A Nyitottság egy olyan összevont dimenzió, amely a már korábban bemutatott Autonómia és 

Stimuláció kombinációjából született. Ennek a dimenziónak kontrollváltozóként való 

bevonása – szintén magas asszociációs együttható értékek mellett – ugyanazt a tendenciát 

rajzolódja ki az Online és ESM mintákon, mint a korábban ismertetett három dimenzió 

esetében (Online Phi=0,36; Interjú Phi=0,48). 

Ennek a szervezeti-környezeti tényezőnek a kontextusában egy olyan dimenziót találtam, amely 

„gyenge megbízhatóságú, de még értékelhető” kategóriába sorolható: 

 Cloninger Együttműködés dimenziójáról van szó. Online mintán replikáció rajzolódik ki, ami 

azt jelzi, hogy a dimenzión úgy az alacsonyabb, mint a magasabb értéket elért egyének 

esetében egyaránt Flow-gyakoriság katalizáló hatása van az Önkiteljesedésre, Fejlődésre 

lehetőséget adó közegnek. Ha adottak erre a feltételek, akkor a munkahelyen dolgozók közel 

kétharmada a magasan Flow-zó csoportban tartható számon (a kevésbé kooperatívak esetében 

67,5%, az inkább együttműködők esetén pedig 63% ez az arány). Ha viszont a szervezeti 

környezet nem ad lehetőséget az önkiteljesedésre, fejlődésre, akkor mind a kevésbé, mind az 

inkább kooperatív személyeket szignifikánsan alacsonyabb arányban láthatjuk Flow-zni 

(Phi=0,28 és 0,23). Nem specifikál tehát gyakoribb Flow-ra egyik Együttműködést mutató 

alcsoport sem, viszont mindenki számára kedvezőtlen, alacsonyabb Flow-gyakorisági 
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arányokat okozó, ha a környezet nem képes biztosítani a fejlődéshez, önkiteljesedéshez 

szükséges feltételeket. 

Az eredmények összegzését a 4.7.1.2./1. sz. táblában foglaltam össze (vö.: 4.7./1. sz. melléklet). 

 

4.7.1.2./1. sz. tábla: Önkiteljesedés/ Fejlődés, Személyiségdimenziók és Flow  

 

 

4.7.1.3. Vezetés, célállítás, személyiségdimenziók és Flow-gyakoriságok kapcsolata 

 

Ez a hat dimenzióból álló, összetett főkomponens az egyszerűség kedvéért kapta a Vezetés, 

Célállítás megnevezést, mivel azonban erősen leegyszerűsítő elnevezésről van szó, fontos, hogy a 

dimenzió teljes tartalmi horizontjára gondoljunk, amikor a kontrollszerepet betöltő 

személyiségváltozók beemelése nyomán született vizsgálati eredményeket áttekintjük és értékeljük 

(vö.: 4.6./1. sz. melléklet). 

 

Két olyan értékpreferencia dimenzió esetében látható egyértelmű, kiváló megbízhatósági szinten 

értékelhető eredmény, amely úgy az Online, mint az ESM és Interjús mintákon is szignifikáns 
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összefüggést mutatva specifikáló hatást jelez adott környezeti dimenzió kontextusában kirajzolódó 

Flow-gyakorisági értékekkel: 

 A Biztonság értékkategóriában magas pontszámot elért személy életében rendkívül fontos a 

kiszámíthatóság és a stabilitás. A meglepetésektől, valamint kockázatoktól mentes életformát 

kedveli inkább. Egyértelműen kiolvasható az adatokból, hogy ha a környezet Vezetés, 

Célállítás szempontjából – a bevezetőben leírtak szerint – kedvező ismérvekkel jellemezhető, 

az kifejezetten kedvez a magas Biztonság igényű emberek számára, akik az ilyen közegben 

mindhárom mintán szignifikánsan többet Flow-znak, mint ellenkező ismérvekkel leírható 

környezetben. Online mintán 68%-uk, ESM mintán 64%-uk, Interjú mintán pedig 61,5%-uk 

tartozik a magasan Flow-zók közé, míg a gyenge vezetéssel jellemzett közegekben Online 

mintán 47%-uk, ESM mintán csak 24%-uk, Interjú mintán pedig csupán 5,6%-uk található 

meg a gyakrabban Flow-zók csoportjában. Ezek szignifikáns különbségek, különösen erős 

ESM és Interjú Phi értékek mellett (Online Phi=0,2; ESM Phi=0,4; Interjú Phi=0,61). 

 A Tradíció dimenzió nagyon hasonló összefüggést mutat a Biztonsággal, ami nem meglepő, 

hiszen Schwartz maga is összevonja a Tradíció és Biztonság skálákat – kiegészítve azokat a 

Konformitással –, így kapjuk a Konzervációt. A hagyományokhoz, szabályokhoz, 

tradíciókhoz ragaszkodók tehát szintén szignifikánsan többet Flow-znak a tiszta, világos 

célrendszerrel, és az egyértelmű, kiszámítható, támogató vezetői magatartással jellemezhető 

szervezetekben. Ha a szervezet nem bír ezekkel az adottságokkal, akkor szignifikánsan 

alacsonyabb a Flow-zási arány mindhárom mintán (Interjú Phi=0,52; Online Phi=0,21; ESM 

Phi=0,10). 

 

Az eddig tárgyalt eredményekhez képest kiugróan magas számban jelenik meg a 

kontrollváltozókként bevont személyiségdimenziók specifikáló hatása úgy a TCI, mint a Schwartz-

értékpreferenciák vonatkozásában ebben a szervezeti közegben. A 4.7.1.3./1. sz. táblában láthatjuk, 

hogy a fentieken felül további 11 dimenzió jelez legalább két mintán szignifikánsan kirajzolódó 

specifikáló hatást a kontrollváltozó és a Flow-gyakoriságok között ebben a környezeti 

kontextusban. Ez azt jelzi, hogy a Vezetés, Célállítás egy olyan minősége a szervezeti működésnek, 

amely Flow-gyakoriságok szempontjából rendkívül erősen meghatározó, ám nem generális módon, 

hanem szelektíven hat az egyes személyiségdimenziók egyik vagy másik alcsoportjára. A TCI 

dimenziók hét eleme közül kettő kivételével – ezek az Újdonságkeresés és az Ártalomkerülés – 

minden további temperamentum- és karakterdimenzió specifikáló változónak bizonyul, tehát 

felerősíti a Vezetés, Célállítás dimenzió Flow-t indukáló hatását: 

 A Jutalomfüggőség az egyetlen az öt Cloninger dimenzió közül, amely alacsony értéken 

specifikál, tehát azok esetében növeli a Flow-ba kerülés esélyét, akik csak kevéssé 
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jutalomfüggőek. Online mintán közepesen erős (Phi=0,24), Interjú mintán viszont jóval 

erősebb (Phi=0,38) értékeken rajzolódik ki ez az összefüggés. 

 A Kitartás, Önirányítottság, Együttműködés és Transzcendencia-élmény dimenziókon 

szintén az Online és Interjú minták jeleznek szignifikáns, specifikáló kapcsolatot a 

személyiségdimenzión magas értéket elérők és a Vezetés, Célállítás magas értékei mellett 

megmutatkozó Flow-gyakorisági értékek között. Mindenhol közepes vagy erős az 

asszociációs együttható értéke, azért emelném ki mégis a Transzcendencia-élmény dimenziót, 

mert ott az Interjú mintán, a kiemelkedően magas, Phi=0,5-ös érték jelzi az összefüggést: 

75%-a azoknak, akik kifejezetten gyakran élik át a Transzcendencia-élményt, szignifikánsan 

többet Flow-znak a jól vezetett és célállítás szempontjából is erősként percipiált szervezeti 

viszonyok között, ellenkező esetben pedig csupán 25%-a él át gyakran Flow-élményt, 75%-

a viszont ritkán éli meg azt. Online mintán 65,1%-uk Flow-zik gyakran a jól vezetett, célok 

szempontjából tisztán irányított szervezetben, míg ennek ellenkezőjében 42,5%-ukra 

jellemző a magasabb Flow-gyakoriság. 

 Schwartz értékpreferenciái közül további hat esetében láthatjuk ugyanezt a specifikáló 

tendenciát. Mindegyik esetben a skála magasabb értékei katalizálják a szervezet Vezetéshez, 

Célállításhoz kapcsolódó minőségeinek Flow-t generáló hatását. Az Online minták 

asszociációs együttható értékei közepes értékeken jelzik az összefüggéseket (Phi=0,21–0,32), 

viszont az Interjú mintákon itt is kifejezetten magas asszociációs együttható értékeket 

láthatunk (Phi= 0,47–0,57). 

 

Csak az Online mintán mutatkozik meg ugyan Schwartz Stimuláció/Kockázatvállalás 

dimenziójának specifikáló szerepe, ám mivel szakértői vélemény erősíti ezt, s nem mutatkozik ezzel 

ellentétes irányú mintázat a másik két mintán sem, az eredményt értékelhetőnek tartom. A magas 

kockázatvállalási hajlandóságot mutatók 68%-a a gyakran Flow-zók csoportjába tartozik. Ott 

viszont, ahol gyengének minősítik a vezetést, az erősebben kockázatvállalók csupán 35,4%-a él 

meg gyakran Flow-élményt (Phi=0,28). 

 

Összességében azt láthatjuk, hogy a Vezetés, Célállítás elnevezésű dimenzió olyan szervezeti-

környezeti tényezőnek bizonyul, amelynek magas értékei az összesen 21 személyiségdimenzió 

közül 14 esetében hatékonyabban segítik a Flow-állapot kialakulását a személyiségdimenzió 

specifikáló hatásának köszönhetően. Az elvárásoknak megfelelően komoly befolyásoló erővel bíró 

szervezeti dimenzióról van szó, amely kifejezetten bizonyos személyiségdimenzió alcsoportok 

esetében, tehát célzottan fejti ki áldásos Flow-t generáló hatását, nem pedig általános, generális 

módon. 
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4.7.1.3./1. sz. tábla: Vezetés és Célállítás, Személyiségdimenziók és Flow 

 

 

4.7.1.4. Interdependencia (Együttműködés, Csapat, Bizalom), személyiségdimenziók és Flow-

gyakoriságok kapcsolata 

 

Együttműködés, csapatmunka, kölcsönös segítségnyújtás és bizalmi alapon nyugvó interakciók 

sora jellemzi azt a közeget, amelyre röviden az „interdependens” jelzővel utalok. Az informális 

segítő rendszerek mellett ebben a környezetben a formálisabb, rendszerbe épült, intézményesült 

segítségnyújtási formák is jelen vannak (mentorálás, coaching) és hatékonyan működnek. A 

szervezetek, amelyeknél magas szinten megvalósul ez a fajta működési mód, kifejezetten 

kedvezőbb, szignifikánsan magasabb Flow-ba kerülési esélyeket biztosítanak a Hedonizmus, a 

Hatalom és az Idealizmus (Self-Transcendence) értékpreferenciák skáláin magasabb értéket elért 

munkavállalók részére, mint azok számára, akik ezeket az értékeket nem tartják fontosnak a maguk 

számára. Mindhárom dimenzió esetében legalább két mintán – Online és Interjú mintákon – 

rajzolódik ki adott személyiségdimenzió specifikáló hatása: 

 Az Idealizmus értékkategória esetében a Jótékonyság és az Univerzalizmus kombinációjáról 

van szó. A Jótékonyság (Altruizmus) értékdimenzióban magas pontszámot elért ember 

számára rendkívül fontos, hogy segítsen a körülötte élőknek, fontos számára mások jóléte és 

az, hogy számíthasson rá környezete. Az Univerzalizmus értékosztályban magas pontszámot 
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elértek pedig alapvetően fontosnak tartják, hogy mindenkinek egyenlő lehetősége legyen az 

életben a boldogulásra, s minden ember egyforma bánásmódban részesüljön. Még akkor is 

igyekszenek megérteni az embereket, ha nem értenek egyet velük. Az Univerzalizmus értéken 

magas pontszámot elértek hosszú távon is vállalható döntései, a jövő generációk érdekeinek 

szem előtt tartásával születnek. Meggyőződésük, hogy csupán kis részei vagyunk egy 

nagyobb egésznek. Ha tehát elképzeljük az Univerzalizmus és Jótékonyság értékosztályok 

összevont értékdimenzióján, az Idealizmus értékkategórián magas pontszámokat elért 

munkavállalók működését egy egymást segítő, csapatmunkát értékelő és bizalmi 

kapcsolatokon alapuló szervezeten belül, egészen természetes és szinte várható, hogy Flow-

ba kerülési gyakoriságukban is reflektálódjék a kulturális illeszkedés, az, hogy a személyes 

értékrendjük összhangban van a szervezeti kultúrával és az az által meghatározott 

működésmóddal. Meggyőzően magas asszociációs együttható értékek mellett rajzolódik ki 

az Online és az Interjú mintákon is, hogy szignifikánsan gyakrabban kerülnek Flow-ba a 

hatékony, Interdependens működést segítő, együttműködést, csapatmunkát támogató 

szervezetekben azok, akik az Idealista értékrend képviselői. Ha megtalálható ez a kulturális 

illeszkedés, akkor közel kétharmada (61,5%- a) azoknak, akik idealista értékrendet vallanak, 

szignifikánsan gyakrabban kerülnek Flow-ba Online mintán, Interjú mintán pedig közel 

felükkel történik ugyanez. Ha viszont a környezet nem kedvez a bizalmi alapon gyakorolt 

csapatmunkának és együttműködésnek, akkor Online mintán csak 38%-uk, Interjú mintán 

pedig a rendkívül alacsony 7,7%-uk kerül a gyakrabban Flow-zók csoportjába (Online 

Phi=0,23; Interjú Phi=0,43). 

 Schwartz érték térképén az Idealizmussal éppen szemben helyezkedik el az Individualizmus 

kombinált értékkategória (vö.: Schwartz, 2003a; Scwhartz és Boehnke, 2004; Prazsák, 

2010) amely magában foglalja azt a két értékdimenziót, amelyek a szervezet magas szintű 

kollektív működése esetén fejtik ki Flow-katalizáló hatásukat: ezek a Hedonizmus és a 

Hatalom értékpreferenciák. A Hedonizmus dimenzió esetében markáns asszociációs 

együttható értékek mellett (Online Phi=0,31; Interjú Phi=0,41) rajzolódik ki a mintázat, 

miszerint ha a környezet kedvez az Interdependens működésnek a bevezetőben leírt 

sajátosságok érvényesülésével, akkor az Online mintán hedonistább értékekkel 

jellemezhetők 75%-a kifejezetten gyakran részesül a Flow-állapot áldásos hatásaiból, míg 

ha a környezet alacsony szinten képes az együttműködést, csapatmunkát segítő 

viszonyrendszer biztosítására, akkor szignifikánsan kisebb a Flow-zási arány ugyanebben a 

csoportban. Interjú mintán is markáns különbségként jelenik meg a kétféle környezet Flow-

ra gyakorolt hatása: ott a Hedonizmus dimenzión magas pontszámot elérteknek csak 20%-

a kerül a gyakran Flow-zók körébe akkor, ha a környezetre alacsony szintű 
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Interdependencia jellemző, míg ha bizalmi alapon együttműködő környezetben 

dolgozhatnak, akkor 60%-uk kifejezetten gyakran éli át a Flow-élményt. A Hatalom 

értékosztály ugyanezt az összefüggést mutatja (Online Phi=0,24; Interjú Phi=0,36). 

További kutatásra javasolt területként a következőket emelném ki: Cloninger-féle Együttműködés, 

Transzcendencia-élmény és Schwartz Univerzalizmus és Nyitottság dimenziói, amelyek magas 

értékek mellett fejtik ki Flow-t segítő hatásukat. Viszont alacsony értékek mellett érzékelhető 

ugyanez a hatás Cloninger Ártalomkerülés/Visszahúzódás és Jutalomfüggés dimenziói esetében. 

Mind a hat dimenzió meggyőző, közepes vagy magas asszociációs együttható értékekei jelzik a 

szignifikáns összefüggés irányát és erősségét. (Pontos részletek, a Phi értékeinek feltüntetésével a 

4.7./1. sz. mellékletben találhatók.) A 4.7.1.4./1. sz. tábla az eredmények összefoglalását 

tartalmazza. 

4.7.1.4./1. sz. tábla: Interdependencia, Személyiségdimenziók és Flow 

 

 

4.7.1.5. Koncentráció, személyiségdimenziók és Flow-gyakoriságok kapcsolata 

 

A Koncentrációt biztosító környezet döntően a zavartalan munkavégzést, elmélyült fókuszálást 

támogató munkaszervezést és munkakultúrát érintő szervezeti-környezeti tényezőkből áll, viszont 

az infrastrukturális támogatottság is szerephez jut a kondíciók definiálásakor. A 4.7.1.5./1. sz. tábla 

tartalmazza azokat a személyiségdimenziókat, amelyek alcsoportjaiban (magas vagy alacsony 

értékei mellett) a Koncentrációra lehetőséget adó környezeti viszonyok szignifikánsan gyakoribb 
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Flow-állapot előfordulásokat katalizálnak egy-egy személyiségdimenzió alcsoportjában), vagy egy 

személyiségdimenzióban generálisan. 

 

4.7.1.5./1. sz. tábla: Koncentráció, Személyiségdimenziók és Flow 

 

 

Két értékosztály esetében látunk úgy az Online, mint az Interjú mintákon is kirajzolódó 

eredményeket: 

 A Hatalom dimenzióra igaz, hogy az magas értékei mentén katalizálja a gyakoribb Flow-ba 

kerülést ebben a környezeti kontextusban, közepes erősségű asszociációs együttható érték 

mellett (Online Phi=0,31; Interjú Phi=0,36). Online mintán a dimenzión magas értéket elértek 

61,5%-a, Interjú mintán pedig 50%-a él meg szignifikánsan gyakoribb Flow-állapotot, ha a 

környezet segíti a koncentrált munkavégzést. Ellenkező esetben viszont a gyakori Flow-zási 

arány csupán az ott dolgozók 36%-ára, illetve 15,8%-ára lesz jellemző az Online és Interjús 

mintákon. 

 A Teljesítmény dimenzió alacsony értékek mellett specifikál, vagyis az alacsony 

teljesítményfókuszú munkavállalók Flow-ba kerülési gyakoriságát növeli inkább az olyan 

környezet, amely lehetőséget ad a kiváló koncentrációra, elmélyült munkavégzésre. Az 
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alacsony teljesítményfókusszal rendelkezők 74,4%-a a gyakrabban Flow-zók közé tartozik a 

koncentrációt biztosító környezetben, s csak 25,6%-uk tartozik az alacsonyan Flow-zók 

csoportjába, míg a koncentrációt nem segítő közegben szignifikánsan alacsonyabb a gyakran 

Flow-ba kerülők aránya, mindössze 41% (Online Phi=0,33; Interjú Phi=0,41). Az erősen 

teljesítményorientált emberek esetében viszont Flow-ba kerülési gyakoriság szempontjából 

semlegesnek tűnik, hogy olyan környezetben dolgoznak-e, amely kifejezetten segíti a 

koncentrációt, illetve olyanban, amely inkább nehezíti azt. 

 

További kutatásra öt dimenzió jelölhető ki: 

 Az Alacsony Ártalomkerülési jellemzőkkel bíró, tehát kockázatot szívesebben vállaló 

emberek számára kifejezetten jótékony hatásúnak tűnik Flow-ba kerülés szempontjából, ha a 

környezet lehetőséget ad az elmélyült, koncentrált munkavégzésre, és biztosítja a megfelelő 

infrastrukturális körülményeket is. 

 A többi dimenzió esetében viszont replikáció rajzolódik ki a kontrollváltozó bevonásának 

eredményeként, ami annyit tesz, hogy akár alacsony, akár magas értéket vesz fel el egy 

munkavállaló Cloninger Újdonságkeresés és Jutalomérzékenység, valamint Schwartz 

Univerzalizmus és Autonómia skáláin, mindenképpen magasabb Flow-t él meg, ha a 

környezet a Koncentrációt segítő ismérvekkel jellemezhető. Úgy az alacsony, mint a magas 

személyiségdimenzió értékek mellett kifejti tehát Flow-t indukáló hatását ez a környezeti 

dimenzió. Az asszociációs együttható értékek mindegyik esetben közepes értéket mutattak 

(vö.: 4.7./1. sz. melléklet). 

 

4.7.2. Összegzés 

 

Az itt bemutatott eredményeket a 4.7.2./1. sz. táblában foglaltam össze, ahol látható, hogy egy adott 

környezeti tényező, hány személyiségdimenzió esetében képes segíteni a Flow-állapotok 

kialakulását, ha az markánsan, erőteljesen jellemzi az adott munkahelyet. 
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4.7.2./1. sz. tábla: Környezeti tényezők Flow-t segítő hatása a személyiségdimenziókon keresztül 

 

 

A fenti összegzés két szempontból releváns számunkra az eredmények értelmezéséhez: 

 A táblázat megmutatja, hogy hány konzisztens – jó megbízhatósági szinten értelmezhető – 

összefüggés rajzolódik ki egy-egy szervezeti dimenzió kontextusában a 

személyiségdimenziók és a Flow-gyakoriságok között. A Vezetés, SMART Célállítás vezeti a 

sort, hiszen ott összesen 14 személyiségdimenzió esetében találtam egyértelmű eredményt, 

míg a Koncentráció esetében 7 ilyen rajzolódik ki. Az összegzés rávilágít arra is, hogy az 

összesen 47 megbízhatóként értékelt eredmény közül 39 esetben (83%) specifikálóról van 

szó, és csupán az esetek 17%-ában, 8 esetben ismétlődik meg replikáció formájában a 

kétdimenziós elemzések mintázata, tehát számos korábban fel nem tárt összefüggés tárul a 

szemünk elé az alkalmazott módszernek köszönhetően. 

 A fentiek segítenek rávilágítani arra a fontos összefüggésre, hogy bár vannak olyan szervezeti 

dimenziók, amelyek egyértelműen segítik a Flow-ba kerülést, azt kizárólag bizonyos 

személyiségdimenziók alacsony vagy magas értékeit elért személyek esetében teszik, tehát 

szelektívebbnek, megosztóbbnak és kevésbé generálisnak tekinthető a Flow-állapot 

létrejöttében mutatkozó jótékony hatásuk. Ilyenek a Vezetés/Célállítás, illetve az 

Interdependencia, amelyek esetében kizárólag specifikáló hatásmechanizmussal 

találkozhatunk. Ugyanakkor láthatjuk, hogy bár a Koncentráció mindössze 7 

személyiségdimenzió esetében mutat Flow-t segítő hatást, viszont mivel ezeknek több mint a 

fele replikáció (4 dimenzió), valójában generálisabb hatásúként értékelhető dimenzióként 
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tekinthetünk rá, hiszen kevésbé szelektív módon járul hozzá a Flow-állapot kialakulásához, 

mint a 4 másik környezeti tényező. Ebben a vonatkozásban az Autonómia dimenzió hasonlít 

leginkább a Koncentrációra, hiszen ott 3 replikációt találunk (ez az összes 30%-a), majd az 

Önkiteljesedésre lehetőséget adó közeg következik, ahol 1 replikáció rajzolódik ki a 7 

összefüggés közül (14%). Kifejezetten elgondolkodtatónak találom, hogy a Vezetés, 

Célállítás, illetve az Interdependencia környezeti dimenziók kizárólag specifikáló 

összefüggéseket rajzolnak ki, tehát „célzottan” egy-egy személyiségdimenzió alcsoportot 

segítenek szignifikánsan nagyobb arányban Flow-ba kerüléshez. Úgy vélem, ebből az 

következik, hogy bizonyos környezeti dimenziók esetében nagyobb mértékben relevánsak a 

megfelelő illeszkedések, azok jelenléte vagy hiánya kifejezetten kritikus lehet a Flow-állapot 

kialakulására, hiszen nem generálisan, hanem személyiségdimenzió alcsoporton keresztül, 

célzottan fejtik ki Flow-t generáló hatásukat. 

 

Eredményeim összegzését eddig a szervezet, vagyis a munkahely szempontjából ismertettem, arra 

helyezve a hangsúlyt, hogy a szervezeti-környezeti dimenziókat azok Flow-t indukáló képességük 

szempontjából mutassam be. Legalább ennyire érdekes és releváns azonban elvégezni az áttekintést 

a személy, a munkavállaló oldaláról is a nagy mintázatok szintjén, arra keresve a választ, hogy mely 

személyiségdimenzió mutatja a legnagyobb fogékonyságot a környezet Flow-t indukáló hatására. 

Megvizsgáltam ezért, hogy egy-egy személyiségdimenziót hány környezeti tényező segítheti az 

optimális állapot eléréséhez. A 4.7.2./2. sz. tábla segít megadni a választ erre a kérdésre. Látható, 

hogy a Jutalomérzékenység TCI dimenzió mind az öt környezeti dimenzióra érzékeny, (közülük 3 

specifikáció olyan, ahol kifejezetten az alacsony jutalomérzékenyek reagálnak magasabb Flow-zási 

aránnyal a környezeti hatásokra), amit Cloninger Együttműködés és Schwartz Hatalom 

értékosztályai, valamint a Nyitottság (Stimuláció és Önirányítottság) összevont értékkategóriája 

követnek a sorban, hiszen azok négy szervezeti dimenzió Flow-t indukáló hatására is egyértelműen 

érzékenynek mutatkoznak. Schwartz Jótékonyság, Konzerváció és Individualizmus néven 

bevezetett kombinált értékkategóriái viszont egyetlen környezeti dimenzióra sem mutatnak 

érzékenységet. Hogyan értelmezhetjük ezeket az eredményeket? A levonható konklúzió ezzel 

kapcsolatban az, hogy minél több szervezeti-környezeti dimenzióra érzékeny egy-egy 

személyiségdimenzió, annál lényegesebb, hogy a dimenzión magas vagy alacsony értéket elért 

személy tisztában legyen azzal, milyen környezetet választ munkahelyéül, mert a kutatás 

eredményeinek fényében egyértelműen látható, hogy megfelelő illeszkedés esetén szignifikánsan 

nagyobb arányban élhető át az Optimális Állapot. 
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4.7.2./2. sz. tábla: Személyiségdimenziók érzékenysége a környezeti tényezők Flow-indukáló hatására

 

 

 

5. Az eredmények összefoglalása, kutatói továbbgondolása a szakirodalom tükrében 

 

Ebben a fejezetben a kutatási eredmények szakirodalom tükrében történő értékelésére, és 

értelmezésére, majd a végső következtetések levonására kerül sor. 

 

Az eredmények bemutatásával lépésről lépésre telt meg tartalommal és nyert értelmet a kutatásom 

koncepcionális modelljeként szolgáló Kibővített Flow Modell, amely rámutat, hogy a Flow-állapot 

gyakoriságok alakulásában a kontextuális szervezeti-környezeti tényezőknek és az emberi működést 

meghatározó olyan személyiségdimenzióknak, mint a temperamentum, a karakter és az 

értékpreferencia jellemzők, meghatározó szerep jut. A szociodemográfiai és munkahelyi státusz 

változókat nem szerepeltettem ebben a modellben, mert amíg hipotéziseim megfogalmazásakor azt 

feltételeztem, hogy a környezeti-, valamint a személyiségdimenzióknak egészen bizonyosan 
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szerepük lehet a Flow állapotok kialakulásában, addig a munkahelyi státusz és szociodemográfiai 

változók esetében kevésbé konkrét feltételezéseim voltak az összefüggésekről. 

 

5.1. sz. ábra: Integrált Kibővített Flow Modell 

 

 

Az eredmények értékelése után viszont világosan látható, hogy a Munkahelyi Státusz változócsoport 

néhány eleme, a Szervezeti-Környezeti Dimenziók változócsoporttal együtt, egyértelműen 

összefüggésbe hozható a gyakoribb Flow-állapotokkal. És jóllehet, itt sem oksági viszonyokról, 

hanem – ahogy a környezeti vagy személyiségdimenziók esetében – együttállásokról és/vagy 

típusos összefüggésekről beszélhetünk, ezeket a változókat is a Flow-állapot gyakoribb elérését 

segítő, katalizáló változókként, a Külső /Kontextuális Tényezőknek nevezett csoportban tartom 

számon, így ezek is helyet kaptak a tovább bővített modellben, amelyre immár az Integrált 

Kibővített Flow Modell megnevezést használom. Ilyenek a munkahelyen töltött munkaviszony 

hossza (3+ év), vagy a külső munkakapcsolatok száma (1–5 fő), a szektorspecifikumok, illetve a 

vezetői beosztás specifikus kombinációkban. A változócsoport demográfiai eleme közül a nemi 

hovatartozás pedig Személyiségdimenziók oldalán egészíti ki a modellt. Ezeket együttesesen 

Belső/Személyhez Kötődő Tényezőknek neveztem el. A szociodemográfiai és munkahelyi státusz 

változók beemelésével elkészülhetett a kutatás minden eredményét magában foglaló Integrált 

Kibővített Flow Modell (5.1. ábra). 
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5.1. Flow-gyakoriságok 

 

A munkakör gerincét alkotó 5 fő feladat elvégzésére szánt idő 56%-át töltik Flow-ban, míg 18%-át 

Unalom, 17%-át Feszültség, 8%-át pedig Apátia állapotban a teljes mintát alkotó nyolc 

szervezetnek a kutatásban részt vevő munkavállalói (N=172, 860 élményminta). A munkában 

eltöltött idő egészére és a munkakörökhöz tartozó teljes tevékenység portfólióra elvégezve a 

vizsgálatot, az látható, hogy átlagosan a munkaidőnek csupán kicsivel több, mint egynegyedében, 

pontosan 26%-ában élik meg a nyolc szervezet érintett dolgozói a Flow-állapotot (N=93, 1751 ESM 

élménymintán) mindkét szektorban. A résztvevők munkában töltött idejének közel egyharmadát, 

pontosan 32%-át az Unalom, 19%-át a Feszültség és 18%-át az Apátia teszi ki. A négy állapot közül 

tehát leggyakrabban az Unalom állapotát élik át a résztvevők. Az interjú mintán (N=57) nyert 

eredmények szerint – ezek napi, heti, havi és éves rendszerességgel előforduló Optimális Állapot 

gyakoriságokról informálnak bennünket – átlagban a heti 1–2 alkalommal megélt Flow-állapot 

jellemző a 8 szervezetre. 

 

Lefevre (1988), Haworth és Hill (1992), Larson és Richards (1994), Larson (1988), 

Csíkszentmihályi és Lefevre (1989) kutatásai szerint a teljes munkaidő közel felét töltik Flow-ban 

az emberek. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a Flow-ban töltött idő háromszorosa a munkaidőn 

kívül eltöltött Flow-gyakoriságoknak. A 2008-as magyar mintán végzett munkahelyi Flow-kutatás 

(vö.: Kállai, 2009) viszont szerényebb mértékű Flow-gyakoriságot tárt fel – ESM mintán 28,5%, 

illetve heti 1–2 alkalom –, s ez tökéletes összhangban van a most született eredménnyel. A három 

anti-Flow-élmény sorrendjét tekintve is egyezés mutatkozik a két magyar mintán végzett mérés 

eredményei között. (Az anti-Flow-állapotokat a 2008-as kutatás során is az Unalom vezette 29%-

kal, a Feszültség ott is a harmadik helyen állt 23,5%-kal, az Apátia aránya pedig csupán fél 

százalékos eltérést mutat a 2012-ben mért eredményekhez képest, és 18,5%-os aránnyal zárja a 

sort). Mindez a következő szempontokból releváns kutatásom eredményeinek tekintetében: 

 A magyar mintákon, valós munkahelyi kontextusban, munkahelyi közegben született Flow- 

és anti-Flow-állapotok gyakorisági értékei meggyőző hasonlóságot mutatnak. Ezt jelen 

kutatásom eredményeinek megerősítéseként értékelem. 

 A magyar mintákon született Flow-gyakorisági értékek alacsonyabbak a nemzetközi mintán 

mért Flow-értékeknél úgy a 2008-as, mint a 2012-es kutatás tanulsága szerint. Ennek lehetnek 

egyrészt kulturális okai – aminek igazolására nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű 

és minőségű adat, ezért egy további interkulturális Flow-kutatás lehetőségét is felveti –, ám 

úgy vélem, a különbség valószínűleg kereshető olyan globálisan jelentkező tendenciákban is, 

amelyek a 2008-ban már Magyarországon is érzékelhető válság első jeleivel, illetve a 21. 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

219 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

század első évtizedének gazdasági, politikai, társadalmi tendenciáival asszociálhatók. 

Hankiss (2011) nagyon találóan a „bizonytalanság koráról” beszél, más társadalomkutatók 

pedig a már említett „VUCA” elnevezést használják (Horney és mtsai 2010). Olyan 

gazdasági, társadalmi és politikai természetű kontextuális kihívásokra utalnak ezek a 

kifejezések, amelyek az élet minden területére, de a munkahelyek világára különösképpen 

komoly hatást gyakorolnak, s a környezeti tényezők potenciális Flow-indukáló vagy -

blokkoló hatására hívják fel a figyelmet. Akár tágabb makroökonómiai, akár pedig szűkebb 

szervezeti értelemben gondolunk ezeknek a dinamikáknak a Flow-állapotok gyakoriságát 

befolyásoló hatására, azt láthatjuk, hogy egy volatilis, bizonytalan, folyton változó és 

kiszámíthatatlan világ erőtere, a megnövekedett objektív kihívások oldaláról nehezítheti meg 

az optimális „kihívás-felkészültség” arány kialakulását. 

 

Bár a Flow-gyakorisági értékek, valamint mérésükhöz alkalmazott adatfelvételi és elemzési 

módszerek önmagukban is értékes hozzájárulásként szolgálhatnak a Flow-kutatás területéhez, 

kutatásomban hipotézist explicit módon nem kapcsoltam a Flow-gyakorisági értékekhez, így ezek 

inputként szolgálnak a három megfogalmazott hipotézisem vizsgálatához a függő változók 

csoportját alkotva. 

 

5.2. Flow-élménydimenziók 

 

A Flow az a negentropikus tudatállapot, amikor az emberi szervezet működése a leginkább 

optimális és hatékony, s a befektetett mentális energia a legjobban hasznosul. Ez tudatunknak az a 

rendezett állapota, amikor szervezetünk a leghatékonyabb működésre képes, amikor képességeink 

legjavát nyújtjuk, amikor a legmagasabb szintű teljesítményre vagyunk képesek anélkül, hogy 

kiégnénk (Amabile, 1983). Kutatásom egyértelműen igazolta, hogy a munkaidőnek abban a 

bizonyos 26%-ában, vagy heti 1–2 alkalommal, amikor a válaszadóim Flow-ban végezték 

feladataikat, olyan élményeket élhettek át, amelyek egyértelműen megkülönböztethetők a 

szakirodalomban „entropikus”, vagy „anti-Flow” állapotokként jegyzett Unalom, Apátia és 

Feszültség/Szorongás állapotoktól. A Flow állapotdimenziói munkahelyi környezetben is 

kongruens módon összhangot képezve biztosítják azt az élményegyüttest, amelyet kitüntetett 

minősége és jótékony hatásai miatt nevezünk „Optimális Élménynek” (vö.: 4.3./4. sz. ábra).  

 

Az elsődleges, kognitív és motivációs élményjellemzőkből álló dimenziócsoportra a „leginkább 

indikatívnak” tartott élménydimenziókra munkahelyi kontextusban, munkavégzés közben is 

egyértelműen jellemző, hogy szignifikánsan magasabb értéket mutatnak Flow-ban az anti-Flow-
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állapotokhoz képest. Kutatási eredményeimmel itt is összhangban vannak a 2008-as magyarországi 

munkahelyi Flow-kutatás (Kállai, 2009) eredményei. Egyértelműen megerősítik ezeket továbbá 

Mitchell (1988) eredményei, amelyeket a koncentrációval és a tevékenységbe való tökéletes 

belefeledkezéssel, valamint a szituáció kontrolljával összefüggésben publikált. Amabile (1983) 

munkája szintén rámutat a kiváló koncentráció és az örömmel végzett tevékenység érzetének 

szignifikánsan megnövekedett értékeire Flow-ban. Lefevre (1988) a munka paradoxonaként utalt 

elsőként arra a felismerésre, miszerint munkahelyen a Flow-élmények megélése bizonyos 

dimenziók esetében eltér a szabadidőben detektált Flow-élményekétől. Ezzel összefüggésben több 

kutató is beszámolt arról, hogy vizsgálataik során az intrinzikus érdeklődést mérő egyik alskálán a 

megkérdezettek rendre meglepően magas értéket adtak a kérdésre, hogy „szívesebben csinálnának-

e mást” a munkahelyen folytatott tevékenységen kívül (vö.: Csíkszentmihalyi és Lefevre, 1989; 

Clarke és Haworth, 1994; Ellis és mtsai, 1994; Delle Fave és Bassi 2000). Számos más kutatás 

viszont, így saját triangulált eredményeim is, egyértelműen a Flow-állapot esetében mutatják a 

legkedvezőbb intrinzikus érdeklődés értékeket, hasonlóan Massimini és Carli (1988), Bakker 

(2008), Eisenberger és mtsai (2005), Demerouti és Bakker (2011), Bakker és mtsai (2011), Bakker 

és Demerouti (2013) eredményeihez. Eredményeim szintén összhangban állnak Schallberger és 

Pfister (2001), Bakker (2008), Eisenberger és mtsai (2005), Demerouti és Bakker (2011), Bakker 

és mtsai (2011), Bakker és Demerouti (2013) kutatásaival is, amelyek ugyancsak megerősítik, hogy 

úgy a megemelkedett motivációs szint, mint a tevékenység végzése közben kialakuló kifejezett 

örömérzet munkahelyi környezetben is egyértelműen a Flow-állapottal hozható összefüggésbe. 

A „teremtés”, „alkotás”, illetve a „fejlődés” érzetének jelentéstartalmaival asszociálható 

dimenziócsoport négy eleme közül háromnál erős szignifikáns különbség mutatkozik a Flow- és az 

anti-Flow-állapotok értékei között, minden mérésükre használt eszköz tekintetében. Ezek a 

„megnövekedett kreativitás”, a „megnövekedett önbizalom, önértékelés”, valamint a „személyes 

fejlődés” érzetei. A „kiváló teljesítőképesség/produktivitás” érzetének esetében az Unalom–Flow 

állapotpárok között nem mutatható ki szignifikáns különbség, amit inkább magától értetődőnek, 

mint meglepőnek találok, hiszen úgy az Unalom, mint a Flow állapotok sajátja, hogy megfelelően 

felkészültnek érezzük magunkat a feladat ellátására. Unalom állapotában mindezt inkább rutinosan, 

míg Flow-ban koncentráltan, mégsem görcsösen, hanem inkább felszabadultan tesszük. Kutatási 

eredményeim összhangban vannak a Flow-kutatás szakirodalmában publikált eredményekkel is. 

Flow-ban jelentősen megnövekedett teljesítőképességről Allison és Duncan (1988), Larson (1988), 

Csíkszentmihályi (1996), Richard és Yokomoto (1999), Jackson és Csíkszentmihályi (1999), s 

végül Hogan (2006) informál bennünket. Az anti-Flow-állapotokhoz képest szignifikánsan 

magasabb kreativitást detektált Flow-ban Amabile (1983), Csíkszentmihályi és Nakamura (1986), 

Larson (1988), Csíkszentmihályi (1993), Knippner (1999). Szignifikánsan magasabb személyes 
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fejlődés, önkiteljesedés érzete jár együtt a Flow-val, mint az anti-Flow-állapotokkal 

Csíkszentmihályi és Nakamura (1986), Larson (1988), Richard és Yokomoto (1999) és Hogan 

(2006) publikációiban. Flow-ban megnövekedett produktivitásról ad számot Csíkszentmihályi 

(1988a). Szingifikánsan megnövekedett önértékelés, önbizalom különbözteti meg a Flow-t a többi 

állapottól Lefevre (1988), Larson (1988), Wells (1988), Allison és Duncan (1988) munkáiban is. 

A harmadik élménydimenzió csoport elemeit, a Flow-t kísérő emocionális, affektív és aktivációs 

élmények képezik. A hét ide tartozó dimenzióból kettő esetében egyértelműen szignifikáns 

különbség mutatkozik a Flow állapot javára, úgy az Unalom, mint az Apátia és Feszültség 

állapotokkal összevetve. Amikor Flow-ban vagyunk, szignifikánsan magasabb energiaszintről 

(energikus, éber állapot) és kezdeményezőkészségről (proaktivitásról) számolhatunk be. 

Schallberger és Pfister (2001), valamint Lefevre (1988) szintén szignifikánsan magasabb értékeket 

tapasztaltak munkahelyi környezetben a Flow-állapotokkal összefüggésben akkor is, amikor olyan 

élményjellemzőket vizsgáltak, mint a tettrekészség, éberség és energikus állapotok.  

A további eredmények tekintetében kétféle mintázat látható. Az elsőre az jellemző, hogy ugyan 

magasabb értékekről számolnak be a kutatás résztvevői Flow-ban mindhárom anti-Flow-állapothoz 

képest, az eltérés mértéke azonban nem mindenhol szignifikáns. Ilyen a boldogságérzet, amely sem 

az Unalom, sem az Apátia dimenziókhoz képest nem mutat szignifikánsan magasabb értéket Flow-

ban, viszont egyértelműen magasabbat mutat, mint Feszültség/Szorongás állapotban. A Flow-

állapotot sokszor azonosítják a boldogság állapotával, ami valóban igazoltnak látszik a Szorongás 

(Anxiety) állapottal való összevetésben. Az itt született eredmények és a 2008-as munkahelyi Flow-

kutatás eredményei is egybehangzóan azt mutatják, bár munka közben is a Flow-állapot adja az 

Unalom és Apátia állapotokhoz képest a legmagasabb boldogság értéket, a különbség azokhoz 

képest nem szignifikáns. Miközben ez is része a Lefevre (1988) féle munka paradoxona 

problematikának, a magyarázatokat olyan nemzeti-kulturális sajátosságokban is kereshetjük, 

amelyekre Csepeli és Prazsák (2011), illetve Kopp és Martos (2011) mutatnak rá a magyar lélek 

természetrajzát, kulturális és értékorientációit, beállítódásait elemezve éppen a kutatás idején 

készült munkáikban. Ennek bővebb kifejtése túlmutat jelen kutatásom keretein, ám úgy gondolom, 

további tanulmányok izgalmas és releváns témájául szolgálhat a téma kidolgozása. 

Két további dimenzió esetében rajzolódott ki reflektálásra érdemes mintázat. Szignifikánsan 

izgatottabbak vagyunk Feszültség/Szorongás (Anxiety) állapotban, mint Flow-ban, és 

szignifikánsan nyugodtabbnak érezzük magunkat Unalomban, mint Flow-állapotokban. 

Schallberger és Pfister (2001) szintén azt tapasztalták, hogy Flow-ban is magasabb izgatottság, 

feszültség értékek detektálhatók az Unalom és Apátia állapotokhoz képest, ami a megnövekedett 

kihívás szintekkel asszociálható. Miért érezzük mégis azt, hogy a Flow az az Optimális Állapot, 

amelyben örömmel végezzük feladatunkat, és amelybe folyamatosan vissza akarunk térni?  
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Valóban lehet az az állapot optimális és kívánatos, amelyben bizonyos mértékig jelen van az 

izgatottság és a feszültség is? Úgy vélem, Adam (2005) munkája jól rávilágít ennek okaira: a 

feszültebb, izgatottabb állapot hatásai fiziológiai szempontból nem feltétlenül negatívak, sőt, 

kifejezetten pozitívak is lehetnek attól függően, hogy „jó” vagy „rossz stressz”, amit átélünk. 

Adamnek sikerült a kortizol stresszhormon ingadozásainak emóciókhoz illetve aktivációkhoz 

kötődő hatásának elemzésével igazolni, hogy azok a kihívások, amelyekkel Flow-állapotban 

szembesülünk a munkahelyünkön, fiziológiai téren nem negatív stresszreakciókat, hanem éppen 

ellenkezőleg, pozitív reakciókat váltanak ki, és hozzájárulnak fizikai egészségünk és jóllétünk 

megőrzéséhez. Adam azt állítja tehát, hogy azok a munkahelyi kihívások, amelyek megoldására 

készen állunk – felkészültnek érezzük magunkat –, megemelkedett aktivációs szinteket 

eredményeznek ugyan, mégis „jó stresszként” érzékelhetők, s így pozitív pszichés és fiziológiai 

folyamatokkal asszociálódnak. 

 

A fenti reflexiók a Flow-kutatás keretein belül értelmezik és értékelik a Flow-kutatók 

szakirodalomban fellelhető eredményeinek tükrében kutatásom eredményeit. Ha azonban, kitágítva 

a perspektívát, az eredményeket a Pozitív Pszichológia releváns háttérelméleteinek kontextusában, 

illetve a kognitív pszichológia, a szociálpszichológia, továbbá az idegtudományok eredményeinek 

tükrében is megvizsgáljuk, további magyarázatot kaphatunk arra, hogy az élménydimenziók 

mintázatait milyen tényezők dinamikus együttműködése formálhatja. 

Fredrickson (1998, 2001) „broaden and build” elmélete szerint a pozitív érzelmi állapot 

bizonyítottan hozzájárul a hosszútávú fejlődéshez, egyéni kiteljesedéshez. Fredrickson (1998, 

2001), illetve Fredrickson és mtsai. (2008) azonban nem tesznek különbséget a pozitív érzések és 

élményminőségek különböző fajtái között a fejlődéshez kapcsolódó funkcionális szerepüket 

illetően; elméletükben a boldogság, optimizmus, vidámság – tehát a pozitív érzések, mentális 

tartalmak – kivétel nélkül hozzájárulnak a figyelem kitágulása, a nagyobb mértékű mentális 

flexibilitás, és a megnövekedett kognitív nyitottság révén a személyes fejlődéshez. Vitterso és mtsai 

(2010, in Straume és Vitterso, 2012) Funkcionális Wellbeing elméletükben (FWB) ezt némileg 

árnyalva azt állítják, hogy a pozitív érzések funkciójukban különböznek, és a helyzetek jellegétől 

függően egy csoportjuk erőteljesebben, egy másik pedig kevésbé járul hozzá a személyes 

erőforrások fejlesztéséhez. Az érdeklődés és inspiráltság energikusabb állapotait emelik ki, majd 

helyezik szembe az olyan élvezetes, pozitív érzésekkel, mint a boldogság, harmónia és 

elégedettség, azt állítva, hogy a kétféle élmény nem csupán a megélés minőségében különbözik, de 

a kognitív folyamatokon belül, elsősorban a figyelemmel összefüggésben mutatnak lényegesen 

eltérő funkciót. Míg az élvezet, vagy kellemes pillanatok megélésekor kitágul a figyelem, 

felkészítve elménket a befogadásra – a gondolkodás fellazításával nyitottá téve azt az új 
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impulzusokra –, addig az érdeklődés, inspirált/motivált állapot átélése egy konkrét feladatra 

fordított, mélyen fókuszált, hosszan fenntartott figyelmet eredményez a szerzők szerint. Előbbi a 

könnyebb feladatokat kísérő ellazultabb mentális működés, utóbbi pedig olyan célok, feladatok 

esetében jellemző, amelyek komplexek, nehézként percipiáltak, és ezért erőfeszítést igényelnek. Az 

érdeklődés, inspiráció tehát olyan pozitív mentális élmények, amelyek a komplex, a személy 

számára az átlagosnál nehezebbként percipiált feladatok megoldását kísérik (Straume és Vitterso, 

2012:388), így egyértelmű alapfeltétele és prediktora a fizikai és kognitív fejlődésnek – véli a 

szerzőpáros tanulmányában idézett Ericsson (2006) is. Hasonló következtetésre jutottak Thrash 

(2007), Thrash és Elliot (2003), Myers (1992), Winkielmann és Cacioppo (2001). Összegezve tehát, 

a boldogság, elégedettség, jókedv, vidámság más funkciót töltenek be a viselkedés regulációjában, 

mint az inspiráció, érdeklődés (Straume és Vitterso, 2012). Hogyan kapcsolódik mindez a Flow 

élménydimenzióihoz? A Flow-állapot olyan szituációban alakulhat ki, amelyben az adott 

tevékenységhez tartozó kihívást, annak nehézségi fokát egyértelműen magasabbnak érezzük, mint 

amihez általában hozzászoktunk, így képességeink, és készségeink legjavát kell adnunk, ezért mély 

és kitartó koncentrációnkra van szükség. Azt, hogy a megszokottnál nehezebb feladatok 

elvégzéséhez inspirációra, bevonódottságra, magas szintű aktivitásra, érdeklődésre van szükség, 

Ericsson és mtsai (1993), Ericsson (1996), Ross (2006) is aláhúzzák a képesség- és 

készségfejlődéssel összefüggésbe hozható korrelátumok beazonosításakor. A pszichológia egy 

másik iskolája, a kognitív-emocionális iskola képviselői is arra a következtetésre jutottak, hogy a 

könnyűnek értékelt, nem pedig a komplex, az átlagosnál nehezebbként percipiált feladatok 

megoldását kísérik boldogság, játékos örömmel asszociálható pozitív érzések (Straume és Vitterso, 

2012). A kognitív pszichológusok azt találták ugyanis, hogy a pozitív érzések attól függően lehetnek 

hedonikus (kellemes, ellazult, elégedett, harmonikus) vagy eudaimonikus (fejlődéssel 

összekapcsolható) természetűek a feladatok megoldásával összefüggésben, hogy az 

információfeldolgozás mennyire zavartalan lefolyású. Az akadálymentes információfeldolgozás 

(ang.: high fluency) olyan kognitív folyamat, amelyben a feladat könnyen megoldhatóként 

percipiált, és pozitív affekciót, boldogságot eredményez. Ilyen feladatok azok, amelyek ismerősek, 

tipikusak és szimmetrikus ritmusban ismétlődőek, ezért kevésbé megerőltetett figyelmet, és 

gyorsabb, koherensebb válaszokat generálnak, kisebb erőfeszítés és alacsonyabb szintű 

koncentráció mellett (pl. Winkielman és mtsai, 2003; Kahneman, 2011). Ahogy Straume és Vitterso 

(2012) rámutatnak, az ismétlődő, ismerős, rutinfeladatok – amelyek a Flow-modell alapkondíciói 

értelmében az Unalom (Boredom) állapottal asszociálhatók – szintén a kevésbé feszes figyelem 

igényük miatt járnak magasabb ellazultsági szintet jelző olyan pozitív élményekkel, mint a 

boldogság, a pillanat élvezete, szemben az új és ismeretlen stimulusok észlelésével, amelyek egy 

koncentráltabb, feszítettebb, éberebb állapottal járnak együtt (vö.: Bornstein, 1989; Zajonc, 1968). 
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Winkielman és Cacioppo (2001, in Straum és Vitterso (2012) laboratóriumi vizsgálatai is igazolják, 

hogy ha az agynak ismerős és könnyen feldolgozható stimulusokkal kell dolgoznia, akkor annak 

kellemes érzések keletkezését indikáló régiójában magasabb aktivitási szint mérhető. A komplex, 

mély és tartós koncentrációt igénylő feladatok esetében viszont a boldogság és kellemes affekciók 

helyett magas aktivációs szint, inspiráció, eltökéltség és proaktivitás, energikus tettrekészség és 

megnövekedett figyelmi állapotok mérhetők. 

Straume és Vitterso (2012) tanulmányában egy harmadik diszciplína, az idegtudomány 

eredményeinek idézésével is validálja a nézetet, miszerint funkcionális különbségek léteznek a 

pozitív érzelmi állapotok között, ezért indokolt a pozitív érzéseket szétválasztani eudaimonikus és 

hedonikus érzelmi állapotokra. Panksepp (1998, in Straume és Vitterso, 2012) rámutat arra, hogy 

létezik egy olyan ún. keresőrendszer (ang.: seeking system) az agyban, amely az intenzív 

érdeklődésért felelős, és a körülöttünk levő világ megismerését motiválja. E rendszer 

aktiválódásával dopamin termelődik, ez magasabb energiaszintet, éber, inspirált, nyitott, érdeklődő 

állapotot eredményez, míg a homeosztatikus állapotok eléréséért felelős ún. szerető rendszer (ang.: 

liking system) olyan vegyületeket állít elő, amelyek nyugodtabb, harmonikusabb érzések, az 

elégedett boldogság érzését indukálják. Míg a Panksepp-féle keresőrendszer az eudaimonikus, a 

szerető rendszer pedig a hedonikus érzelmi állapotok megteremtéséért felelős (Straume és Vitterso, 

2012), szerepüket és eredményüket tekintve pedig ugyanolyan eltérő funkciókkal bírnak, mint 

amelyekre a korábban felsorolt kutatási irányzatok képviselői is rámutatnak. Mindezzel 

összhangban, a nagy kihívást jelentő és komplex szituációkat nem kíséri a boldog lelkiállapot 

munkavégzés közben sem (pl. Burke, 1991; Keyes, 2007, Weiss, 2002, in Straume és Vitterso, 

2012; Cameron és Caza, 2004; Stone és mtsai, 2006), viszont inspiráció, érdeklődés – éppen a 

megnövekedett kihívási szint miatt – egyértelműen tetten érhetőek. Naplózási módszerrel folytatott 

kutatások igazolják, hogy a munkanap, illetve a hét végén jelentősen emelkedik a boldogság szint 

(Csíkszentmihályi és Hunter, 2003). Ezzel konzisztensek Thrash (2007, in Straume és Vitterso, 

2012), valamint Straume és Vitterso (2012) eredményei is, akik azt találták, hogy a hedonikus 

természetű kellemes érzések (boldogság, elégedettség stb.), munkavégzés kontextusában 

egyértelműen a könnyebbként, vagy gyakrabban ismétlődőként percipiált feladatok elvégzését 

kísérik, míg a felkészültséghez képest nagy kihívást jelentő feladatok elvégzése inspirációval, 

érdeklődéssel jár együtt, amelyek az eudaimonikus jóllét ismérvei. 

A fentiekben idézett eredmények három különböző tudományos irányzat perspektívájából 

egységesen abba az irányba mutatnak, hogy a Pozitív Pszichológia jóllét (wellbeing) konstruktuma 

eudaimonikus (fejlődéshez kapcsolódó) és hedonikus (a homeosztázis fenntartását segítő kellemes, 

állandóságot biztosító, harmonikus, nyugodt, boldog, kiegyensúlyozott) természetű dimenziói a 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

225 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

figyelem és az információfeldolgozás folyamatában betöltött eltérő szerepüknek köszönhetően 

funkcionális szempontból különböznek egymástól. 

Egyrészt a korábban idézett nemzetközi Flow-kutatási eredményeknek, másrészt pedig a bemutatott 

interdiszciplináris perspektívának a tükrében, empirikus kutatási eredményeim nyomán levonható 

az a konklúzió, hogy bár munkahelyi kontextusban is igaz, hogy a Flow-állapot egyaránt 

jellemezhető úgy az eudaimonikus, mint a hedonikus élménydimenziókkal, az is egyértelműen 

látható a mérésekből – s ez megerősíthető a kognitív pszichológia, a biológiai pszichológia, a 

szociálpszichológia kutatási eredményeivel is –, hogy az eudaimonikus természetű 

élménydimenziók egyértelműen megkülönböztetik, kiemelik a Flow-t a másik három állapot közül, 

a hedonikus élménydimenziók csak a kevésbé nagy kihívást jelentő feladatok végzése közben 

válnak szignifikánsan intenzívebbé (kevésbé komplex, vagy begyakorlott feladatok), akár Flow-, 

akár Unalom állapotokban. 

 

Empirikus kutatásom eredményeinek tükrében, továbbá a Flow-kutatás, a pozitív pszichológia, a 

kognitív pszichológia, a biológiai pszichológia és a szociálpszichológia szakirodalmának felidézett 

eredményeit figyelembe véve, indokoltnak vélem végső konklúzióként megerősíteni azt a 

hipotézist, miszerint a Flow-állapot kognitív és motivációs élménydimenziói („elsődleges” és 

„tipikus” élményminőségek, valamint az „alkotás” és „fejlődés” érzetével leírható dimenziók) 

szignifikáns pozitív eltérést mutatnak munkahelyi kontextusban is az Apátia, Unalom, 

Szorongás/Feszültség állapotokhoz képest. Az affektív, emocionális, aktivációs 

élménydimenziók csoportjában 2 dimenzióról (aktív és energikus) állapítható meg, hogy 

egyértelműen a Flow-állapotot kísérik, további 5 dimenzió esetében viszont nem állítható, 

hogy munkahelyi kontextusban is szignifikáns pozitív eltérést mutatnak Flow-ban az anti-

Flow-állapotokhoz képest. 

 

Ahogy azt Bakker (2008), Rodriguez-Munoz és mtsai (2014), valamint Bakker és Demerouti (2013) 

munkái is megállapítják, az olyan élménydimenziók, mint a motiváció, a munkába való 

belefeledkezés, a munkával való elégedettség, pozitív hangulat – amelyek egyértelműen a Flow-

állapot pozitív élménydimenziói munkahelyi közegben is – a „spillover–crossover” hatásnak 

köszönhetően (Bakker és Demerouti, 2013) nem csupán a Flow-állapotot átélő jóllétére, testi-lelki 

egészségére gyakorol pozitív hatást, de környezete számára is: a pozitív élmények hatása egyfajta 

fertőzéses folyamathoz hasonló láncreakció segítségével a környezetre is átterjed. Mindez két 

szempontból is releváns a munkahelyek világában. Egyrészt, minél többen, és minél gyakrabban 

élnek meg Flow-állapotot a munkahelyi szervezetek szereplői közül, annál gyakrabban gyakorolnak 

szűkebb és tágabb környezetükben lévő személyekre és csoportokra is pozitív hatást; ez egy olyan 
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multiplikációs folyamatot indíthat be, amelynek egyének és csoportok szintjén is érzékelhető 

pozitív hatása a mentális egészség és jóllét gyakrabban tetten érhető dimenzióiban ragadható meg. 

Másrészt, kritikus fontosságúnak tűnik, hogy milyen gyakran élnek át Flow-élményt azok, akik a 

különösen kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkező pozíciókat töltik be. Ilyen munkakörök a 

szervezeti csomópontokban, vagy hubokban (Barabási, 2003) elhelyezkedő vezetői pozíciók és 

azok a munkakörök, amelyekhez rendszeresen nagyszámú belső és külső munkakapcsolat 

rendelődik. Az Optimális Állapot gyakoribb kialakulását segítő külső/kontextuális és 

belső/személyhez kötődő tényezők beazonosítása hozzájárulhat annak lehetőségéhez, hogy az 

eredmények hasznosításával a Flow-állapot létrejöttét segítő feltételek gyakrabban kialakuljanak, 

és úgy az eudaimonikus (pszichológiai és szociális), mint a hedonikus (szubjektív) jóllét feltételei 

is gyakrabban átélhetők legyenek egyének és közösségeik számára egyaránt. 

 

5.3. Szociodemográfiai és munkahelyi státusz változók és Flow gyakoriságok 

 

Moneta, (2004, 2012) hangsúlyozzák, hogy az áramlatélmény kortól, nemtől, kulturális és 

szocioökonómiai státusztól függetlenül mindenki által átélhető, hiszen a Flow univerzális jelenség 

(vö.: Csíkszentmihályi, 1988b; Delle-Fave és Bassi,2009, Asakawa, 2010 in Moneta, 2012). 

Kutatásom a munka világában kereste arra a választ, hogy Flow-gyakoriságok tekintetében 

megragadhatóak-e szignifikáns különbségek a különböző szociodemográfiai és egyéb 

státuszváltozókkal jellemezhető csoportok között. Első hipotézisemben azt feltételezem, hogy 

munkahelyi közegben megélt Flow-állapotok gyakoriságában nincs szignifikáns eltérés nemi 

hovatartozás, iskolai végzettség illetve szektorok tekintetében, lehetségesek viszont szignifikáns 

különbségek a hierarchiában elfoglalt hely (vezető beosztás), illetve a munkakör komplexitásával 

összefüggő körülmények függvényében (külső és belső munkakapcsolatok száma, vezetők száma), 

továbbá a munkahelyen és munkakörben eltöltött idő (szolgálati idő) hosszával összefüggésben. 

Kutatási eredményeim és a szakirodalmi referenciák tükrében itt azt vizsgáljuk meg, hogy 

hipotézisem mely pontjai igazolhatók, és melyeket kell elvetni. 

 

A kilenc megvizsgált szociodemográfiai és munkahelyi státusz változóból öt esetében 

számolhattam be olyan általam „erősen konzisztensnek” értékelt eredményekről, amelyeknél nem 

csupán az alkalmazott módszerek, de mindhárom Flow-gyakorisági mintán elvégzett elemzés is egy 

irányba mutat. Ezek esetében egyik módszerrel sem mutatható ki szignifikáns különbség a Flow-

gyakorisági értékekben a nemi hovatartozás, a szektorhoz tartozás, a szervezetben elfoglalt hely 

(vezetők száma), a munkakörben eltöltött idő hossza és a munkahelyen belüli kapcsolatok száma 

tekintetében. Az tehát, hogy a  köz- vagy versenyszférában dolgozik-e valaki, s az ebből a tényezőből 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

227 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

potenciálisan következő hatások – jelesül a szervezeti vagy vezetési kultúrából, erőforrás-

ellátottságból, karrierlehetőségek különböző természetéből adódó eltérések –, vagy hogy egy, vagy 

több vezetőnek jelent-e egyszerre a munkavállaló –ami befolyásolhatja a munka komplexitását –, 

továbbá, hogy milyen régóta dolgozik adott munkakörben –ami a felkészültség mértéke 

szempontjából lehet kritikus –, s végül, hogy kisszámú, vagy kiterjedtebb belső munkahelyi 

kapcsolatokkal rendelkezik-e –ami szintén a munka komplexitását növelheti –, a kutatási 

eredményeim tükrében nem mutat szignifikáns összefüggést a gyakoribb Flow-állapotokkal. 

Tökéletesen konzisztens eredmény született mindhárom mintán nemi hovatartozás tekintetében is, 

amikor a férfiak és nők Flow-zási gyakoriságát hasonlítottam össze. Mintámban ugyanolyan 

gyakran élik át az áramlatélményt a nők, mint a férfiak. 

Vessük össze ezeket az eredményeket a hasonló természetű kutatások szakirodalomban publikált 

eredményeivel!  

Fagerlind és munkatársai (2013) svéd mintán azt találták, hogy a nők 40%-a, a férfiaknak pedig 

csupán 24%-a élt meg Flow-t. A Flow detektálására azt a munkahelyi környezetben gyakran 

alkalmazott módszert használták, amely összesen 3 élménydimenzió egyidejű jelenlétében 

határozza meg a Flow-állapot kialakulását, ezek az örömmel végzett munka, az intrinzikus motiváció 

és a munkában való elmerülés. Az eltérő eredmények egyrészt tehát a módszertani különbségeknek, 

másrészt pedig a két ország közötti kulturális különbségeknek is betudhatóak.  Mindazonáltal a kép 

árnyaltabbá vált akkor, amikor speciális kontextusban vizsgáltam a nemek Flow gyakoriságait. Erre 

az előző fejezetben ismertetett háromdimenziós elemzések specifikációi világítottak rá.   

A vezető beosztás és az iskolai végzettség tekintetében sem rajzolódnak ki olyan szignifikáns 

összefüggések, amelyek eredményeként ezek a változók egyértelműen összefüggésbe hozhatók 

lennének a gyakoribb Flow-állapotokkal. Ugyanolyan arányban Flow-znak a teljes mintán a 

vezetők, mint a beosztottak, továbbá a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők Flow 

gyakoriságai között sincs szignifikáns eltérés. Az iskolai végzettség tekintetében magyar mintán 

érdekes összehasonlítási alapnak bizonyulhat, hogy a felsőfokú végzettség enyhén szignifikáns 

eltérést mutat, és gyakoribb Flow-t feltételez Magyaródi Tímea és Oláh Attila (2015a) friss 

tanulmánya szerint. Vizsgálataikat azonban nem célzottan munkahelyi kontextusban végezték, ezt 

az eredmény értelmezésénél figyelembe kell vennünk. Nakamura és Csíkszentmihályi (2002) 

elméleti alapon szintén valószínűnek tartották, hogy mivel a magasabb iskolai végzettséggel 

valószínűleg magasabb komplexitási szintű feladatok asszociálhatók, ott a Flow-kondíciók 

könnyebben meg tudnak valósulni. Úgy vélem azonban, hogy a 21. század tudás- és információ-

intenzív munkavégzési formái között nem csupán a felsőfokú végzettséggel asszociálható 

feladatkörök kívánnak meg magas szintű felkészültséget, vagyis a Flow-modell kihívás–

felkészültség komponensei a 21. századi tudásmunkások számára (vö.: Török, 2011, 2013) 
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sokszínű, komplex tartalmakkal asszociálhatók, így a kérdés további vizsgálatát különösen 

relevánsnak tartom. A vezetői beosztást illetően nem egységesek a szakirodalomban fellelhető 

eredmények. Allison és Duncan (1988), illetve Lefevre (1988) kutatásaikban azt találták, hogy a 

vezetők gyakrabban élnek meg Flow-t, mint a beosztottak. Csíkszentmihályi és Lefevre (1989) 

szerint pedig a vezetők munka közben gyakrabban élnek meg Flow-t, mint a szabadidejükben, a 

beosztottaknál viszont fordított a helyzet. A 2008-as magyarországi munkahelyi Flow-kutatás 

viszont jelen kutatás eredményeivel mutat inkább egyezést. Ott a középvezetők alkották a 

legritkábban Flow-zók csoportját úgy a verseny-, mint a közszféra vonatkozásában (a mintában a 

középvezetők képviselték a vezetőket, mivel elemszám tekintetében a felsővezetők száma 

elenyésző volt). A magyar és a nemzetközi eredmények közötti eltérés adódhat egyrészt kulturális 

különbségekből, a minta sajátosságaiból, vagy a kontextuális különbségből (munkaszervezési 

sajátosságok). Sem a nemzetközi, sem a hazai szakirodalomban nem találtam olyan tudományos 

publikációkat, amelyekkel ezt a kérdéskört meggyőzően következetes eredményekkel alátámasztva 

lehetne körbejárni munkahelyi környezetben. Figyelembe véve viszont a vezetésnek a nemzeti 

kultúrák kontextusában mutatott eltérő természetrajzát – ezt számos tudományos munka elemzi, 

mint például Meyer (2014), Schneider és Barsoux (2003), Hofstede és Hofstede (2008), Márta 

(2013), Bakacsi (2014) publikációi –, a vezetők Flow-zási gyakoriságaiban mutatkozó különbségek 

vizsgálata interkulturális kontextusban egy további kutatási irányként jelölhető ki. 

 

Két munkahelyi státuszváltozó esetében különösen érdekes mintázat rajzolódott ki. Ezeket 

egyértelműen értékelhető, és a hipotézisemmel összhangban levő, de további kutatások által 

nagyobb mintán megerősítendő eredményeknek tekintem a korábban ismertetett kritériumrendszer 

alapján: 

 Szignifikáns kapcsolatot találtam a munkahelyen eltöltött idő és a Flow-gyakoriság között. 

Az Interjú mintán szignifikáns különbség mutatkozik a kevesebb, mint 2 éve a munkahelyen 

dolgozók és azok Flow-gyakorisága között, akik 3 évnél vagy akár 5 évnél is régebben 

dolgoznak adott szervezetben. Előbbiek szignifikánsan kevesebbet Flow-znak – csupán 

havonta 1–2 alkalommal –, mint a munkahelyen legalább 3 évet eltöltött munkavállalók, akik 

négyszer többet, havi akár 4–8 alkalommal. Hasonló mintázat érdekes módon nem rajzolódott 

ki a munkakörhöz kapcsolódó ugyanezen kérdésnél, ami úgy gondolom, annak a feltevésnek 

a megerősítése irányába mutat, miszerint a szervezeti környezeti viszonyok munkavégzéssel 

összefüggésbe hozható hatását indokolt beemelni a Flow-modellbe, és ezzel kibővíteni azt, 

hiszen kizárólag a munkakörre vonatkozó felkészültség–kihívás optimális arányát – a korábbi 

munkatapasztalatok, tanulmányok, képzések révén – már akár a munkába álláskor biztosítani 

lehet, míg a kevésbé technikai jellegű kihívások – a kultúra, a vezetés, a munkahelyi politikai 
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viszonyok, a döntéshozatali mintázatok – megismeréséhez, kitapasztalásához és megfelelő 

kezeléséhez időre van szükség. Ezt a gondolatmenetet támasztja alá a 2008-as magyarországi 

Flow-kutatás eredménye is, az ugyanis egyértelműen rávilágított, hogy megfelelő kinevezési, 

előléptetési gyakorlat mellett – ahol megfelelően felkészült ember került adott pozícióba – 

már az új munkakör betöltésének első két évében is lehetséges a gyakori Flow-élmény, ha 

egyébként a munkahely ismerete, és a kulturális illeszkedés optimális (vö.: Kállai, 2009). E 

mögött az a magyarázat állhat, hogy a technikai felkészültség és kihívások megfelelő arányai 

könnyebben kialakíthatóak, mint a teljesen új munkahelyi környezet megismerése, és az 

ahhoz történő adaptálódás. A cég szervezeti-környezeti dinamikájába hatékony 

interaktorként bevonódni csak akkor lehet, ha már ismerjük annak természetét. Minthogy ezt 

a tudást nem lehet kizárólag „hozott anyagból” prezentálni, s a szervezeti szocializáció, 

integrálódás folyamata időt igénylő, komoly intellektuális és pszichés kihívással járó 

folyamat (vö.: Kiss, 2014:73-108), amelyre a Szorongás/Feszültség állapottal asszociálható 

élményminőség dominanciája lehet a legjellemzőbb, amíg a megfelelő helyismeret a 

„felkészültség” részévé nem válik. Az itt látható összefüggés tehát ismét a kontextuális 

kihívások meghatározó szerepét támasztja alá. A munkahelyhez újonnan csatlakozóknak 

nem csupán a kiválasztása, de megismertetése a szervezeti környezettel, az integrálódást 

segítő intervenciók – pl. „onboarding” programok, mentorok kijelölése – szintén komoly 

szerepet játszhatnak abban, hogy már a csatlakozást követő 1–2 éven belül is rendszeres 

Flow-élményt élhessenek át az újonnan érkezők. A 21. századi munkahelyi szervezetek 

komplexitása, kulturális sokszínűsége az újonnan érkezők számára egyértelműen nagy 

kihívást jelenthet integrálódásuk szempontjából, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a 

kulturális sokszínűséget a munkahelyek világában talán tágabban kell értelmeznünk, mint 

bármikor a történelem során. A szabad munkaerő- és tudásáramlás, a multinacionális/globális 

vállalati szerveződés, az infokommunikációs eszközöknek köszönhető virtuális távmunka 

mindennapivá válása, a portfólió karrierekből adódó komplexitás olyan sokszínű és komplex 

szervezeti formációk megjelenését eredményezte az elmúlt negyed században, amelyek 

átlátásához több időre van szüksége az újonnan érkezőnek, mint egy homogén közeg 

megismeréséhez és az ahhoz történő alkalmazkodáshoz. Elég, ha csak a kulturális dimenzióra 

gondolunk, az önmagában is erősen rétegzett az alábbi dinamikák egy szervezeti térben 

történő megjelenéséből adódóan; számos nemzeti kultúra keveredése, generációs kohorszok 

találkozása, vallási, és etnikai sokszínűség felszínre kerülése és manifesztálódása a 

mindennapi viselkedés során, csak hogy a leginkább nyilvánvaló kultúraformáló elemek 

kapjanak említést. 
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 A külső munkakapcsolatok száma ESM mintán mutatott szignifikáns különbséget a 

szélsőségesen kevés (nulla), vagy a jelentős (több mint 25) munkakapcsolattal rendelkezők 

Flow-ba kerülési gyakorisága, és a Flow-ba kerülést legkönnyebben segítő, optimálisnak 

nevezhető közepesen komplex külső kapcsolati hálóval, az 1–5 munkakapcsolattal 

rendelkezők csoportjainak Flow-gyakoriságai között. A leggyakrabban azok Flow-znak, akik 

1–5 munkakapcsolattal rendelkeznek. Ennek feltételezhetően az az oka, hogy egy ilyen 

kapcsolati háló esetében kezelhető a komplexitás mértéke, információáramlás szempontjából 

jól menedzselhetőek a kapcsolatok. Ez az összefüggés szintén a munkavégzés kontextusában 

jelentkező egyik tényező Flow-t indukáló hatására hívja fel a figyelmet, s túllép a klasszikus 

Flow-modell azon tanításán, hogy szigorúan a feladat elvégzéséhez szükséges technikai 

felkészültségben jelöli meg a Flow-állapot kialakulását és fenntartását biztosító feltételeket. 

Szakirodalmi áttekintésem során nem találkoztam olyan kutatással, amely a külső 

stakeholder- vagy partnerkapcsolatok kontextusában vizsgálta volna a Flow-állapot 

alakulását. A magyarországi 2008-as Flow-kutatás során azonban az egyik legmarkánsabb 

Flow-indukáló környezeti tényezőként jelenik meg a „külső munkakapcsolatok minősége”, 

ami nyilvánvalóan optimális méretű kapcsolati háló esetében biztosítható. Jelen kutatás 

tanulsága szerint ez 1 és 5 közé tehető. 

Friss magyar és nemzetközi eredmények tükrében is értékelhetjük a mintám egyes alcsoportjain 

mutatkozó specifikus összefüggéseket: 

 A versenyszféra a nők számára kedvez jobban Flow-élmény gyakoriság szempontjából. 

Különösen azért érdekes ez az összefüggés, mert a nők és férfiak Flow-zási gyakoriságában 

a köz- és versenyszférát együtt vizsgálva nem mutatkozott szignifikáns különbség. A 

versenyszféra tehát kutatási mintámban (ESM) nemre specifikál. Magyaródi és Oláh 

(2015a) szintén a kontextus függvényében találtak különbségeket a nők és férfiak Flow-zási 

gyakorisága között. Magyar mintán végzett kutatási eredményeik arra mutatnak rá, hogy a 

nők intenzívebben élik meg a Flow-élmények közül azokat, amelyek világos célokhoz 

kötődnek. Számukra a Flow-élmény szempontjából a markánsan célorientált környezet 

kedvez, ahol az elvégzett feladat mérése megtörténik, és arról visszajelzések érkeznek. Ezt 

Baser és mtsai (2013), valamint Moreno Murcia és mtsai (2008, in Magyaródi és Oláh, 

2015:645) is megerősítik. Utóbbiak rámutatnak, hogy a nők inkább a feladat-, míg a férfiak 

az ego-orientált környezetben (kultúrában) érzik jobban magukat. Ez megmagyarázhatja, 

hogy a nők a versenyszférában általában miért Flow-zhatnak többet: a versenyszféra 

mindegyik szervezetében évente személyes szinten meghatározott, nagyon pontosan kijelölt 

célok mentén zajlik a feladatorientált munkavégzés, nem túl hierarchizált szervezetben 

(lapos piramis). Az évi 2–4 alkalommal végzett rendszeres teljesítményértékelések a 
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normális működés szerves részei. Ezzel szemben a közszféra mintámban szereplő 

résztvevői hiányolják a pontos célállítás és a rendszeres visszajelzések és értékelések 

gyakorlatát. (A közszféra négy intézménye közül egyetlen esetében volt erre kialakult 

gyakorlat.) Magyaródi és Oláh (2015) arra is rámutattak, hogy a férfiak a magányosan 

végzett tevékenységek esetében hosszabb időn át maradnak Flow-ban. A versenyszféra 

munkaszervezésére a 21. századi makrokörnyezeti dinamikák miatt határozottan 

jellemzőbb a csapatmunka, s kevésbé a magányosan végzett feladatok, így ismét a 

kontextus, a feladatok jellege határozhatja meg az itt született eredményeket is. 

A következő eredmények további kutatásokat inspirálhatnak, hiszen a Flow-kutatás irodalmában 

nem találtam referenciaként hasonló tanulmányokat: 

 A közszféra a vezetői pozíciót betöltők számára biztosít szignifikánsan gyakoribb Flow-

állapot megélésre lehetőséget, vagyis a szektorhoz tartozás Online mintán pozícióra 

specifikál.  

 A nők körében viszont a vezetői beosztás jár gyakoribb Flow-val, vagyis a nem Online 

mintán vezetői pozícióra specifikál. 

  Ha a vezetők körében hasonlítjuk össze nők és férfiak Flow gyakorisági arányát, akkor 

szignifikáns különbséget találunk a nők javára. A női vezetők a férfi vezetőkhöz képest is 

szignifikánsan gyakrabban Flow-znak. A vezetői beosztás tehát EMS mintán nemre 

specifikál. 

 

Fenti eredményekre reflektálva a következő konklúzió vonható le: ha elfogadjuk, hogy nők és 

férfiak között általában nincs különbség a Flow-gyakoriságban, valamint a versenyszféra és 

közszféra között sincs e tekintetben szignifikáns eltérés, viszont a nők bizonyos körülmények között 

– a versenyszférában, és vezetői pozícióban – egyértelműen gyakrabban Flow-znak mint a férfiak, 

akkor mindebből az következik, hogy a kontextuális tényezők – szféra és beosztás – befolyásolják 

a Flow-gyakoriságok alakulását. Ugyanilyen következtetést vonhatunk le a vezető beosztással 

rendelkezők és a közszféra esetében kirajzolódó mintázattal kapcsolatban is. Az eredményeknek 

jelen kutatás szempontjából az egyik legfontosabb üzenete az, hogy a kontextuális tényezőknek is 

egyértelműen szerepe van a Flow-állapotok kialakulásában, tehát nem csupán az elvégzendő 

feladatok, hanem az elvégzésüket determináló körülmények is egyértelműen befolyásolják a 

gyakoribb Flow kialakulását. 

 

Végső konklúzióként hipotézisemmel összefüggésben indokoltnak tartom megerősíteni, hogy a 

nemi hovatartozás, az iskolai végzettség és a szektorhoz tartozás tekintetében nincs 
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szignifikáns különbség a Flow-gyakoriságokat illetően. Ugyanolyan mértékben Flow-znak 

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. Egy általam előre 

nem látott speciális összefüggés is kirajzolódott, ami a hipotéziseim között nem szerepelt. A 

versenyszférán belül a nők szignifikánsan gyakrabban Flow-znak, mint a férfiak. Itt tehát 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 többet 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 azokat. Ilyen a munkakörben eltöltött idő 

hossza, vagy az olyan – általam potenciálisan komplexitást növelő tényezőknek tekintett – 

változók, mint 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 is 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 az eredményeket – bár egyértelmű, szignifikáns kapcsolatokra 

világítanak rá – további kutatásokkal igazolni szükséges, hiszen a mintaelemszámok, éppen a 

speciális kombinációk vizsgálatához szükséges csoportbontások miatt, csak korlátozott 

általánosításra adnak lehetőséget. Az azonban konklúzióként levonható, hogy a kontextuális 

körülmények – itt a vezetői státusz, illetve a szektorhoz tartozás – Flow-indukáló hatása ezen 

eredmények mentén is kimutatható. 

A 5./2. sz. ábra a Flow gyakorisággal összefüggésbe hozható, az állapot kialakulását segítő vagy 

katalizáló szerepet betöltő szociodemográfiai változókat, mint kontextuális tényezőket ábrázolja az 

Integrált Kibővített Flow Modellben. 
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5./2. sz. ábra: Szociodemográfiai és munkahelyi státusz változók az Integrált Kibővített Flow Modellben

 

 

5.4. Személyiségdimenziók és Flow gyakoriság kapcsolata 

 

Az egyénre jellemző temperamentum- és karaktervonások, valamint értékorientációk és a Flow-

gyakoriságok között létező összefüggések feltárásával azt vizsgáltam, hogy – a Kibővített Flow 

Modell logikája mentén – beazonosíthatóak-e olyan személyiségdimenziók, amelyek a Flow-

állapotok kialakulásáért felelős alapfeltételek mellett hozzájárulhatnak a gyakoribb Flow-ba 

kerüléshez. Így, bár nem oksági összefüggéseket feltáró eszközöket használtam, hanem együtt 

járásokat és típusos hasonlóságokat feltáró módszereket alkalmaztam (kereszttábla-elemzések), a 

Flow-állapot kialakulását potenciálisan segítő dimenziókként  ragadtam meg a következőket: 

Transzcendencia-élmény, Alacsony Ártalomkerülés, Együttműködés, alacsony Tradíció, 

Önirányítottság és Kitartás. Az Univerzalizmus értékorientáció és Flow-gyakoriság kapcsolatának 

vizsgálata nem hozott egyértelműen konzisztens eredményt, így ezt további kutatásra javasolt 

dimenzióként értékelem. 
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Bár a Flow-kutatás központi elemét éppen a személyiség és Flow kapcsolatának vizsgálatában jelöli 

meg Nakamura és Csíkszentmihályi (2002), abban a kutatók is egyetértenek, hogy az elmúlt 

évtizedek nem bővelkednek az e téren született empirikus kutatáson alapuló eredményekben 

(Asakawa, 2004; Johnson és mtsai 2014). Azonosak a nézetek a tekintetben is, hogy a 

megközelítések és módszerek terén jelentős eltérések mutatkoznak (Mesurado és Richaud de Minzi, 

2013; Asakawa, 2004; Pinczés és Pikó, 2014), így az eredmények nehezen összevethetőek és 

validálhatóak. Az autotelikus személyiséget tipikusan kétféle módszerrel próbálja megragadni a 

kutatók döntő többsége: a Flow-gyakoriságok mérésével (pl. Asakawa, 2004), illetve a Flow 

élménydimenzióinak, az élmény minőségének beazonosításával (pl. Carli és mtsai, 1988) specifikus 

helyzetekben. 

 

Munkahelyi kontextusban olyan tanulmányt nem találtam, amely a személyiségdimenziókat 

pszichometriai tesztek alkalmazásával, holisztikusan vizsgálta volna. Eisenberger és mtsai (2005) 

egyetlen dimenziót vizsgáltak, a teljesítmény/eredmény orientációt, s az, igazolva az elvárásokat, a 

gyakori Flow-ba kerülés prediktorának bizonyult. Mivel a dimenziót a készségek és képességek 

maximalizálására irányuló kitartó és fáradhatatlan törekvésként definiálták Atkinson (1964, in 

Eisenberger és mtsai, 2005) nyomán, az tartalmilag megfeleltethető Cloninger 

Önirányítottság/Önmeghatározás, illetve Kitartás dimenzióinak, amelyek kutatásomban a Flow-

gyakoriságot segítő 6 személyiségdimenzió között szerepelnek. A fenti 2 dimenziót további olyan 

kutatások is a gyakoribb Flow-állapot előidézésében közreműködő tényezőkként azonosították be, 

amelyeket nem munkahelyi kontextusban végeztek. A további összehasonlítások mindegyike ilyen. 

 

Egyértelmű átfedést mutatnak eredményeim annak a két kutatásnak a következtetéseivel, amelyek 

szintén Cloninger TCI dimenzióit használták a Flow-állapotok indukálásával összefüggésben. 

Rózsa és mtsai (2005, in Oláh, 2005a) magyar egyetemisták körében végzett kutatása az 

Önirányítottság, Együttműködés, Transzcendencia-élmény, illetve az Alacsony Ártalomkerülés 

dimenzióit ragadták meg, míg Tengnél (2011) a Transzcendencia-élmény és a Kitartás dimenziói 

mutatnak átfedést eredményeimmel. Bár a Kitartás dimenzió nem mutatott szignifikáns 

összefüggést a magyar mintán, okkal feltételezzük, hogy a minta összetételéből adódhat az eltérés, 

hiszen az előbb idézett Eisenbergeren és Tengen kívül egyéb, nem munkahelyi kontextusban 

végzett kutatások is olyan eredményeket hoznak, amelyek a mérőeszközök TCI dimenzióknak való 

megfeleltetését követőn egyértelműen kirajzolják a Kitartás dimenzió jelenlétét a Flow-t indukáló 

személyiségtényezők között. Ilyenek Nakamura és Csíkszentmihályi (2002), valamint a NEO-PI-R 

illetve Big Five dimenziókat alkalmazó Demerouti (2006), Mesurado és Richaud de Minzi (2013), 

Johnson és mtsai (2014) kutatásai. Az Eysenck-féle mérőeszközzel mérő Pinczés és Pikó (2014) 
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kutatópáros sportolók körében, valamint Oláh Attila (1993, in Oláh, 2005a) iskolai közegben 

folytatott kutatásaiban implicit módon a Kitartás szintén megjelenik, utóbbiban, mint a probléma-

centrikus megküzdés dimenzió egyik építő eleme. Oláh Attila (2012) Garcíát idéző munkájában 

szintén megjelenik a Kitartás, mint Flow-indukáló dimenzió. 

Az Önirányítottság, Együttműködés és Transzcendencia vonások szintén korrelálnak a 

Lelkiismeretesség NEO-PI-R, illetve Big Five dimenzióval, amely Flow-indukálóként jelenik meg 

Demerouti (2006), Mesurado és Richaud de Minzi (2013), Smohai és mtsai (2013), Johnson és 

mtsai (2014) tanulmányaiban. Az Önirányítottság, Együttműködés és Transzcendencia 

dimenziókkal asszociálhatóak azok a vonások és attitűdök, amelyeket Asakawa (2004, 2009) a 

gyakori Flow-t átélő egyetemisták körében tárt fel, és értékelt az autotelikus személyiséget jellemző 

dimenziókként. 

Bassi és mtsai (2012) egyetlen dimenziót jelölnek meg, mint a Flow kialakulását segítő vonást, ez 

pedig a Neo-PI-R (Big Five) Nyitottság dimenziója, az viszont egyértelműen erős korrelációt mutat 

a TCI rendszerében a Transzcendencia (Self Transcendence) dimenzióval. 

Johnson és mtsai (2014), valamint Ross és Keiser (2014, in Johnson és mtsai, 2014) a NEO-PI-R 

skálák közül az alacsony Neuroticizmus skálaértékek és a Flow-állapot között találtak szignifikáns 

együtt járást. Minthogy De Fruyt és mtsai (2000, in Mirnics, 2006:143) rendkívül szoros statisztikai 

összefüggést mutattak ki a Neuroticizmus és az Ártalomkerülés között, ezek az eredmények szintén 

kiváló referenciául szolgálnak saját kutatási eredményeim külső validálására. Mivel Eysenck 

eszközével Pinczés és Pikó (2014) szintén a kockázatvállalást ragadják meg – ami tartalmában az 

Alacsony Ártalomkerülés (=Magas Kockázatvállalás) dimenzióját fedi le Cloninger rendszerében 

–, ez a dimenzió szintén a Flow-t segítő „belső kondíciók” egyikeként látszik megerősítést nyerni. 

 

Összességében, bár egyetlen kivételtől – Eisenberger és mtsai (2005) – eltekintve, a 

személyiségdimenziók és Flow kapcsolatát feltáró eredményeimet nem munkahelyi közegben, 

hanem az oktatás, játék, művészetek, sport és szabadidős tevékenységek kontextusában nyert 

eredményekkel volt lehetőségem összehasonlítani, elfogadva a személyiség univerzális, 

szituációkon átívelő érvényességgel bíró természetét, úgy gondolom, az összehasonlításnak ez a 

módja inkább erősíti, mint gyengíti az eredmények érvényességét. Szintén kedvezőnek tartom, hogy 

az összehasonlítás alapját képező tanulmányok kulturális szempontból is széles skálát ölelnek fel, 

hiszen úgy a „keleti”, mint a „nyugati” kultúrák képviseltetik magukat. Előbbiekre példa Tajvan és 

Japán, utóbbiakra pedig Argentína, az USA, Olaszország, Magyarország, Hollandia. A kutatásom 

mentén kirajzolódó két temperamentum- és három karaktertényezőből álló dimenziósor 

mindegyikét kettőnél több kutatás eredménye is alátámasztja. Egyetlen olyan értékorientáció-

kategóriába sorolt dimenzió szerepel az eredményeim között, amelyre nem találtam megfelelő 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

236 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

összehasonlítási alapként szolgáló kutatást. Ez Schwartz Tradíció dimenziója (mely az alacsony 

értékek mentén mutat összefüggést a Flow-gyakoriságokkal). Azzal, hogy 6 olyan 

személyiségdimenzió beazonosítására sor került, amelyek egyértelműen összefüggésbe 

hozhatók a gyakoribb Flow-állapotok kialakulásával, harmadikként megfogalmazott 

hipotézisem első része igazolást nyert. A Flow-kutatás irodalmával konzisztens elnevezést 

használva, ezekre a dimenziókra tekinthetünk úgy, mint az autotelikus személyiség munkahelyi 

közegben kirajzolódott dimenzióira. Bár kutatásom eredményei munkahelyi közegben érvényesek, 

az itt kirajzolótó személyiségdimenziók indikálhatják a gyakoribb Flow-ba kerülés lehetőségét 

munkahelyi kontextuson kívül is. Ennek igazolása szituációkon és kultúrákon átívelő validitás 

vizsgálatot igényel.  

 

5.5. Környezeti dimenziók és Flow-gyakoriságok kapcsolata 

 

A szervezeti-környezeti tényezők, amelyekre a Flow-állapotok gyakoribb kialakulását kísérő 

Szervezeti-Környezeti Dimenziókként utalok, a következők: Önkiteljesedést, Fejlődést biztosító 

szervezeti közeg; Interdependens működést segítő, Együttműködés, Csapatmunka, Bizalom; 

Autonóm, felhatalmazott működést segítő kultúra és szerveződés; Vezetés és Célállítás; valamint a 

Koncentrációt biztosító szervezeti-környezeti kondíciók. Bár nem oksági összefüggéseket feltáró 

eszközöket, hanem együtt járásokat és típusos különbségeket megragadó analitikus eszközöket 

alkalmaztam, erre az 5 dimenzióra, a Flow-állapotok kialakulásával egyértelműen összefüggésbe 

hozható, kontextuális segítő tényezőkként tekintek. 

Bár a témában számos szakértői megfigyelésen alapuló irodalom látott napvilágot gyakorló 

szakemberek tollából, olyan írásokat, amelyek a szervezeti-környezeti tényezők és a Flow-

gyakoriságok kapcsolatának feltárásával foglalkoztak volna, a tudományos szakirodalomban csak 

szerény számban találtam, s azoknak egy részét is csak a 2012-es Flow-kutatást követően 

publikálták. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy ezek a kutatások annyiban eltérnek a doktori 

kutatásomban alkalmazott megközelítéstől, hogy azokban a munkahelyi környezetben jelentkező 

nehezített mérési körülmények miatt tipikusan három élménydimenzió detektálása segítségével 

azonosítják be a Flow-állapotot, a négy anti-Flow-állapot mérésére pedig nem kerül sor. E három 

dimenzió a munkába való teljes belefeledkezés, az intrinzikus motiváció, és a munka élvezete (vö.: 

Bakker, 2008). Kutatásomban szándékosan maradtam a klasszikus, bár jóval komplexebb Flow-

detektáló eljárásoknál, amelyek egyrészt pontosabb mérésekre adnak lehetőséget, hiszen az élmény 

teljes spektrumát tárják fel – beleértve az anti-Flow-élményeket is –, másrészt pedig szélesebb körű 

összehasonlítást tesznek lehetővé mind kontextuális értelemben (a munka világán átnyúló, nem 

szituációspecifikus eredményekkel, ami a személyiségdimenziók esetében fontos szempont volt), 
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mind konstruktumok közötti összevetés tekintetében (mint a munkahelyi mentális egészség és 

jóllét). Az alábbi tanulmányokat kiválóan összehasonlíthatónak tartom saját munkámmal, hiszen 

validált Flow-detektáló eszközök alkalmazásával született eredményekről számolnak be, komplex 

munkahelyi környezetben: 

 Fagerlind és mtsai (2013) a svéd köz-, illetve versenyszféra kilenc szervezetén belül végzett 

Flow-kutatása arra világít rá, hogy a formális és informális szociális kapcsolatok és a 

munkatársak és vezetők közötti bizalmi légkör olyan kapcsolati tőkét jelent, amely hatékony 

együttműködést és egymást segítő csapatmunkát eredményezve a kihívás–felkészültség 

reláció optimális egyensúlyának kialakulásán keresztül pozitív emocionális és affektív 

élménydimenziókat eredményezve egyértelműen Flow-indukáló hatású. Bakker (2008) 

először zenét oktató tanárok körében, majd a biztosítási szektorban, a szórakoztatóiparban, 

az oktatásban, az üzleti életben és az egészségügyben dolgozók heterogén szektoriális 

jellemzőivel bíró holland mintán találta a segítő-kooperatív környezeti közeg hatását saját 

maga alkotta Flow-kérdőívének alkalmazásával Flow-t segítő tényezőknek. Schüler és 

Brunner (2009) a versenyt és a kooperációt állítja szembe hivatásos sportolók körében végzett 

Flow-kutatásában, s szintén az együttműködésre, mutat rá, mint a Flow egyik forrására, 

szemben a versennyel, amely viszont egyértelműen a Szorongás/Feszültség állapot 

indukálója, így a felkészültség–kihívás megfelelő balanszának kialakulását blokkolja. Mivel 

Schülerék hivatásos sportolók körében, szervezett egyesületi környezetben kutattak, a 

munkahelyek világával analógnak tekinthető kontextusról van szó. Az együttműködés Flow-

indukáló szerepére magyar mintán Magyaródi és Oláh (2015a) tanulmánya mutat rá. Azt 

találták, hogy a közösen végzett, kooperációval jellemezhető tevékenység munkahelyen és 

sportolás közben egyértelműen Flow-indukáló hatású (Magyaródi és Oláh, 2015a:645). 

Walker (2010) szintén a kooperatív működési módozatot találta az interdependens 

helyzetekben – amilyen a munkahelyi közeg is – a Flow egyik prediktorának. Ennek olyan 

pszichológiai magyarázata is lehet, miszerint a kooperáció, nem pedig a versenyhelyzet az, 

amikor a szinkronizáció, az egymásra hangolódás megtörténik, ami felerősíti adott közös 

élmény pszichés és fiziológiai hatásait is, jelen esetben a Flow élményét (vö.: Delaherche és 

mtsai, 2012; Ackerman és Bargh, 2010 in Magyaródi és Oláh, 2015). 

 Szintén Bakker (2008), továbbá Fagerlind és mtsai (2013) mutatnak rá az Autonómiára és a 

Fejlődésre/Tanulásra lehetőséget adó szervezeti közegre, mint a Flow kialakulásában 

szignifikáns szerepet betöltő két tényezőre. Bakker és munkatársai (2011) professzionális 

sportolók körében ugyanezt tapasztalták. 

 Ugyancsak Bakker (2008) zenetanárok körében, illetve Bakker és munkatársai (2011) 

hivatásos sportolók körében folytatott vizsgálata mutatott rá arra is, hogy a támogató, 
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rendszeres visszajelzést biztosító tiszta, inspiráló, mégis reális, megvalósítható célokat állító 

vezetés szignifikánsan gyakoribb Flow-ba jutást eredményez, mint annak hiánya. 

 

Ezek a kutatások – bár a munka világában, egy kivételével kutatásomtól eltérő nemzeti kulturális 

közegben, eltérő foglalkozási csoportok körében, eltérő módszerekkel – mindenhol a Flow-

konstruktum és a szervezeti környezeti tényezők kapcsolatát keresve, az általam feltárt 5 szervezeti 

tényező közül négyet (Önkiteljesedés, fejlődés, Autonómia, Bizalmon alapuló Együttműködés 

(Interdependencia), támogató Vezetés/Célállítás) ragadtak meg. A koncentrációs lehetőséget, 

valamint a megfelelő munkahelyi eszköz- és erőforrás-ellátottságot is magában foglaló dimenzió, 

a Koncentráció nem jelenik meg explicit, direkt tényezőként az általam ismert tanulmányok 

egyikében sem. 

 

A fenti tanulmányok közül Bakker (2008), Bakker és mtsai (2011) valamint Fagerlind és 

munkatársai (2013) a munka elvégzéséhez szükséges „munkaköri erőforrásoknak” nevezik a fenti 

tényezőket, arra a „Munkakör Követelmény-Erőforrás Modellre” hivatkozva (ang.: Job Demands – 

Resources; JD–R), amelyben Demerouti (2006), Bakker és Demerouti (2007, in Bakker, 2008), 

majd Demerouti és Bakker (2011) azt fogalmazzák meg, hogy az adott munkakör betöltéséhez 

hozzájáruló fenti „erőforrások” azáltal járulnak hozzá az eredményes munkavégzéshez, hogy 

növelik az intrinzikus motiváció szintjét, és csökkentik a munka elvégzésével járó mentális, 

emocionális és fizikai energiavesztést, entrópiát. 

 

A következő két tanulmány végső konklúzióim szempontjából szintén rendkívül releváns, noha 

nem a Flow konstruktumot vizsgálták a szerzők: 

 Peter Warr (2007) a környezeti tényezők mentális egészségre és pszichológiai/szubjektív 

jóllétre gyakorolt hatását kutatta munkahelyi kontextusban. A Warr által vizsgált 

konstruktumok építőelemei szinte tökéletesen megegyeznek a Flow-állapotot kísérő kognitív 

és motivációs, valamint affektív/emocionális és aktivációs élménydimenziók egyes elemeivel. 

A Flow-állapotot már Massimini és munkatársai (1987, in Moneta, 2004) is egyértelműen a 

mentális egészséggel, míg az anti-Flow-állapotokat – közülük is hangsúlyosan az Apátiát – a 

mentális egészséget sújtó problémákkal azonosítják. Peter Warr is munkahelyi környezetben 

folytatta kutatásait, és „9 Elsődleges Környezeti Tényezőt” detektált (ang.: 9 Primary 

Features of Environment), amelyek közül 7 tartalmilag tökéletes illeszkedést mutat az általam 

beazonosított 5 nagy környezeti dimenzióval. Warr az általam használt megnevezésektől 

eltérő módon utal ezekre a tényezőkre, az eltérő elnevezések viszont tartalmi azonosságokat 

takarnak. Warr az Autonómia helyett a személyes kontroll gyakorlásáról beszél, az 
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Önkiteljesedésre/Fejlődésre lehetőséget adó fődimenzió pedig három különálló 

dimenzióként jelenik meg (ezek: a munka színes, változatos érdekes; a munkakör lehetőséget 

ad a készségek alkalmazására; a pozíció szociális elismerést biztosít). Azt a közeget, amit 

kutatásomban a Vezetés/Irányadás/Célállítás dimenzió ír le, Warrnál a kívülről 

meghatározott célok névvel bevezetett dimenzió képezi, ami pedig a Flow-kutatásban az 

Együttműködés/Csapat/Bizalom dimenzió, az Warrnál a kapcsolat másokkal nevet viselő 

tényező. (vö.: Warr, 2007:82-89). Warr rendszerében két további tényezőnek van 

instrumentális szerepe a mentális egészség és jóllét állapotának kialakulásában és 

fenntartásában; ezek egyike sem jelenik meg önálló dimenzióként, explicit tényezőként saját 

kutatásomban, ám a Koncentráció dimenzió implicit módon magában foglalja mindkettőt. A 

Warr által fizikai biztonság és anyagi források néven megragadott kondíciók ezek, amelyek 

a kutatásomban megjelenő zavartalan munkavégzést és a feladatra való koncentrálást 

biztosító optimális munkahelyi környezet és technikai felszereltség tartalmi elemeivel 

asszociálhatók. 

 Eredményeim szintén párhuzamba állíthatók Hackman és Oldham (1980) „Munkamotivációs 

Modelljének” (ang.: Job Characteristics Modell) elemeivel. Bár a szerzőpáros nem a Flow-

konstruktumot vizsgálta, modelljük feltárja a Flow élménydimenziói között kiemelt szerepet 

játszó, „elsődleges élménydimenziók” közé tartozó, intrinzikus motiváció kialakulását és 

fenntartását segítő tényezőket, amelyek a következők: (1) A munka és elvégzéséhez 

szükséges készségek változatossága (Variety), amelyet kutatásomban „a munka színes, 

változatos, érdekes” aldimenzió, és az ezek elvégzéséhez szükséges készségek 

alkalmazásáról szóló további három aldimenzió fed le, az Önkiteljesedés, Fejlődés 

fődimenzió részeként; (2) A munka észlelt értelme, jelentősége és az azzal való azonosulás 

(Task Identity & Significance), ez kutatásomban a „Világos és inspiráló a szervezet 

missziója, jövőképe, stratégiája és értékei”, illetve a „munka értékes, az egyén büszke arra” 

aldimenziókban jelenik meg az Önkiteljesedés, és a Vezetés/Célállítás fődimenziók 

részeként; (3) Az elvégzett munkáról szóló visszajelzés (Feedback from Job), szintén a 

Vezetés/Célállítás fődimenziók építőeleme kutatásomban; végezetül pedig (4) az Autonómia 

(Autonomy) következik, amely kutatásomban is önálló fődimenzióként megjelenő 

potenciális Flow-indukáló tényező. A belső motiváció és elköteleződés forrásaiként azoknak 

a pszichológiai állapotoknak az átélését jelöli meg Hackman és Oldham (1980), amelyek 

nézetük szerint a munka értelmességének észlelése, az azzal járó felelősség átélése, és a 

munkatevékenység eredményeinek ismerete. Mindezek átélése – és a belső motiváció 

kialakulása – a szerzőpáros nevéhez kapcsolódó Munkamotivációs Modellben feltárt 

környezeti kondíciók megteremtése révén biztosítható. 
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Úgy Warr, mint Hackman és Oldham, szinte tökéletesen azonos tartalmakkal leírható tényezőket 

neveztek meg az általuk vizsgált konstruktumok kialakulását indukáló faktorokként, mint 

amelyeket a korábban idézett Bakker, Demerouti, Fagerlind, Schüler és Brunner is megosztanak 

munkáikban a Flow-konstruktum vizsgálata kapcsán. Tökéletes átfedés éppen a vizsgált 

konstruktumok tartalmi elemei között megjelenő kisebb eltérések miatt nem volt várható, ám a 

konvergens validitásról szóló tanítások logikája mentén (vö.: Rózsa és mtsai, 2006) a hasonlóságok 

egyértelmű kirajzolódásában eredményeim megerősítését látom. 

Az idézett tanulmányokban megjelenő terminológiai különbségeket azért tartom indokoltnak, mert 

az idézett kutatásokban vizsgált konstruktumok építőelemei nincsenek tökéletes átfedésben, 

továbbá a vizsgálati módszerek és célok tekintetében is vannak eltérések. A „környezeti faktorok” 

(Warr, 2007), „munkamotivációs tényezők” (Hackman és Oldham, 1980), a „munkaköri 

erőforrások” (Demerouti, 2006; Demerouti és Bakker, 2011), vagy az általam használt „Flow-t 

indukáló szervezeti-környezeti dimenziók” azonban egyértelműen hozzájárulni látszanak azokhoz 

a pozitív kognitív, motivációs, emocionális, affektív és aktivációs élményminőségekhez, amelyek 

a munkahelyi mentális egészség, jóllét és optimális működés építőelemei. 

 

Mindezek fényében harmadik hipotézisemnek a szervezeti-környezeti tényezők szerepére 

vonatkozó állítása is megerősítést nyert. Öt olyan szervezeti környezeti dimenzió 

beazonosítására került sor, amelyekről elmondható, hogy a Flow-állapotok kialakulását segítik, 

annak gyakoriságát befolyásolják. Ezek az Önkiteljesedési/Fejlődési lehetőségek, a 

munkatársakkal kialakított bizalmi alapokon nyugvó Együttműködés és Kölcsönös 

segítségnyújtás (Interdependencia), az Autonómia, az iránymutató és irányban tartó támogató 

Vezetés, és végül a Koncentrációt biztosító erőforrás-ellátottság és munkahelyi környezet. 

 

Három olyan mintázatot láttam kirajzolódni a Szervezeti-Környezeti Tényezők rendszerben való 

áttekintésekor, amelyek az egyes elemek vizsgálatakor nem váltak láthatóvá, viszont a további 

alkalmazások szempontjából relevánsak lehetnek. Ezekkel kapcsolatos reflexióimat az alábbi 

három, kérdésként megfogalmazott felvetés mentén bontom ki. Úgy gondolom, a három felvetés 

mindegyike további kutatásokat is inspirálhat: 

 

 Horizontális vagy vertikális szerveződés jellemzi-e a Flow gyakoribb kialakulását segítő 

környezeti dimenziókat? Mivel a Flow-modell a hedonikus és az eudaimonikus jóllét teóriák 

szintéziseként is felfogható – amelyben a jelenhez köthető pozitív emocionális és affektív 

élménydimenziókat is, de az életre szóló organikus növekedést biztosító motivációt is átéljük 

–, érdemes megvizsgálni a Flow-t segítő szervezeti-környezeti feltételrendszer dimenziói és 
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Maslow (1943) szükséglet piramisának egyre komplexebb igényeket leíró, hierarchiába 

rendeződő elemei között esetleg felsejlő összefüggéseket, párhuzamokat. Munkahelyi 

környezetben Maslow alapvető szükségleteihez hasonlóan elengedhetetlennek tekinthetőek a 

zavartalan munkavégzés alapvető feltételeit magukban foglaló környezeti viszonyok, amit 

kutatásomban a Koncentráció nevet viselő környezeti dimenzió foglal magában. Ide tartozik 

az eszközellátottság, az infokommunikációs eszközök működése, de a megfelelő információk 

időben történő eljutása a megfelelő helyre, vagy a munkához szükséges idő és egyéb 

erőforrások mennyisége is. A Vezetés/Célállítás dimenzió, az irányok kijelölésével és a 

működés irányban tartásával teremt megfelelően biztonságos kereteket a munkavégzéshez. 

Ebben segít a rövid- és hosszútávú célok meghatározása és kommunikálása, a változások 

hatékony menedzselése, a munkavégzéssel kapcsolatban érkező rendszeres visszajelzés, a 

vezetővel meglévő jó kapcsolat. Ezekre a tényezőkre, mint a munkavégzés biztonságos 

kereteire gondolhatunk, hiszen a munka irányát és irányban tartását (visszajelzések, 

változások) adják meg. Ez természetében a maslow-i szükséglet piramis második szintjéhez 

illeszthető, amit biztonsági szükségletekként ismerünk. Ezt követik a munkavégzés 

individuális, és kollektív módjára vonatkozó körülmények. Az Interdependencia 

(Együttműködés, Csapatmunka, Bizalom) dimenzióban a maslow-i piramis közösséghez való 

tartozás (affiliációs) szükséglete látszik visszaköszönni kibővült tartalommal, hiszen a 21. 

századi interdependencia kétirányú függést, tökéletes egymásra utaltságot feltételez, ahol a 

közösség minden tagjának léte, sikere a többiek közreműködésének, együttműködésének 

függvénye. Az Autonómiával jellemezhető szervezeti közeg ad lehetőséget az önálló 

teljesítményhez és egyéni kompetenciák gyakorlásához kapcsolódó igény kielégítéséhez, 

amelyek Maslow rendszerében a megbecsülés, elismerés iránti szükségletekben 

gyökereznek. A maslow-i piramis csúcsán az önmegvalósítás szükséglete áll, erre a 

munkahelyi környezetben az Önkiteljesedés, Fejlődés elnevezést viselő dimenzió elemeinek 

érvényesülése teremti meg az optimális szervezeti közeget. A maslow-i piramis hierarchiába 

rendezett igényekről szól, és bár a Flow-t segítő környezeti tényezők megmutatják, hogy 

munkahelyi környezetben egy-egy maslow-i szükséglettel párhuzamba állítható igényre 

milyen szervezeti-környezeti tényező teremtené meg a megfelelő feltételeket, az azonban 

kutatásomból nem igazolható és nem is cáfolható, hogy a Flow-t segítő eszközök 

működésében is érvényesül-e bármilyen típusú hierarchia. A kvalitatív elemzések és saját 

megfigyeléseim inkább abba az irányba mutatnak, hogy ezek a tényezők nincsenek alá- 

fölérendeltségi viszonyban egymással, sokkal inkább valószínű, hogy ezek mindegyikének 

jelenléte szükséges valamilyen mértékben a Flow kialakulásához. Emellett az elgondolás 

mellett szól, hogy mivel a hedonikus és az eudaimonikus jóllét megélési dimenzióinak 
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szintéziséről van szó, amikor Flow-t élünk át – a jelenhez köthető pozitív emocionális és 

affektív élménydimenzióktól (örömérzet, vidámság, szociabilitás, jókedv, boldogság) az 

életre szóló organikus növekedés érzéséig –, ezek mindegyikének megvannak a munkahelyi 

környezeti tényezők oldaláról megjelenő feltételei, amelyek jelenléte valamilyen mértékben 

egyaránt kívánatos. Ahogy azonban arra kutatásom rávilágít, ennek az egyéni szinten megélt 

szubjektív élménynek a kialakulását különböző mértékben katalizálhatják az egyes 

környezeti tényezők attól függően, hogy adott környezeti közegbe milyen 

személyiségvonásokkal és értékorientációkkal rendelkező emberek kerülnek. Személyenként 

eltérő lehet az, hogy mely környezeti dimenzió Flow-katalizáló hatása jelenik meg 

markánsabban az egyéni, szubjektív élmény megélésében, hiszen az egyéni értékorientációk, 

temperamentum- és karaktertényezők függvényében játszanak bizonyos szervezeti-

környezeti dimenziók Flow-t katalizáló szerepet, ezért is mutatkozhatnak meg jelentős egyéni 

eltérések az élménygyakoriságok tekintetében. (Egy hétköznapi hasonlattal élve, talán úgy 

érdemes ezt elképzelni, mint egy finom étel elkészítését, amihez a hozzávalók adottak, de az 

már egyéni szinten dől el, hogy melyik dominanciája kívánatosabb ahhoz, hogy az ízvilág a 

kívánt pozitív élmény átélését, az étel élvezetét lehetővé tegye. A történet egyik főszereplője 

az a séf – konyhafőnök –, akinek instrumentális szerepére a következő pontok világítanak rá.) 

 Autonómia és Együttműködés – kizárják, vagy feltételezik egymást? Az önálló, 

felhatalmazott működést (Autonómia) és a kooperációt (Bizalmon alapuló Együttműködés, 

Csapatmunka) támogató környezeti viszonyokra vonatkozó igények egymás mellett jelennek 

meg úgy a 2008-as, mint a 2012-es munkahelyi Flow-kutatásom eredményeként. Így tehát 

összesen 10, egymással összehasonlítható nagyságú és tulajdonosi szerkezetű szervezet 

esetében láthatjuk az első pillantásra látszólag talán egymásnak ellentmondó, ám 

továbbgondolást követően nagyon is érthető mintázatot; mindkettőnek egyaránt jelentős 

szerep jut a gyakoribb Flow kialakulásában. A tudás és információ korában (Castells, 2005), 

illetve a már többször említett „bizonytalanság korával” aposztrofált kontextuális térben 

(Hankiss, 2011) amely ráadásként az erős behálózottság (Castells, 2005; Barabási, 2003; 

Hári, 2013) jellemzőit is magán viseli, a szervezeti célok teljesítése egyrészt nagyfokú 

egymásrautaltságot, másrészt önállóságot feltételez a szervezeti szereplőktől a működés 

minden szintjén. Az autonóm, önálló munkavégzésnek tehát kiválóan meg kell férnie a 

csapatban végzett, együttműködésen alapuló működéssel. A feladatok jellegétől, valamint az 

egyéni preferenciáktól és diszpozícióktól függ, hogy melyiknek mikor, hol van nagyobb 

létjogosultsága. Mindkét dimenzió esetében kirajzolódik viszont a vezetés, mint primer 

tényező meghatározó szerepe, amelyre az eredmények értelmezése mutat rá; a vezetés 

nézetem szerint akkor tud Flow-ágenssé válni e két környezeti körülmény megteremtése által, 
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ha tudatosan proaktív szerepet játszik úgy az önálló, autonóm munkavégzés, mint a 

csapatmunka kedvező feltételeinek kialakításában. Szerepét ebben instrumentálisnak, egyben 

rendkívül érzékenynek tartom. Az autonóm, felhatalmazott munkavégzésre lehetőséget adó 

környezet azt feltételezi, hogy a vezető részben lemond a saját pozíciójával járó olyan 

„jogosítványokról”, mint például a döntéshozatal, vagy az alkotó folyamatban való részvétel, 

akár egyéni-, akár csoportszintű felhatalmazással él. Ennek, nézetem szerint, legalább két 

feltétele hangsúlyos: a vezető saját hatalomhoz való viszonya, illetve a beosztottai felé 

kialakult bizalom mértéke, ami a kontrolligény szintjét befolyásolja. A felhatalmazott 

beosztottnak is bíznia kell vezetőjében, ekkor képes elfogadni és önállóan gyakorolni a 

ráruházott kompetenciákat (vö.: Márta, 2013). Menont (2001) idézve Márta (2013) rámutat, 

hogy a pszichológiai felhatalmazás kognitív állapot, amely a cél-internalizációval, vagyis a 

szervezeti célokkal való azonosulással, az észlelt kompetenciával, vagyis az önhatékonyság 

és alkalmasság érzetével, és az észlelt kontrollal, vagyis az autoritással, autonómiával, 

döntéshozatallal kapcsolatos hitekkel jellemezhető. Csepeli (2006:363) így fogalmaz: „A 

modern bizalom az együttműködésre irányuló pozitív valószínűségi várakozás, mely 

nemcsak a viszonyt, hanem a keretfeltételeket is magába foglalja.” Ezzel az is 

körvonalazódik, miért nem könnyű feladat pl. Közép- és Kelet-Európa országaiban sem a 

bizalmon alapuló együttműködést és csapatmunkát, sem az autonóm, felhatalmazott 

munkavégzést a munkakultúra jól integrált részévé tenni. Ebben a régióban ugyanis, 

történelmi okokra visszavezethetően a szociális bizalmi index jóval alacsonyabb, mint több 

más régióban (vö.: Csepeli és Prazsák, 2011), s ez úgy a felhatalmazásra, mint az 

együttműködésre negatívan hat. 

 Létezik-e olyan primer tényező, amely mind közül a leginkább meghatározó? A Flow-

val összefüggésbe hozható szervezeti környezeti tényezők megragadásához azt a Nadler–

Tushman (1980) modellt használtam, amelyben „szociális” és „technikai” rendszerek 

elnevezést kapta a szervezet működéséhez, működtetéséhez szükséges építőelemek két nagy 

csoportja. Szoftverként és hardverként is utal ezekre a szerzőpáros. A Flow-t indukáló 

szervezeti-környezeti dimenziók által definiált kondíciók a szervezet szoftver- és 

hardveroldalainak működéséhez köthetőek. Azonban ezek kialakításáért és fenntartásáért 

elsődlegesen a vezetőség tartozik átfogó felelősséggel, következésképpen a vezetés 

elsődleges (primer) szerepet játszik mind az 5 szervezeti-környezeti tényező kialakításában és 

fenntartásában. (Bár a szervezet vezetője/vezetősége az őt erőforrásokkal és döntési 

jogkörrel ellátó tulajdonosoktól vagy fenntartóktól kapja jogosítványait, utóbbiak a kutatási 

egységül szolgáló szervezet keretein kívül helyezkednek el, az ő szerepük elemzése tehát a 
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dolgozat kereteit meghaladja). A vezetésnek a változáshoz kapcsolódó szerepéről a 

későbbiekben még szó lesz. 

 

A 6 személyiség-, és 5 szervezeti-környezeti dimenziót, mint a Flow-állapotok gyakoribb 

kialakulását segítő tényezőket az Integrált Kibővített Flow Modellben az 5./3. sz. ábra szemlélteti. 

Az eredmények értelmezésekor fontos azt a szempontot szem előtt tartanunk, miszerint az ábrán 

illusztrált és a korábban tárgyalt összefüggések a két változócsoport és a Flow-gyakoriságok között 

kirajzolódó közvetlen kapcsolatokra világítanak rá. Az eredményeket tehát úgy értelmezhetjük, 

hogy a feltárt 6 személyiségdimenzió önállóan – a körülmények, a szervezeti adottságok 

figyelembevétele nélkül is – összefüggésbe hozható a Flow-állapot gyakoriságokkal. 

 

 

5./3. sz. ábra: Flow-gyakoriságokkal összefüggésbe hozható Szervezeti-Környezeti Tényezők és 

Személyiségdimenziók az Integrált Kibővített Flow Modellben 

 

 

Ugyanilyen kétváltozós összefüggésként értelmezhető az 5 feltárt környezeti tényező szervezeti 

jelenlétének és a Flow-gyakoriságoknak a kapcsolata is, vagyis a szervezeten belül dolgozók 

személyiségdimenzió mintázatainak ismerete hiányában, vagy azok figyelembe vétele nélkül is  
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elmondhatjuk, hogy tipikusan többet Flow-znak a munkavállalók azokban a szervezetekben, 

amelyek az 5 szervezeti-környezeti dimenzió valamelyikével vagy mindegyikével jellemezhetők. 

Ezekre a személyiségdimenziókra illetve környezeti tényezőkre tehát tekinthetünk úgy, mint 

„univerzális”, „tipikus” Flow-segítő személyiség- és környezeti dimenziókra, amelyek munkahelyi 

környezetben asszociálhatók a szignifikánsan gyakoribb Flow-állapotok kialakulásával. 

 

5.6. Szervezeti-környezeti tényezők, személyiségdimenziók és Flow-gyakoriságok kapcsolata 

 

A személy egyediségéből adódóan, nem minden munkavállaló számára egyformán kedvező egy-

egy környezeti dimenzió markáns jelenléte. Beazonosításra kerültek azok a személyiségdimenziók, 

amelyekkel jellemezhető szervezeti szereplők számára bizonyos szervezeti-környezeti dimenzióval 

leírható közeg inkább kedvez a Flow-állapot gyakoribb kialakulásának. Ezekről a 

személyiségdimenziókról elmondhatjuk, hogy fogékonyabbak, érzékenyebbek adott szervezeti-

környezeti dimenzió Flow-t segítő hatására, mint mások. Elmondható, hogy ezek a 

személyiségdimenziók (temperamentum, karakter és értékpreferenciák) katalizálják a szervezeti-

környezeti tényezők Flow-segítő hatását. Mi állhat ennek hátterében? 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 Apátitát fog-e átélni (Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi, 1988). Ez az érvelés a belső, 

személyes kondíciók döntő szerepét hangsúlyozza, az Optimális Állapot létrejöttének elemzésére és 

a folyamat vizsgálatára pedig a szisztematikus fenomenológia (vö.: Hektner és mtsai, 2007) 

eszköztára kínál megoldásokat. Más tudományterületek, így a szociálpszichológia magyarázatai is 

beemelhetők ebbe a gondolkodási keretbe. A szociálpszichológia attribúció elméletei szerint „az a 

mód, ahogy az emberek megmagyarázzák világukat, befolyásolja érzelmeiket és cselekedeteiket” 

(Hewstone és Antaki, 1995:159). Gondoljunk Weiner (1979, 1986) az attribúció és motiváció 

kapcsolatát leíró elméletére, amely rámutat, hogy növeli az önbizalmat a jelentős egyéni 

felelősségvállalás, továbbá ha a sikert nem külső körülményeknek, hanem saját erőfeszítéseinknek 

tulajdonítjuk. Ugyanakkor stabilan negatívan befolyásolják a képességeinkről, alkalmasságunkról 

alkotott percepcióinkat, ha a sikertelenségeinket velünk született tehetetlenségnek tudjuk be. 

Gondoljunk itt Abramson és mtsai (1978), vagy Peterson és Seligman (1984) munkáira, amelyek a 

„tanult tehetetlenség” elméleten keresztül kiválóan mutatnak rá az attribúciós folyamatoknak a 

depresszió kialakulásában játszott szerepére, ami a négycsatornás Flow-modellben az Apátia 

állapotának felel meg. Ezek az attribúciók pedig a személyiség szerkezetében megjelenő 
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hajlamosító vonásnak köszönhetően alakulnak ki. Weiner (1979, 1986), valamint Peterson és 

Seligman (1984) elméleteinek kutatási eredményeim értelmezésében azért van jelentősége, mert 

rámutatnak, hogy bár a Flow kialakulásában a kontextuális szervezeti-környezeti körülmények 

meghatározó szerepet játszanak, ám arra, hogy azok segítik, vagy gátolják az áramlatélmény 

kialakulását, az egyéni szinten zajló attribúciós folyamat eredménye adhatja meg a választ. 

Előfordulhat ugyanis, hogy adott munkahelyi környezetben a „bemeneti oldalon” egységesen 

megjelenő objektív feltételek és külső körülmények egyéni szinten, a „kimeneti oldalon” teljesen 

eltérő eredményekhez vezetnek attól függően, hogy az attribúciós folyamat során végbemenő belső 

folyamatok milyen irányt vesznek. Ahogy a fent említett „tanult tehetetlenség” kutatása során 

Abramson és mtsai (1978), valamint Peterson és Seligman (1984) is rámutatnak, az attribúciós 

stílus a személyiségben rejlő hajlamosító személyiségvonások erőterében alakul ki. Ez tökéletes 

összhangban áll Allport (1998) személyiségről alkotott meghatározásával, miszerint a gondolkodást 

is a személyiséget jellemző pszichofizikai rendszerek dinamikus szerveződése határozza meg. 

 

Fenti gondolatmenetet kutatási eredményeimmel összekapcsolva adódik a konklúzió, hogy a 

szervezeti környezeti tényezők jelentősége elvitathatatlanul fontos a Flow-állapotok 

kialakulásában, az viszont, hogy azok egyéni szinten milyen mértékben töltik be Flow-t segítő 

funkciójukat, már az egyéni szinten végbemenő értékelési folyamat eredményén múlik, ami viszont 

a személyiségre jellemző vonások és értékorientációk függvénye. Az egyéni szinten megélt 

szubjektív élmény kialakulásának „egyéni útjaihoz”, „egyéni képleteinek” megfejtéséhez vitt 

közelebb, amikor sikerült megragadni azokat a típusos különbségeket, amelyek kijelölték, hogy 

mely személyiségdimenziók mely környezeti tényezők Flow-indukáló szerepére fogékonyak. Az 

eredmények arra mutatnak rá, hogy a Flow-t segítő 5 szervezeti dimenzió kontextusában milyen a 

különböző személyiségdimenzióknak az attribúciós folyamatban játszott szerepe, és annak 

eredményeként létrejön-e a tudat rendezett állapota, az Optimális Állapot. 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. Arra, hogy személyes szinten az öt környezeti tényező melyike kedvez az egyén 

személyiségdimenziói által determinált mentális folyamatnak, vagyis melyik az, amelynek 

segítségével könnyebben, gyakrabban kialakulhat a kívánt percipiált egyensúly, a három változó – 

a személyiség, a környezet és a Flow-gyakoriságok – háromdimenziós elemzésével kaptam választ.  
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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 

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 személyek Flow-gyakorisági 

értékeinek egyformán kedvez adott környezeti dimenzió jelenléte. Ez az összes megbízhatóként 

értékelt eredmény 17%-a. Mindez arra a fontos összefüggésre világít rá, hogy bár vannak olyan 

szervezeti dimenziók, amelyek egyértelműen segítik a Flow-ba kerülést, azt kizárólag bizonyos 

személyiségdimenziók alacsony vagy magas értékeit elért személyek esetében teszik, tehát 

szelektívebbnek, megosztóbbnak és kevésbé generálisnak tekinthető a Flow-állapot létrejöttében 

mutatkozó jótékony hatásuk. Ebből az következik, hogy bizonyos környezeti dimenziók esetében 

nagyobb mértékben relevánsak a megfelelő illeszkedések, azok jelenléte vagy hiánya kifejezetten 

kritikus lehet a Flow-állapot kialakulására, hiszen azok nem generálisan, hanem 

személyiségdimenzió alcsoporton keresztül, célzottan fejtik ki hatásukat. Míg a 4.7.2./1. sz. tábla a 

szervezeti kontextus szempontjából arra adott választ, hogy az egyes környezeti dimenziók hányféle 

személyiségdimenzió esetében képesek Flow-indukáló, illetve -katalizáló hatást kifejteni, addig a 

4.7.2./2. sz. tábla azt hangsúlyozta, hogy melyik személyiségdimenzió hányféle környezeti kontextus 

esetében mutat érzékenységet annak Flow-indukáló hatására. Ugyanarról a jelenségről – a 

környezet Flow-t segítő hatásáról – van tehát szó, a személyiségdimenziók aspektusából vizsgálva 

azt. Előbbi inkább a szervezet, utóbbi pedig már a munkavállaló személy számára is értékes 

információkkal szolgálhat. 

 

Fenti a gondolatmenetre építve, az alkalmazás irányába is mutató, praktikusabb természetű 

reflexióval és konklúzióval szeretném zárni az eredmények összegzését. Úgy gondolom, hogy 

akkor, ha nem áll rendelkezésre elegendő információ akár a szervezetről, akár az ott dolgozók 

személyiségdimenzióiról a pontos illeszkedések feltárásához, vagy ha nem az egyéni eltérések 

szintjén nyomon követhető pontos illeszkedésekre vagyunk kíváncsiak, hanem az általánosságban 

érvényes hatások érdekelnek minket, akkor a „szervezeti-környezeti tényezők és Flow-

gyakoriságok”, illetve a „személyiségdimenziók és Flow-gyakoriságok” kapcsolatait leíró 

eredményeket érdemes vizsgálnunk. Ha viszont rendelkezésünkre állnak a szükséges információk, 

tehát egyaránt ismertek a személyiségdimenziók és a környezeti tényezők, továbbá releváns is 

számunkra a speciális illeszkedések megismerése, akkor a háromdimenziós eredmények szolgálnak 
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a megfelelő információ forrásául akár helyzetek diagnosztizálásához, akár pedig döntések 

előkészítéséhez, úgy a szervezet, mint a munkavállaló szempontjából. 

 

Az eredmények egyik fő üzenete az, hogy Flow-ba kerülés szempontjából azért szükséges és 

érdemes a pontos illeszkedésre figyelni személyiségdimenziók és szervezeti-környezet 

vonatkozásában, mert kutatásom szerint ötször nagyobb azon esetek száma (83%), ahol speciális 

illeszkedések eredményeznek gyakoribb Flow-állapotokat, mint amekkora arányban a környezet 

generális Flow-indukáló hatása érvényesült az 5 fő dimenzión keresztül (17%). A szervezeti 

közeget meghatározó, azt formáló szereplőknek tehát érdemes tisztában lenniük azzal, hogy mely 

szervezeti-környezeti dimenzióknak lehet markánsabb vagy elhanyagolhatóbb Flow-indukáló, 

illetve -katalizáló hatása a személyiségdimenziók szélesebb spektrumára, majd az azokhoz tartozó 

kombinációk, illeszkedések kialakítására, gondozására vagy fejlesztésére fektetni a hangsúlyt saját 

szervezeteiken belül. A munkavállalók szemszögéből pedig az itt született eredmények 

felhasználhatók munkahely-választási vagy -váltási opciók kialakításához, döntések 

előkészítéséhez. A személyiségdimenzió profil ismeretében – a személyes temperamentum- és 

karaktertényezők feltárásával, és az egyéni értékpreferenciák feltérképezésével –, valamint a 

szervezeti környezet jellegzetességeinek megragadásával meghatározható a személyes profilhoz 

Flow-gyakoriság szempontjából optimálisan illeszkedő szervezeti-környezeti közeg. 

 

Olyan, a szakirodalomban fellelhető publikációkat, amelyek a Flow-állapotok kialakulását mind a 

személyiség, mind a szervezeti környezet kontextusában holisztikusan vizsgálták volna, nem 

találtam. Eredményeim értelmezéséhez ezért szakirodalmi referenciák nem állnak rendelkezésre. 

 

6. Összegzés, kontribúció és jövőbeni feladatok 

 

„Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás. De mikor eljő a teljesség, a 

rész szerint való eltöröltetik” (Pál apostol I. levele a Korinthusbeliekhez, 13. rész, ford.: Károli 

Gáspár). 

 

6.1. Végső kutatói következtetések, és az eredmények gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos 

reflexiók 

 

A kutatási kérdések megválaszolásával, az eredmények áttekintésével és hipotéziseimben 

megfogalmazott feltételezések igazolásával lépésről lépésre telt meg tartalommal az a modell, 

amelyet az empirikus kutatás koncepciójának ismertetésekor „Kibővített Flow Modellként” 

mutattam be dolgozatom 3. fejezetében. 
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6./1. sz. ábra: Integrált Kibővített Flow Modell a kutatás eredményeivel 

 

 

 

A szociodemográfiai és munkahelyi státusz változókhoz kapcsolódó eredmények olyan összefüggés-

mintázatot alkottak, amelyekről úgy gondoltam, mindenképpen helyet érdemelnek a modellben, így 

született meg a kutatásom minden releváns eredményét magában foglaló „Integrált Kibővített Flow 

Modell”. A 6./1. sz. ábra az eredmények teljes körét szintetikusan ábrázolja. 

 

Hipotéziseim igazolódtak úgy a Flow-állapot élménydimenzióinak (Hipotézis 1.), mint a szervezeti-

környezeti tényezőknek és a személyiségdimenzióknak a Flow-állapotok kialakulásában játszott 

szerepét illetően (Hipotézis 3.). A szociodemográfiai változók körében szintén beigazolódott 

feltételezésem a nemek, a szektorok és az iskolai végzettség tekintetében, ám a munkahelyi státuszt 

jelölő változók vizsgálata csak részben igazolta feltevéseimet (Hipotézis 2.).  

 

Kutatásom fő célja az volt, hogy munkahelyi környezetben, valódi élethelyzetekben vizsgáljam a 

Flow-konstruktum természetét – gyakoriságát és élménydimenzióit –, valamint feltárjam azokat a 

kontextuális, szervezeti környezeti tényezőket és munkahelyi státuszból adódó sajátosságokat egyik 

oldalról, valamint a személyhez kötődő – nemi hovatartozással, temperamentummal, karakterrel és 

értékpreferenciákkal jellemezhető – tényezőket a másik oldalról, amelyek az Optimális Élmény 

gyakoribb előfordulásában szerepet játszhatnak, azt segíthetik, katalizálhatják. Ezek a tényezők 
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alkotják azt az Integrált Kibővített Flow Modellt, amelynek Csíkszentmihályi (1975, 1988a, 

1993,1997) Flow-elmélete Massimini és Carli (1986, in Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi, 

1988) által továbbfejlesztett négycsatornás modellje képezi a központi elemét, s amely – érintetlenül 

hagyva a Flow-állapotba kerülés alapfeltételeit – rámutat, hogy léteznek olyan kontextuális és a 

személy oldalán megjelenő körülmények, amelyek katalizálhatják a Flow-állapotok kialakulását 

akár általános érvénnyel, akár pedig speciális kombinációk kialakulásának eredményeként, így 

növelve a Flow-ban megélt munkaidő – jelenlegi kutatásom tanulsága szerint a teljes munkaidőnek 

csupán a negyedét kitevő – arányát. A munkában töltött idő közel háromnegyedében viszont a 

Feszültség/Szorongás, az Apátia, illetve az Unalom különböző élménydimenziói töltik ki tudatunk 

tartalmát, s ez kihat kognitív, pszichés, fizikai jóllétünkre. A Flow-kutatásban és a Pozitív 

Pszichológia egyéb területein született tudományos munkák sora igazolja, hogy a kutatási 

eredmények alkalmazásával közelebb kerülhetünk azon feltételek megteremtéséhez, amelyeknek 

köszönhetően egyén és közösség életminősége, jólléte javítható. Ahogy például Fredrickson 

broaden-and-build teóriája (1998, 2001), valamint Fredrickson és Branigan (2005) kutatásai 

igazolják, az olyan pozitív élménydimenziók, mint amelyek a Flow-állapotot is kísérik, egy felfelé 

mutató spirál kialakulásával hosszú távon tartós fizikai, intellektuális, pszichés és szociális 

készségek kialakulását eredményezik egyéni és közösségi szinten egyaránt, legyen szó 

munkahelyről vagy az élet bármely szférájáról (vö.: Bakker és Demerouti, 2013; Rodriguez-Munoz 

és mtsai, 2014). Kutatásom eredményei a munkahelyek világában mutatnak rá néhányra ezek közül 

a feltételek közül. 

 

Az eredmények gyakorlati relevanciája indokolja, hogy áttekintsük az azok alkalmazhatóságára, 

ezen belül is a Flow-állapotok kialakulását segítő feltételrendszer megteremtésére irányuló néhány 

kritikus kérdést. Először a változás dinamikáját és nehézségi fokát érintő aspektusokat, majd a 

vezetés szerepét vizsgáljuk meg ebben a folyamatban! 

 

Ami a változás dinamikáját és nehézségi fokát illeti, a Flow-t segítő szervezeti kondíciók 

kialakítása értelemszerűen a már meglévő adottságok valamilyen mértékű változtatásával jár, ami a 

status quótól való valamilyen mértékű elmozdulást feltételez. Bizonyos intervenciók végrehajtása 

kevesebb erőforrás ráfordítást igényel, másoké viszont lényegesen többet (ideértve a folyamat 

időigényét is). Mindez döntően a megváltoztatandó rendszer komplexitásától, integráltságától, 

robusztusságától, másrészt viszont az elmozdulás mértékétől, vagyis a változtatás nagyságrendjétől 

függ majd. A rendszer- és hálózatelméleti logika igazolja, hogy könnyebb változatni a kevésbé 

komplex és kevésbé integrált rendszereken, hiszen azok egyrészt kevesebb elemből állnak, 

kapcsolataik száma is szerényebb, így a változtatás kevésbé idő- és erőforrás-igényes, eredményei 

pedig – a kevesebb pontról érkező potenciális ellenállás miatt – hamarabb jelentkezhetnek. Mokyr 

(2004) gazdasági rendszerek működését vizsgálva mutat rá, hogy az összetett rendszerekben, a 
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rendszer más részeinek ellenállása miatt drámai, hirtelen változások nem lehetségesek és nem is 

valószínűek, mert szükség van az alkotórészek közötti kompatibilitás megőrzésére. Ennek előnye, 

hogy a komplex, integrált, robusztus rendszerek ellenállóbbak a stresszel és a külső negatív 

hatásokkal szemben, hátrány viszont, hogy változtatásuk tetemes pszichés, intellektuális és anyagi 

erőforrásokat igényel. A másik oldalon viszont azt is látnunk kell, hogy ha a változások úgynevezett 

csomópontokban, hubokban történnek (Gladwell, 2000; Barabási 2003) akkor ez a folyamat 

felgyorsulhat, és az egész rendszer integritása könnyebben fellazítható, és a rendszer átalakíthatóvá 

válik. Gondoljunk az új innovációs központok nagy hatókörű változást előidéző szerepére, ezek nem 

csupán intézményi keretek között, de makrogazdasági és társadalmi szinten is igazolják ennek a 

mechanizmusnak a működését; nem csupán az innovációk létrehozásában, hanem azok 

diffúziójában is komoly szerepet játszanak, éppen csomóponti elhelyezkedésükből adódóan (vö.: 

Csíkszentmihályi, 1996; Gladwell, 2000; Kállai, 2011) akár új társadalmi osztályok kialakulását is 

eredményezve (vö.: Florida, 2002,2005; Ray és Anderson, 2009). 

 

Azt gondolom, hogy a „középpontról” és „összekötőkről” szóló elmélet (vö.: Granovetter, 1973; 

Barabási, 2003) csak részben adja meg a magyarázatát ennek a diffúziós folyamatnak. A 

hálózatelméleti kutatások arról is beszámolnak ugyanis, hogy a gyenge, informális kapcsolati háló 

mennyivel alkalmasabb új információk terjesztésére, mint az erős kötésekkel egymáshoz kapcsoló 

elemek alkotta konstrukciók. Az utóbbiak ugyanis homogén közeget alkotnak, annak 

információhordozó potenciálja pedig alacsonyabb a gyenge kapcsolatok által biztosítottnál (vö.: 

Granovetter, 1973; Barabási 2003; Fokas, 2007). Miként releváns mindez témánk szempontjából? 

Ha az Integrált Kibővített Flow Modell egyes elemeit megvizsgáljuk, abban eltérő mértékű 

komplexitási és integráltsági szinttel rendelkező elemeket találunk, így eltérő nehézségi fokú 

változást generáló intervenciókkal kell számolnunk. A „változtathatóság nehézségi fokát” a változás 

eléréséhez szükséges időráfordításban, valamint humán-, financiális és egyéb erőforrások 

mértékében definiálom. Gondolatmenetemet konkrét példával szeretném alátámasztani! Ha egy 

maximálisan korlátozó, kevés autonómiát biztosító szervezeti-környezeti közeget szeretnénk 

erősen felhatalmazó, nagy személyes mozgásteret biztosító, autonóm döntéseket bátorító közeggé 

alakítani – tehát az öt szervezeti-környezeti tényező egyikének, az Autonómia dimenziónak a 

jelenlétét kívánjuk erősíteni – a „változtathatóság nehézségi foka” magasabb lesz, mint egy kevéssé 

integrált tényező változása esetén lenne. Mivel az autonóm, önálló működésre lehetőséget adó 

szervezeti viszonyok kialakítása változtatást feltételez a vezetésben, a kultúrában, a struktúrákban 

és a folyamatokban is, a változásokat előidéző intervenció lényegesen több időt és egyéb erőforrást 

igényel majd, mint egy olyan szervezeti tényező változtatása, amely kevéssé összetett és kevéssé 

integrált. Gondoljunk a munkahelyi státusz változók közül például a külső munkakapcsolatok 

számára, amely a Flow-t befolyásoló tényező egyikének bizonyult a kutatásomban. Az ezt érintő 

bármely körülmény megváltoztatása jóval szerényebb erőfeszítést igényel, mint az öt szervezeti-
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környezeti tényező bármelyikét érintő intervenció. Az ideálisnak mutatkozó 1–5 elemszámú külsős 

munkakapcsolatnál lényegesen kiterjedtebb kapcsolati háló menedzselését specifikáló munkaköri 

leírások ugyanis gyorsabban és kisebb nehézségek árán módosíthatók, mint amennyi ráfordítást az 

öt szervezeti-környezeti dimenzió bármelyikének kialakítása igényelne, hiszen a rendszerek 

szándékos változtatásának számos morális és logikai akadály is útját állja. Különösen igaz ez a nagy, 

komplex rendszerek esetében (vö.: Bodor és Fokas, 2014), amelyek egyetlen elemének változtatása 

is csak összehangolt, kongruens, egy irányba mutató, és a szervezeti működés minden területére 

kiterjedő intervencióval valósítható meg (vö.: Nadler ésTushman, 1997, 2004). Ennek hiányában 

azok nem válhatnak robosztussá és hatékonnyá. 

 

Eddig a kontextuális oldalról, a külső tényezők felől közelítettünk a változáshoz. Az Integrált 

Kibővített Flow Modell személyhez kötődő tényezői oldalán is vannak azonban könnyebben és 

nehezebben változó, illetve változtatható elemek. Tanulmányomban személyiségdimenziókként 

utalok a személyiség alapvető építőköveiként számon tartott temperamentum és 

karaktertényezőkre. Szintén a személyiségdimenziók körébe vonva tárgyalom az értékorientációk 

szerepét, amelyek a szocializációs folyamat során alakulnak ki, és bár beágyazottságukhoz, 

stabilitásukhoz kétség sem férhet, formálhatóak, változhatnak (vö.: Allport, 1961, 1998; Cloninger 

és mtsai, 1993; Mirnics, 2006; Csepeli, 2006). A személyiségdimenziók csoportja bármely 

elemének változtathatósága tekintetében is eltérő nehézségi szinteket feltételezhetünk. Ha például 

az erősen Ártalomkerülő temperamentumvonásunkon tompítani szeretnénk, és tudatosan fejleszteni 

kívánjuk a kockázatvállalási hajlandóságunkat, a temperamentumvonások magas szintű stabilitása 

miatt időigényes, és valószínűleg sok munkával, mégis relatíve szerény eredménnyel kecsegtető 

feladatra vállalkoznánk. Minden bizonnyal könnyebb dolgunk lenne viszont, ha az Együttműködési 

hajlandóságunkat jelző karakterjellemzőnket szeretnénk fejleszteni szintén a gyakoribb Flow-

állapot reményében. A karakterjellemzők ugyanis, a temperamentumdimenziókkal összehasonlítva 

kevésbé stabilak, könnyebben változhatnak, hiszen bár részben veleszületett részei a 

személyiségünknek, részben viszont a szocializáció során, az egyéni élettapasztalatok 

hasznosításával, belátásos tanulással alakulnak ki. Vélhetően a leghamarabb jelentkező eredményt 

akkor érnénk el, ha az egyik értékpreferenciánk fellazításán kezdenénk dolgozni, hiszen az 

értékorientációk az előbbi két dimenziócsoporthoz képest könnyebben átalakulhatnak. Az 

adaptálódást, módosulást tapasztalati tanulás katalizálja (vö.: Lesthaeghe és Moors, 2000, Csepeli, 

2006). Példa lehet erre az erősen Tradíciótisztelő értékorientáció tudatos fellazítása, aminek 

eredményeként az „újszerű” megoldások, gyakorlatok iránti nyitottság, érdeklődés megjelenhet a 

viselkedési repertoárban. 

 

Végül vizsgáljuk meg a vezetés szerepét a Flow-t segítő kondíciók megteremtésében a változás 

vezetésével és menedzselésével összefüggésben!  
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A Flow-t segítő szervezeti közeg kialakításában kritikus szerepe van úgy a változásvezetés (ang.: 

change leadership), mint a változásmenedzselés (ang.: change management) minőségeinek. A 

változásmenedzseléshez képest a változásvezetés gyakorlata a változások sajátos humán 

befolyásolási eszközeit helyezi előtérbe (Kotter, 1990, Kotter és Cohen 2002). Fehér (2010) – 

Kotter és Cohen (2002) munkáját frappánsan idézve – úgy fogalmaz, hogy a változásvezetés 

hangsúlyt helyez a „látom–érzem” típusú, magatartást befolyásoló faktorokra is, míg a 

változásmenedzselésben az „elemzem–gondolom” jellegű tényezők dominálnak. Goleman (2003, 

2007) az érzelmi intelligenciában látja a szervezeti transzformáció kritikus sikertényezőit, Dotlich 

és mtsai (2006, 2009) pedig az „értelem–érzelem–moralitás” holisztikus egységében, szinergikus 

működésében. 

 

A vezetéstudomány elmúlt évtizede rendkívül termékenynek bizonyult a változásvezetés 

kutatásában (vö.: Fehér, 2010). Témám szempontjából relevánsnak tartom megemlíteni a 

transzformatív vagy átalakító vezetés (ang.: transformational leadership) szerepét, erre a 

vezetéstudomány az Új Vezetés (ang.: New Leadership) paradigma részeként tekint (Fehér, 2010). 

Nézetem szerint az Új Vezetés egész filozófiájában és eszközrendszerében alkalmasnak tűnik a 

Flow-típusú (Flow-t segítő) szervezeti közeg kialakítására. Úgy gondolom, hogy a szervezetben 

meghonosítandó új elemek (szervezeti innováció) bevezetése – legyen szó akár a diffúz, gyenge 

kötéseken keresztül operáló megközelítésről, akár pedig a hálózati csomópontokon keresztül 

történő újításról – a transzformatív/átalakító vezetőre jellemző adaptációs készséget és 

hajlandóságot kíván meg, ahol a vezető flexibilisen képes úgy a bevonó, felhatalmazó stílus, mint 

adott esetben a direkt irányítás alkalmazására, a kontextus és az adott szituáció függvényében (vö.: 

Heifetz és Laurie, 1997). 

A Flow-t segítő szervezetek működtetése, fenntartása és fejlesztése nézetem szerint olyan vezetői 

minőségeket kíván meg, amelyek természetesen illeszkednek a Flow-t segítő környezeti közeghez. 

Milyen típusú vezetés alkalmas sikeresen működtetni olyan Flow-t indukáló munkahelyi 

szervezetet, amely az öt  feltárt  dimenzióval jellemezhető, így lehetőséget ad a  folyamatos 

fejlődésre és önkiteljesedésre, amely megfelelő szintű önállóságot és autonómiát biztosít, miközben 

teret ad a bizalmon alapuló együttműködésnek és csapatmunkának is, és olyan missziót, jövőképet 

és értékeket képes kínálni, amelyekkel büszkén azonosulnak az ott dolgozók? Erre, úgy vélem, 

számos támponttal szolgál Székely (2013:226-228) átfogó tanulmánya, amely Joiner és Joseph 

(2007, in Székely, 2013) modelljére hivatkozva a vezetők kognitív fejlődési szintjeit foglalja 

rendszerbe. Megkülönböztet heroikus és posztheroikus szinteket, ahol a heroikus szinten működő 

vezető úgy érzi, csak maga felelős a célok eléréséért, míg a posztheroikus gondolkodási modellek 

legmagasabb szintjén a „szinergia alkotó” (ang.: synergist) áll, aki holisztikus orientációval és a 

közösség jóllétét szolgáló küldetéstudattal rendelkezik, mely küldetés teljesítése során ő maga is 

fejlődik, személyisége átalakul, képességei kibontakoznak. 
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A vezetésnek a Flow-szervezet kialakításával és fenntartásával, továbbfejlesztésével kapcsolatos 

szerepét illetően, a fentiek tükrében, összességében úgy gondolom, kimondható, hogy bár az 

átalakító vezetés (transformational leadership; vö.: Fehér, 2010), illetve a szinergiaalkotó vezetés 

(vö.: Joiner és Joseph, 2007, in Székely, 2013) rendkívül hasonló vezetési paradigmák; előbbi 

szerepét inkább a Flow-típusú (Flow-t segítő) közeg kialakításával, utóbbiét pedig annak 

konszolidálásával, fenntartásával összefüggésben tartom érdemesnek továbbgondolni. 

 

Adódhat a kérdés, hogy releváns-e a kutatásban szereplő eredmények ismerete gyakorlati 

szempontból akkor, ha a rendelkezésre álló külső és belső – kontextuális és intraperszonális – 

adottságok nem látszanak támogatni a gyakoribb Flow-élmény kialakulását, ám változásokat sem a 

körülmények, sem a személyes adottságok tekintetében nem tartunk reális lehetőségnek. 

Kialakulhat olyan helyzet, amikor nem adott a változások kezdeményezésére lehetőséget adó  

döntési  pozíció,  vagy nem állnak rendelkezésre az intraperszonális és/vagy kontextuális tényezők 

alakításához szükséges eszközök. Az is előfordulhat, hogy nincs meg a megfelelő egyéni késztetés, 

motiváció a változáshoz. Ha mindennek ellenére, akár munkavállalói, akár munkáltatói 

szempontból mégis szeretnénk a munkában töltött  idő jelenleg mintegy háromnegyedét kitevő anti-

Flow-állapotok arányának csökkentése mellett gyakrabban átélni az Optimális Állapot áldásos 

hatásait, kutatási eredményeim fényében lehetséges megoldásnak a megfelelő illeszkedések 

megtalálása tűnik. Akár a személyiségdimenziók és a környezeti-szervezeti tényezők speciális 

együttállásáról, akár pedig a szociodemográfiai és munkahelyi státusz változók optimális szervezeti 

illeszkedéséről legyen is szó, léteznek a kutatásom által feltárt olyan speciális kombinációk, 

amelyek éppen az egyéni különbségek révén kedveznek jobban egyik munkavállalónak, miközben 

lehetnek semlegesek egy másik munkavállaló számára. Ne feledjük, hogy közel ötször nagyobb 

számban – 39 tipikus kombináció esetén – eredményez magasabb Flow-gyakoriságot a speciális 

személyiség–környezet illeszkedés eredménye, mint amilyen arányban a környezet generális Flow-

indukáló hatása érvényesül az 5 fő dimenzión keresztül (8 ilyen esetet találtam). Ezeknek a speciális 

kombinációknak a feltárását kutatásom egyik legjelentősebb eredményének tekintem. Bízom 

benne, hogy munkám ezen gyakorlati szempontból is hasznosítható elemei hozzásegíthetik a 

szervezetek világát formáló szakembereket olyan munkahelyi közeg kialakítására, amely a 21. 

század átalakulóban levő, turbulens viszonyai között is a fejlődésnek, a kiteljesedésnek, a mentális 

egészségnek és pszichológiai jóllétnek kedvez. Eredményeim azok munkájához nyújthatnak 

segítséget, akik döntéshozóként osztoznak a következőként megfogalmazott vezetői hitvallásban: 

„Olyan légkört kell teremtenünk, amelyben az emberek tudásuk legjavát akarják adni. Senkit nem 

lehet erre kényszeríteni, ezt mindenkinek magának kell akarnia. Beethovent sem utasíthatta senki, 

hogy megkomponálja a IX. szimfóniát. Belső motiváció fűtötte, az ő teremtő akarata nyomán 

született meg a csodálatos zenemű (J. I. Miller elnök-vezérigazgató, Cummins Engines, in 

Csikszentmihályi, 2004:107). 
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Úgy vélem, azzal, hogy sikerült a kutatásomban részt vevő populációra vonatkozó általános, 

leginkább tipikus 5 szervezeti-környezeti, és 6 személyiségdimenzió feltárása mellett már az egyéni 

különbségek megragadása felé mutató, de még mindig típusos mintázatokat kirajzoló, speciális, 

egyén és szervezet között kialakítható illeszkedési lehetőségekre is rávilágítani, egy számomra 

episztemológiai szempontból is érdekes vállalkozás valósulhatott meg, hiszen a „tipikus” 

vizsgálatát célzó nomotetikus, illetve az „egyediség” vizsgálatára alkalmasabb idiografikus 

szemléletet igyekeztem ötvözni a megközelítésben. Munkámban egyaránt fontos célként 

fogalmazódott meg úgy az „egyedi” mintázatok megragadása, mint az adott csoportra (szervezetre), 

illetve a nyolc szervezet egészére általánosságban jellemző, „tipikus” mintázatok, összefüggések 

megvilágítása kutatási kérdéseimmel és hipotéziseimmel összefüggésben. 

 

6.2. Kontribúció, a kutatás korlátai, jövőbeni feladatok 

 

Az alkalmazott módszerek és az eredmények tudományos kontribúció szempontjából reményeim 

szerint egyrészt a Flow-kutatók számára bizonyulhatnak hasznosnak, másrészt –a téma 

interdiszciplináris kérdésfelvetése és közelítésmódja miatt – a pszichológia és a szociológia  

különböző területei számára is érdekesek és relevánsak lehetnek. A kutatás eredményei és 

módszertani megközelítése a szervezet- és vezetésfejlesztés, a változásmenedzsment, a 

tehetséggondozás, a pályatervezés és -fejlesztés területein alkalmazhatók, így reményeim szerint 

gyakorlati szempontból is hasznosnak bizonyulhatnak. 

 

Módszertani szempontból a saját fejlesztésű szervezetdiagnosztikai eszköz (kérdőív), valamint az 

asszociációs technikákat is magába foglaló, félig strukturált interjú módszer lehet közvetlenül 

hasznos a szervezetkutatók számára, mert azok egyrészt a Flow-t segítő szervezeti-környezeti 

tényezők beazonosítására alkalmasak, másrészt általános szervezetdiagnosztikai célokat 

szolgálhatnak. A Flow-gyakoriságokat segítő szervezeti-környezeti tényezők és személyiség 

dimenzió kombinációk kialakítása olyan pozitív irányú szervezeti átalakulásokat indíthat el, 

amelyek azért vezethetnek mélyebb változásokhoz, mert egyrészt egyéni, testreszabott megoldási 

lehetőségekre világítanak rá adott szervezet keretein belül, másrészt viszont – ellentétben a 

szervezetdiagnosztikai eszközök többségével – nem a hibák és negatív deviancia keresése, hanem 

az ún. pozitív deviancia (vö.: Pascale és mtsai, 2010) megragadása, az egyéni és kollektív szinten 

történő kiteljesedéskeresés jellemzi a folyamatot. Így valódi egyéni és szervezeti tanulás kezdődhet 

el (Argyris és Schön, 1974). A változások kapcsán természetesen beinduló „védekező 

mechanizmusok” (vö.: Amado és Elsner, 2007) kialakulását – amelyek a szervezeti tanulás tipikus 

kerékkötői lehetnek – egy ilyen pozitív folyamat során nem indukálja semmilyen percipiált veszély. 

A módszer alkalmazása kapcsán ugyanis „Flow-t” és nem „Flaw-t” keresünk, vagyis a gyakoribb 
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áramlatélményt segítő szervezeti és személyi tényezők („Flow”) megtalálása a cél, nem pedig a 

hibák („Flaw”) feltárása.  

 

Az eredmények tudományos és gyakorlati alkalmazásánál egyaránt figyelembe kell venni a kutatás 

korlátait is. A módszertani sajátosságokból, az eszközhasználatból adódó korlátokra részletesen 

kitértem az adatgyűjtési és elemzési módszerek és tapasztalatok bemutatásával foglalkozó 

fejezetekben. Az alábbiakban a jövőbeli feladatokra koncentrálva vizsgáljuk meg a kutatás 

továbbfejlesztésével korrigálható limitációkat: 

 Az eredmények általánosításánál figyelembe kell venni, hogy bár a kutatás mindhárom 

szakaszában a módszertani sztenderdeknek megfelelő mintaelemszámmal dolgoztam, egy 

országos reprezentatív mintán, a jelenleginél nagyobb mintaelemszámmal megvalósuló 

kutatás, mely a magyarországi munka világát minden vonatkozásban hűen reprezentálja, 

biztosabb alapokon álló általánosításra adna lehetőséget. 

 Kutatásom keresztmetszeti jellege és a mintaelemszám nagysága miatt ok-okozati 

összefüggések levonására alkalmas eszközök használatára e kutatás keretei nem biztosítottak 

lehetőséget. Az adatgyűjtési modell és eszközök alkalmazásával, de a jelenleginél lényegesen 

nagyobb mintaelemszámon végzett kutatás longitudinális vizsgálati keretei között, ok-

okozati összefüggések levonására, és moderáló, illetve mediáló tényezők feltárására is sor 

kerülhetne a szervezeti környezeti tényezők és a személyiségdimenziók Flow-gyakoriságok 

kiváltásában játszott szerepének vizsgálatával. 

 A szubjektív élmények feltárására alkalmazott önbeszámolós kérdőívek a fenomenológiai 

hagyományokra építenek, ami a szubjektív tudattartalmak vizsgálatára széles körben 

alkalmazott megoldás. A beszámolók azonban torzításokat tartalmazhatnak. A modern 

technika lehetőséget biztosít olyan eszközök párhuzamos alkalmazására, amelyek az agyban 

zajló folyamatok leképezésére is alkalmasak, s a biológiai pszichológia és az idegtudományok 

kutatás-módszertani hagyományaira épülő eszköztárral egészítik ki a fenomenológiai 

módszereket. Így például a ma még laboratóriumi körülmények között alkalmazott 

elektrofiziológiai eszközök (pl. Soltész és mtsai, 2012), vagy az agyi neurotranszmitter 

szintek – dopamin, szerotonin, noradrenalin – mérésére alkalmas digitális készülékek valós 

időben, normális élethelyzetekben történő alkalmazásával a mérések munka közben is 

elvégezhetőek lennének. 

 A saját fejlesztésű szervezetdiagnosztikai eszköz jelenleg magyar mintán érvényes, így annak 

kultúrközi validálása szükséges nemzetközi mintán történő alkalmazás esetén. A Flow-

állapottal járó, munka közben átélt élményminőségek kultúrközi vizsgálata is indokolt, 

különös tekintettel arra, hogy a szakirodalom több helyen rámutat ennek relevanciájára (pl. 

Moneta, 2004; Asakawa, 2009; Mesurado és Richaud de Minzi, 2013). Szintén meg kell 

vizsgálni, hogy a Flow-t segítő szervezeti-környezeti tényezők és személyiségdimenziók 
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milyen kultúrközi varianciát mutatnak további nemzetközi vizsgálatok kontextusában, hiszen 

a jelen kutatás eredményei kizárólag magyar résztvevők adatain alapulnak. 

 A közösségi/társas Flow-ról elsőként Csíkszentmihályi és Csíkszentmihályi (1988) írnak, 

majd őket követi számos – főként – teoretikus tanulmány szerzője (pl. Moneta 2004; Moore 

és mtsai, 2005; Sawyer, 2007; Asakawa, 2004, 2009). A szakirodalom e téren néhány friss 

empirikus kutatástól eltekintve (pl. Magyaródi és Oláh, 2015a) rendkívül szerény mértékben 

foglalkozik az egyébként egyre nagyobb jelentőséggel bíró kérdéssel. Úgy gondolom 

azonban, hogy a 21. század gazdasági, társadalmi és geopolitikai változásai közepette, a 

negyedik ipari forradalom korában az egymásra utaltság, az interdependencia nyomán 

megfogalmazódó együttműködési szükséglet különösen releváns kutatási területté emeli a 

társas Flow kérdéskörét. 

 Jelen kutatás keretei között nem került szétválasztásra az egyéni tevékenység végzése közben 

átélt Flow és a csoportos Flow-élmények vizsgálata, annak ellenére sem, hogy az ESM 

módszer segítségével nyert adatok lehetőséget adnak a kollektív és egyéni Flow-élmények 

szétszálazására és elemzésére. Erre a jövőben elvégzendő feladatként tekintek. 

 

-o- 

 

Munkám során sokszor kerültem válaszút elé, hiszen a kutatás feltáró természete miatt 

számtalanszor eveztem számomra ismeretlen vizekre. Feyerabend (2002:49-51) gondolatai egész 

utamon iránytűként szolgáltak, inspirációt adtak: „Gyakran vélik magától értetődőnek, hogy az új 

eszmék világos megértése megelőzi és meg is kell, hogy előzze megfogalmazásukat és 

intézményesülésüket. (…) A folyamatot magát nem valamiféle jól definiált program kormányozza, 

és nem is kormányozhatja ilyen, hisz ő maga rejti magában a lehetséges programok 

megvalósításának a föltételeit. Inkább valamiféle meghatározatlan késztetés hajtja előre, valamiféle 

»szenvedély« (Kierkegaard) (…) Kezdetben nincs más, csak valamiféle erős hit...” 
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Köszönetnyilvánítás 

 

Nagy szeretettel és tisztelettel mondok köszönetet tanáraimnak, kollegáimnak és családom tagjainak a 

munkám során nyújtott értékes segítségükért! 

Az Interdisziplináris Doktori Program indulásáról Dr. Síklaki Istvántól szereztem tudomást, s az ő invitálása 

késztetett a jelentkezésre. István az egész kutatómunka során mellettem állt, és maximális bizalmat szavazott 

úgy a megközelítést, mint a kivitelezést illetően. Hálás vagyok, hogy teljes önállóságot élvezhettem az 

együttműködés minden pillanatában, miközben tudtam, Istvánhoz bármikor fordulhatok. 

Az interdiszciplináris megközelítéshez több tudományágban jártas témavezető-konzulens szakmai 

profiljához kiválóan illeszkedett második témavezetőm, Dr. Bodor Péter szakmai háttere, kutatói 

tapasztalata is. Péter rendkívüli igényessége, folyamatos szakmai és emberi támogatása,tanácsai nagyon 

sokat jelentettek számomra. 

Dr.Csepeli Györgytől az interdiszciplináris személetet tanulhattam meg, és az általa létrehozott doktori 

program keretében volt alkalmam kutatási elképzeléseim megvalósítására. Támogatását az egész munka 

során érezhettem. 

Dr. Rózsa Sándorral először a Cloninger által kidolgozott TCI eszköz alkalmazásával szerzett 

magyarországi tapasztalatok megosztása kapcsán találkoztam, majd a pszichológiai kutatások speciális 

módszertanát érintő kérdésekben kértem tőle tanácsot. Sándor szakmai biztatása nélkül néhány komplex 

módszertani probléma megoldása jóval több időt vett volna igénybe. Hálás vagyok a rendkívül értékes 

konzultációs alkalmakért; óriási biztonságot jelentett számomra Sándor empirikus kutatások terén szerzett 

tapasztalata, és rendkívüli inspirációt lelkes, nyitott, pozitív kutatói mentalitása. 

Magyar Évának egyrészt a statisztikai-módszertani kérdéseimre adott professzionális magyarázataiért, és 

az SPSS lehetőségeinek kiaknázásában nyújtott segítségéért vagyok hálás, másrészt viszont külön 

köszönettel tartozom azért, hogy mindvégig velem tartott ennek az izgalmas, de néha igen magányos szellemi 

utazásnak a nehéz szakaszaiban is, és barátként inspirált, bátorított, amikor arra szükségem volt. 

Dr. Prazsák Gergő vezetett be az SPSS használatának technikai rejtelmeibe, majd ismertetett meg az 

értékorientáció-mérés különböző módozataival. Gergő mindig ott volt, amikor szükségem volt a kritikus, ám 

előrevivő meglátásaira. 

Hálás vagyok Dr. Sue Dopsonnak, aki nélkül nem lett volna önbizalmam belevágni egy doktori munka 

elkészítésébe. Sue az Oxford University Said Business School doktori iskolájának vezetőjeként és korábbi 

MSc kutatásom konzulenseként inspirált ennek a doktori disszertációnak az elkészítésére.  

A kutatásba bevont nyolc szervezet 172 résztvevője nélkül nem jöhetett volna létre ez a kutatás. Hálával 

tartozom mindenkinek, aki vállalta a részvételt ebben az egy éves kutatásban. A szervezetek vezetőinek 

külön köszönettel tartozom, hiszen az ő beleegyezésük nélkül nem lett volna alkalmam megszólítani a 

résztvevőket. 

Köszönettel tartozom nagymamámnak, aki egészen kis korom óta táplálta bennem a világra való 

nyitottságot és felfedező kedvet. 

Hálás vagyok édesanyámnak, aki a tudás értékére, a tanulás örömére tanított, és hitt bennem akkor is, amikor 

elbizonytalanodtam magamban. Apukámtól a kitartást és a kemény helytállást igénylő munka szeretetét 

tanultam meg. 

Különösen hálás vagyok férjemnek és gyermekeimnek, akik szeretettel és nagy-nagy megértéssel 

támogatták munkámat. Az ő szerető jelenlétük és támogatásuk nélkül nem lettem volna képes elkészíteni 

ezt a disszertációt. 
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Mellékletek 
 

 

3.4.1.1.4/1. sz. melléklet: Az adatfelvétel 1. szakasza 
 

Az adatfelvételi munka első fázisának előkészületeire 2012. január és március hónapokban került sor. A 

kapcsolatfelvételre a kutatásban részt vevő szervezetek vezetőivel folytatott személyes találkozók keretében 

került sor, ahol a kutatás céljait és a szervezet szempontjából hasznosítható elemeit, továbbá a résztvevők 

kiválasztásának folyamatát, a kutatási eredmények visszajelzésének formáját és a folyamat időzítését 

egyeztettük. Mivel 4 budapesti és 4 vidéki helyszínnel rendelkező szervezet vett részt a terepmunka 

mindhárom szakaszában, már az első fázis, az online adatfelvétel időszaka is komoly logisztikai szervezést 

igényelt. 

A szervezetek megnyerésével párhuzamosan készültek az alkalmazásra szánt kérdőívcsomag elemei, azok 

végső formába öntése, és a csomag online elérhetőségre való előkészítése. Ezt követően kerülhetett sor a 

részt vevő személyek rekrutálására, az előre elkészített és egységesen alkalmazott kritériumrendszer és 

folyamatprotokoll betartásával, minden szervezetnél egységes módon, s körülbelül egy hónapot vett igénybe. 

A résztvevők tájékoztatása, a kutatási instrukciók kommunikálása, illetve a személyes visszajelzések 

formájának és időpontjának megjelölése minden résztvevő számára személyes megszólítást tartalmazó, névre 

szóló levél keretében, e-mailen keresztül zajlott.  

A kutatás megszervezésében maximálisan kooperatív szervezeti és résztvevői hozzáállásnak köszönhetően 

az adatgyűjtés az eredeti terveknek megfelelően 2012. április 2-án kezdetét vette, és pontosan három hetet 

vett igénybe, így április 20-án lezárult le. Az adatgyűjtés ebben a szakaszban online formában megválaszolt 

kérdőívek segítségével történt, ami kiválóan alkalmas módszer a szélességi mintavételből származó, 

kvantitatív adatfeldolgozás inputjául szolgáló adatgyűjtésre. A résztvevői létszám szempontjából egyre 

szűkülő adatfelvételi modellem ebben a szakaszban dolgozik a legszélesebb válaszadói körrel. A cél ebben 

a szakaszban minimum 160 résztvevő bevonása lett volna, viszont a nagy érdeklődésre való tekintettel 184 

fő részére kerültek kiküldésre, illetve váltak elérhetővé az online felületen az e célra szerkesztett kérdőívek. 

 

A terepmunka első fázisában a következő öt fő területre fókuszáltam: 

 A résztvevők demográfiai jellemzőinek és munkahelyen betöltött helyzetének felmérése; 

 a Flow–Apátia–Unalom–Feszültség/Szorongás állapotok gyakoriságának felmérése a résztvevők 

munkakörének vázát meghatározó 5 fő tevékenység esetében; 

 A Flow–Apátia–Unalom–Feszültség/Szorongás állapotokhoz tartozó élménydimenzióknak, az 

élmény minőségének feltárása a résztvevők 5 fő munkatevékenysége mentén; 

 A személyiségdimenziók felmérése a temperamentum, karakterjegyek és értékpreferenciák mentén; 

 A szervezeti működésre vonatkozó résztvevői percepciók feltárása. 

 

Az adatgyűjtést négy kérdőív szolgálta (bemutatásukra az arra dedikált fejezetben kerül sor), a résztvevők 

számára azonban ez nem jelent meg komplexitásként, mert ezek egy csomagba kerültek elhelyezésre, és 

egyszerű, átlátható formában jelentek meg az online felületen. A kitöltés – az egyéni eltéréseket is figyelembe 

véve – átlagosan 60 percet vett igénybe, amiről az online szolgáltató rendszer regisztrált mérése informált 

(40–80 perc). Amennyiben az online kitöltés bármilyen munkahelyi körülmény miatt lehetetlennek 

bizonyult, papír-ceruzás módszer alkalmazása is elérhető volt azért, hogy technikai okok miatt ne kelljen 

kompromisszumot kötni a résztvevők körének kialakításakor. A 172 visszaérkezett kérdőívből összesen négy 

volt papír alapú. A nyolc szervezet földrajzi elhelyezkedéséből adódó regionális komplexitás is jelentősen 

enyhült az online alkalmazás következtében. Az első fázis kérdőíves szakaszának részvételi statisztikái az 

3.4.1.1.4./1. függelékben található táblázatból kiolvashatók, itt csak a leglényegesebb pontokat emelem ki. 

Összesen 184 fő vállalta a részvételt, s ebből 172 fő töltötte ki tökéletesen a kérdőívet, ami 93%-os, kiugróan 

magas kitöltési aránynak felel meg. A közszférából a kérdőívek 96%-a (95 db kiküldött kérdőívből 92 db), a 

versenyszférából pedig 90%-a (89 db kiküldött kérdőívből 80 db) érkezett vissza. A két szféra így közel 
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azonos megoszlásban képviseltette magát a teljes mintában (3.4./3. sz. ábra: közszféra: 53,5%; versenyszféra: 

46,5%). Az egyes szervezetek részvételi arányát a teljes mintából pedig a 3.4./4. sz. ábra szemlélteti. 

 

3.4./3. sz. ábra: Online részvétel (szférák)          3.4./4. sz. ábra: Online részvétel (szervezetek) 

 
 

A szektorok kiegyenlített részvételi aránya a szervezetek szintjén is megmarad, azok körülbelül azonos 

arányban járulnak hozzá a teljes mintához (3.4./5. és 3.4./6. sz. ábrák). Kivételt ez alól a Balassa János Kórház 

képez, amely a minta 20%-át adja a kutatás első, online szakaszában, ami viszont kompenzálja a szintén a 

közszférát képviselő Humánszolgáltató Szekszárd szerényebb, 7%-os részvételi arányát. 

 

3.4./5. sz. ábra: Online adatbázis: közszféra  3.4./6. sz. ábra: Online adatfelvétel: versenyszféra

   
 

A magas részvételi arány és a jó adatminőség biztosítása szempontjából az első kutatási szakasznak kritikus 

jelentősége volt a kutatás egészére, ezért fontosnak és relevánsnak tartom az ide vonatkozó, de a kutatás 

egészét meghatározó tapasztalatok rövid bemutatását, melyek a következők: 

 Olyan, munkahelyi kontextusban végzett kutatásnál, ahol a résztvevők a szervezeti működés 

legkülönfélébb szintjeit és területeit képviselve teszik félre aktuális feladataikat, hogy maximális 

odafigyeléssel megválaszolják a részükre feltett, a mindennapjaikat komolyan befolyásoló kérdéseket, 

rendkívül fontos, hogy pontosan lássák annak célját, az ő munkájukat befolyásoló relevanciáját, és az 

arra vonatkozó garanciákat, hogy a lehető legkisebb nehézséggel és komplexitással, kiszámítható 

keretek és időzítés mentén történik majd a kutatás. Már az első, írásos megkereséskor törekedtem arra, 

hogy minden résztvevő számára világossá váljanak a kutatás céljai, a visszajelzés keretei, és az, hogy 

közszféra
N=92
53%

versenyszféra
N=80
47%

On-line adatbázis: Közsszféra-
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minden tekintetben alaposan előkészített, pontosan megtervezett és szisztematikusan kivitelezett 

folyamat segíti majd a terepmunkát, a lehető legkisebb fennakadást vagy váratlan nehézséget is 

megpróbálva megelőzni. Úgy véltem, hogy ezt egy, a szervezeti működés sajátosságait figyelembe 

vevő megvalósítási ütemterv és kommunikációs stratégia képes a leghatékonyabban biztosítani, így 

ezek már a kapcsolatfelvétel első fázisa előtt elkészültek, és annak kialakításánál szerepet kaptak; az 

ütemterv a résztvevők számára minden releváns információt tartalmazott a kutatás pontos időzítésével 

nem csupán az első fázisra, hanem a háromlépcsős terepmunka mindhárom szakaszára, és ezt minden 

résztvevővel megosztottam a számukra releváns részletek szintjéig. Ez – a résztvevők visszajelzése 

alapján – döntően befolyásolta elköteleződésüket a folyamathoz, hiszen részükre kiszámíthatóvá, 

nyomon követhetővé és az együttműködés szempontjából egyszerűvé tette azt. Egy közel 200 fő 

részvételével, 8 földrajzilag különböző helyszínen zajló kutatás esetén a felmerült kérdések, és a 

néhány ízben előforduló technikai akadályok könnyen és gyorsan kezelhetővé váltak azáltal, hogy 

mindenki tudta, mikor és minek kell(ene) történnie, és kihez kell fordulnia váratlan nehézségek 

felmerülésekor. A résztvevők visszajelzése alapján elmondható, hogy az előre tervezett és pontosan 

megvalósított lépések egyrészt a kutatás szakmai hitelét növelték, másrészt a folyamatba vetett 

bizalmat erősítették. Ennek köszönhetően nagyobb lett az önként csatlakozni kívánók száma, és elejét 

lehetett venni az információhiányból fakadó motivációvesztésnek, későbbi lemorzsolódásnak. 

 A kutatásban való részvétel – mindhárom lépcső tekintetében – önkéntes alapon történt. Ezzel egyrészt 

a lemorzsolódást szerettem volna elkerülni, másrészt a jó minőségű adatszolgáltatást biztosítani. 

 Az április 2-i indulás előtt néhány nappal, a teszt üzemmódban nyert negatív tapasztalatok alapján egy 

online kérdőívek szerver támogatására specializált professzionális szolgáltató bevonása vált 

szükségessé, ami az adatgyűjtés ezen szakaszának sikeréhez elengedhetetlennek bizonyult. (A 15 fővel 

folytatott kérdőív-előtesztelés során nyilvánvalóvá vált, hogy az ingyenes szolgáltatók csupán 

rövidebb kérdőíveket tudnak biztonsággal támogatni). Ez – bár technikai jellegű információnak és 

ezért irreleváns részletnek tűnhet – azért sarkalatos pontja mégis a folyamat ismertetésének, mert ha a 

későbbiekben a kutatás megismétlése aktuálissá válna, ezt a tapasztalatot felétlenül figyelembe kell 

venni a tervezésnél. A résztvevők lemorzsolódásának kockázata egy technikai szempontból nehézkes 

működés esetén óriási lehet, hibátlan működéskor viszont hozzájárulhat – ahogy kutatásom során 

tapasztaltam – a kiváló kitöltési statisztikákhoz és az adatvesztés elkerüléséhez. 

 Kritikus sikertényezőnek bizonyult továbbá a személyes adatok maximális védelmét és a teljes 

anonimitást garantáló kommunikáció és folyamatmenedzselés a kutatás első és minden további 

szakaszában. 

 Jelentősen segítette a folyamat sikerét a kutatóval (velem) kialakított közvetlen kommunikációs 

kapcsolat, ami a szervezet beiktatása nélkül biztosított rendszeres kapcsolattartást a résztvevőkkel. Ez 

nem csupán lerövidítette és minden szempontból hatékonyabbá tette a kommunikációt, de a személyes 

e-mail címeken és mobilszámokon történő kapcsolattartás egy olyan bizalmi viszony kialakulását is 

segítette, ami különösen a második és harmadik szakaszban részt vevők esetében releváns, hiszen az 

egyre mélyülő mintavétel egyre nagyobb mértékű nyitottságot igényel az alanyok részéről. 

 A névre szóló megszólításokat tartalmazó levelezések, ellentétben a kör-e-mailek személytelennek 

ható hangvételével, a résztvevők számára az odafigyelés, a személyes részvételük fontosságának és 

hasznosságának az érzetét keltette. Ez, bár komplexebbé tette az előkészítés és a kommunikáció 

folyamatát, szintén jótékonyan hatott az elköteleződés mértékére. 

 Az egyik legkomolyabb motivációt a kutatáshoz való csatlakozáshoz – a témával kapcsolatos 

nyitottság és érdeklődés mellett – az egyéb inszentíva felajánlását egyébként teljességgel nélkülöző 

kutatásban annak a személyre szabott visszajelzésnek az elkészítése jelentette, amelynek kiküldési 

határideje pontosan kommunikálásra került már a résztvevők megkeresésekor. A kutatás első és 

második szakaszaiból származó adatok feldolgozását követően született meg az a résztvevőnként 12 

oldalas írásos visszajelzés, amely mind a 172 résztvevő esetében tartalmazta az online felmérésből 

származó személyes profilokat a Flow-gyakoriságoktól kezdve a személyes temperamentum-, 

karakter- és értékpreferencia-mintázatokon át a szervezet működésével kapcsolatos 
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véleménymintázatig. Ezek a riportok 2012 októberének utolsó hetében kerültek kiküldésre minden 

résztvevő saját személyes e-mail címére. A személyes profilok narratív kiértékelésén túl tájékoztató 

jelleggel minden riport tartalmazta a szervezeti, illetve szektor szinten konszolidált eredményeket úgy 

a Flow-gyakoriságok, mint a jellemző személyiség- és környezeti dimenziók vonatkozásában. (Azok 

részére, akik az ESM szakaszban is részt vettek, olyan levél és riport készült, amely már azokat az 

adatokat is tartalmazta. A riport, 12 oldalas terjedelme miatt, nem került a mellékletek közé, az 

érdeklődők számára azonban digitális példány kérésre rendelkezésre áll.) 

 

Az első szakasz sikere felelős a kutatás további fázisait meghatározó bizalom kiépítéséért, a kutatói hitelesség 

megalapozásáért, így a nagyarányú és elkötelezett részvételért, valamint a jó adatminőségért, amit később a 

vizsgálati eszközök megbízhatósági mutatói is visszatükröznek majd. 

 

 

3.4.1.1.4/2. sz. melléklet: Az adatfelvétel 2. szakasza 

 

Az adatgyűjtés 2. szakaszára 2012. május 14–18., illetve 21–25. között került sor, három héttel az online 

kérdőívezés lezárultát követően. Erre a rövid határidőre azért volt szükség a két szakasz között, hogy az 

adatfelvételi modell kialakításának szempontjainál említett környezeti-szervezeti stabilitással kapcsolatos 

szempont érvényesülni tudjon, másrészt az optimális mintakompozíció kialakításának esélye megmaradjon. 

Ha több idő telt volna el a két vizsgálat között, nőhetett volna akár a potenciális szervezeti változásokból, 

akár pedig a személyes döntésből fakadó lemorzsolódás kockázata. A mintavételi modellem fontos eleme 

volt, hogy a második szakaszban részt vevők köre az első szakasz online kérdőíveit kitöltők közül kellett, 

hogy kikerüljön. 

 

A vizsgálat céljai itt a következők voltak: 

 a Flow–Apátia–Unalom–Feszültség állapotok gyakoriságának felmérése a teljes munkaidő %-ban, a 

munkakör által kijelölt összes tevékenység tükrében (nem csupán az 5 fő munkatevékenységre, ahogy 

az az első szakaszban történt); 

 a Flow–Apátia–Unalom–Feszültség/Szorongás állapotokhoz tartozó élménydimenziók feltárása 

szintén a teljes munkaidőre és a tevékenységi portfólió összes elemére vetítve; 

 azoknak a szervezeti-környezeti tényezőknek a feltárása, amelyek az adott élménymintavétel során a 

munkavégzés kontextusát, az adott szituáció elemeit jellemezték. 

Látható, hogy hasonló célok már az első kutatási fázisban is főszerepet kaptak. Mi tehát a különbség? Miért 

volt szükség egy második vizsgálatra is? Egyrészt a vizsgálatba bevont élményminták köre, másrészt az 

alkalmazott vizsgálati módszer miatt: 

 Míg az online kérdőívekkel a résztvevők 5 fő munkatevékenységéről történt az adatgyűjtés a Flow+3 

állapotról, addig a kutatásnak ebben a szakaszában egy alaposabb, precízebb vizsgálatra került sor, 

mert egy adott munkakörhöz tartozó teljes tevékenységportfólió alkotta a vizsgálandó minták körét, 

nem csupán az annak vázát alkotó 5 fő tevékenység. 

 Módszerek tekintetében (amelyek részletes bemutatására az arra dedikált fejezetben kerül sor) 

kutatásom talán egyik leginkább különleges, ám komoly logisztikai szervezést igénylő eleme, az ún. 

valós idejű naplózás módszerével megvalósított „Valós Idejű Élmény-Mintavétel” (Experience 

Sampling Method – ESM), amelynek alkalmazásával az élmény (kogníció, affekció/emóció, 

motiváció) abban a pillanatban detektálható, amikor az valóban felmerül, tehát az emlékezet torzító 

hatása nem rontja az adatok minőségét. Oláh Attila, így ír az ESM módszerrel felvett adatok 

pontosságát és megbízhatóságát a retrospektív természetű kérdőívekkel összehasonlítva: „A kérdőív 

(ha) retrospektív (...) a visszatekintés, amely rekonstruálja az eredeti élményt, halványítja és kissé 

torzítja is azt. Különösen a kérdőív aktuális állapota befolyásolhatja a felidézett Flow-élmény hű 

rekonstruálását” (Oláh, 2005a:140). Ezzel szemben az ESM módszerről a következők mondhatók el: 

„A Flow élmény klasszikus mérési eszköze az élménygyűjtés, amikor az adott pillanatban váratlanul 
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kérdezzük meg a személyt, hogy az, amit csinál, mennyire köti le és mennyire kezelhető a 

képességeivel az a kihívás, amit a helyzet számára előír. Ilyenkor az élményt az adott kontextusban, 

azon melegében regisztráljuk” (Oláh, 2005a:139). A módszer tehát önmagában garantálja egy, a 

klasszikus módon felvett kérdőíveknél nagyságrendekkel pontosabb, torzulásoktól mentesebb 

adatbázis kinyerését. 

A módszert – kétségtelen előnyei ellenére – az előkészítés és a lebonyolítás folyamatának komplexitása miatt 

a 172 fős mintán, munkahelyi környezetben, munkaidőben alkalmazni nem lett volna reális vállalkozás jelen 

kutatás keretei között. Az ESM módszer alkalmazása naponta 5 alkalommal, 5 munkanapon át történő 

mintavételt jelent, random időpontokban. Mivel egy résztvevő bevonása már 25 élménymintát eredményez 

egy relatíve szerényebb számú populáció bevonásával is jelentős adatmennyiség érhető el. Ezért is döntöttem 

úgy, hogy ez az eszköz a kutatás második szakaszába kerüljön, ahol egy szűkebb kört, az online szakaszba 

bevont populáció 55%-át szólítottam meg, ami 94 főnél 2093 db Valós Idejű Kérdőív (ESF) kitöltését 

eredményezte. Látható, hogy egy viszonylag kisebb populációval is jelentős adatbázis generálására van 

lehetőség. 

Az adatfelvétel előtt minden résztvevő névre szóló kis füzetet kapott, amelyben az egész hétre szóló 25 db 

kérdőív szerepelt. Egy kérdőív kitöltése csupán 1,5–2 percet igényelt, így egy-egy kérdőív megválaszolása 

napi szinten még akkor sem vett igénybe több mint 10–13 percet, ha a résztvevők a kérdőív végén szereplő 

nyitott kérdésekre is válaszoltak. A 25 kérdőív kitöltése így összesen 65 percet igényelt a résztvevők idejéből 

az egész hét során. A résztvevők mobiltelefonjukra kapták a napi 5 jelzést az általam, illetve a hívások 

lebonyolítására bevont 3 diák asszisztens által küldött hívás formájában, a 94 résztvevő személyes munkaidő-

beosztását figyelembe vevő híváslista-ütemterv mentén. Ezt a Microsoft Excel programjában található 

véletlenszám-generátor segítségével készítettem el, ami személyenként 25 hívással számolva, 2400 

telefonhívást jelentett a három hetes időszakban (a két hetet egy póthéttel toldottam meg a szabadságon levők 

számára), ami asszisztensenként 160 hívást jelentett összesen (4–5 percenként kellett egy-egy hívást 

indítani). A kitöltött ESM kérdőívek „hívásidejét” jelző bejegyzésének összevetése utólag ellenőrizhetővé 

tette a folyamatot. A hívások ingyenesek voltak, mert a résztvevőknek nem kellett effektíve megválaszolniuk 

azokat, elég volt, ha a „Flow-kutatás” felirat megjelent készülékeik kijelzőjén. 

Úgy a hívást intéző asszisztensek, mint a résztvevők számára egy 30 perces felkészítő találkozót szerveztem 

a 2. kutatási szakasz előtt, amelynek célja éppen a folyamat zökkenőmentes biztosítása volt. A hívást intéző 

asszisztensek ekkor kapták meg a híváslistáikat, illetve az írásos kézikönyvet, amely a különféle 

szituációkban adódó nehézségek elhárítására kínált egységes megoldást. A résztvevők számára mind a 8 

szervezetnél személyes találkozó keretében történt meg az ESM kérdőívek kitöltését segítő felkészítés, és ott 

került kiosztásra a névre szóló és személyes telefonszámmal ellátott ESM füzetke, amely az egész hétre szóló 

25 kérdőívet tartalmazta egy olyan „emlékeztetővel” amely a felkészítés során elhangzott instrukciókat idézte 

vissza. Nem vehetett részt a kutatás ezen szakaszában az, aki nem vett részt az előzetes tájékoztatón, mivel a 

sikeres kitöltéseket – az előkutatás tapasztalatai alapján – így lehetett biztosítani. A 3.4.1.1.4. /2. sz. függelék 

tartalmazza az ESM kérdőív kitöltésére vonatkozó instrukciókat. 

 

A valós idejű mintavételi szakasz részvételi statisztikáit a 3.4.1.1./3. sz. függelék tartalmazza részletesen. 

Összesen 96 fő vállalta a részvételt, s ebből 94-en töltötték ki és küldték vissza az ESM füzeteket, ami 97%-

os aktív részvételi arányt jelent. (Mindkét kieső egészségügyi okok miatt maradt távol.) A 2263 db jelzésre 

összesen 2093 kitöltött kérdőívvel válaszoltak, ami 92%-os, kiváló megválaszolási aránynak felel meg. 

Ezekből 100%-ban értékelhetőnek 1836 db kérdőív bizonyult (Az adattisztítás és feldolgozás folyamata az 

adatelemzéssel foglalkozó fejezetben kerül röviden áttekintésre.) Ahogy a 3.4./7. és 3.4./8. sz. ábrák jól 

illusztrálják, a szférák részvételi statisztikái kiegyenlített képet jeleznek. 
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3.4./7. sz. ábra: ESM adatbázis (szférák)              3.4./8. sz. ábra: ESM (szervezetek) 

 
 

3.4./9. sz. ábra: ESM adatbázis közszféra  3.4./10. sz. ábra: ESM versenyszféra 

 
 

Az egyes szektorokon belül a szervezetek reprezentációjában sincsenek nagy szórások, bár mindkét 

szférában van egy-egy, a többiekhez képest enyhén alul reprezentált szervezet. Ezek a Tchibo és a Tegyesz, 

18 és 19%-al. Minthogy a cégek közötti összehasonlítást a kutatás nem tűzte ki célul, a kutatási kérdések 

megválaszolása szempontjából, illetve az eredmények értékelésekor számunkra a szférák közötti arányok az 

igazán relevánsak, hiszen az egyik független változó „a szektorhoz tartozás”, amit a Flow-gyakoriságokkal 

összefüggésben vizsgálok. Ahogy a 3.4./9. és 3.4./10. sz. ábrákon látható, e tekintetben a részvételi mutatók 

ideálisan alakultak a kutatásnak ebben a szakaszában is. 

 

A folyamattal kapcsolatos tapasztalatok közül e helyütt csak azokra térek ki, amelyek kifejezetten az ESM 

szakaszhoz kapcsolódnak és az online szakasznál nem tettem róluk említést: 

 2012-ben, amikor a magyar munkaerőpiac, gazdaság, társadalom egésze a válság minden jelét magán 

hordozta, nagy volt a veszélye annak, hogy a résztvevők nem vállalkoznak a 2. szakaszra, a jóval több 

figyelmet igénylő, logisztikailag komplexebb mintavételi eljárást már nem támogatják részvételükkel 

olyan lojálisan, mint az online szakaszt. Valószínűleg nem vállalkoztam volna az ESM módszer 

alkalmazására, ha nem lett volna minden korábbi várakozást felülmúlóan pozitív tapasztalatom már 

az előkutatás során. Akkor ugyanezt a módszert, változatlan formában és lebonyolítási protokoll 

mellett valósítottam meg. A résztvevői visszajelzések kvalitatív adatokkal is alátámasztják ezt a kiváló 

statisztikát. A kutatás végén a folyamattal kapcsolatos észrevételek között tipikusan előfordultak azok 
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a bejegyzések, melyek szerint az alanyok máskor is szívesen részt vennének egy ilyen kutatásban. 

Jelen kutatással megegyező módon az előkutatás szintén az önkéntes csatlakozás elvét követte. A 

vezérelv, miszerint „Flow-t” és nem „flaw-t” keresünk, lett a kutatás mottója, felhasználva a 

szerencsés hasonlóságot a két szó betűösszetételében, ahol a „flaw” hibát/problémás 

működést/meghibásodást jelent angolul. Ez a szemlélet határozta meg ennek a kutatásnak a 

szellemiségét is, ez minden kommunikációból visszaköszönt a résztvevőkkel való együttműködés 

során. Úgy vélem ezzel sikerült elejét venni bárminemű félelemnek, bizalmatlanságnak, 

gyanakvásnak, pedig – ahogy a bevezetőben utaltam rá – a kedvezőtlen makrokörnyezeti helyzet, a 

munkanélküliség, a rendszeres leépítések akár e kutatással kapcsolatban is gyanakvást, szkeptikus 

hozzáállást kelthettek volna. A résztvevők közül senki nem jelezte, hogy nem kíván részt venni a 

második szakaszban. Többen explicit módon kifejezték érdeklődésüket és részvételi igényüket 

nemcsak a második, de a harmadik szakasz iránt is. Számos résztvevő megfogalmazta, csak akkor 

vesz részt az első szakaszban, ha a kutatás végéig részese lehet a folyamatnak. Jól illusztrálják ezt a 

részvételi statisztikák, hiszen minden előzetes várakozást és minimálisan elvárt részvételi arányt 

meghaladta az érdeklődés a Valós Idejű Mintavétel iránt, s a remélt minimum 50 főt, közel kétszeresen 

meghaladó létszámmal kezdtem meg a kutatásnak ezt az izgalmas szakaszát. Úgy vélem, hogy az 

egyébként heterogén szociodemográfiai jellemzőkkel, munkahelyi státusszal és szakmai háttérrel 

jellemezhető mintán ezek a pozitív tapasztalatok még inkább felértékelődnek. Megosztásukat pedig 

azért tartom relevánsnak, mert a kutatásom előkészítő szakaszában magam is érzékeltem, valamint a 

szakirodalmi áttekintéskor is tapasztaltam, hogy bár a kutatói társadalom kiváló módszerként tartja 

számon az ESM eljárást, használatától azonban erős tartózkodás mutatkozik a rekrutálással 

kapcsolatos aggályok miatt. Ezeknek a félelmeknek az eloszlatása volt a célom a rekrutálással 

kapcsolatos tapasztalataimnak ilyen mélységű megosztásával. 

 A korábban bemutatott előkészítő munka mellett a logisztikai komplexitásból adódó kihívások 

könnyen kezelhetővé válnak egészen a kérdőív felvételéig. Az előkutatással együtt 10 szervezet 206 

résztvevője adott visszajelzést, amelyek alapján elmondható, hogy a résztvevők szempontjából 

könnyen alkalmazható, a normális napi rutint csak elenyésző mértékben és csak rövid időre megzavaró 

módszerről van szó. 

 Esetemben a komplexitást a papír-ceruza módszerrel kitöltött kérdőívek adatrögzítése, digitalizálása 

jelentette, hiszen 1836 kérdőívet kellett feldolgoznom relatíve rövid idő alatt. Ezt a szakaszt nagyban 

megkönnyítette volna, ha az ESM nyomtatott kérdőívei helyett táblagépen történhetett volna a napi 5 

kérdőív felvétele, ami azután egy online alkalmazással az adatok azonnali feldolgozását is lehetővé 

tette volna. Forráshiány miatt azonban ennek a kutatásnak a keretében ez nem volt megoldható. 

 Hívást intéző asszisztensek bevonása helyett arra specializált call centerek automatikus hívásindításait 

is számba vettem. Ezt is két ok miatt vetettem el. Egyrészt annak költségvonzata miatt, másrészt a 

személyes adatok védelmét garantáltam a résztvevőim számára, így privát mobiltelefon-számaik 

kiadását egy személytelen, általam nem ismert külső szolgáltató számára elvetendő opciónak találtam. 

 Az előre meghatározott időpontban kiküldött személyes visszajelző riportok szintén ösztönzőleg 

hatottak a részvételre. 172, személyre szabott, írásos visszajelzés került kiküldésre. A motiváció 

további fenntartását célozta az a felajánlás, hogy azok a válaszadók, akik az interjúzás szakaszában is 

vállalták a részvételt, nem csupán írásos formában olvashatták el a részükre küldött beszámolót, hanem 

egy személyes karrier-tanácsadáson (karrier coaching beszélgetésen) is részt vehettek. Ezzel a 

felajánlással mind az 57 interjúalanyom élt. 

 

3.4.1.1.4/3. sz. melléklet: Az adatfelvétel 3. szakasza 

 

Az adatgyűjtés modelljének szempontjai között az egyik leglényegesebb az volt, hogy a szélességi és a 

mélységi kutatások előnyei egyaránt megjelenjenek. Mivel erőforrások tekintetében kutatásom szerény 

kereteihez úgy kellett igazodnom, hogy közben az általam optimálisnak tartott design elemeket meg tudjam 

valósítani, elengedhetetlen volt a 172 fős kezdő mintát leszűkíteni, és azokkal az esetekkel tovább vinni a 
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kutatást, amelyek a leginkább releváns adatokat tudták biztosítani ahhoz, hogy maximálisan meg tudjanak 

valósulni a harmadik kutatási szakasz céljai. Ezek a következők: 

 Az első és második szakaszban történt adatfelvételből származó eredmények validálása triangulálással 

a Flow-gyakoriságok, a Flow-élménydimenziók, és a Flow-gyakoriságokat potenciálisan befolyásoló 

szervezeti-környezeti tényezők vonatkozásában. 

 Mélyítés: további adatok gyűjtése a Flow és a szervezeti-környezeti tényezők kapcsolatának 

vizsgálatához. 

A fenti célok eléréséhez szükséges optimális mintakompozíció kialakítására alkalmazott eszközöket és 

módszereket az arra dedikált helyen mutatom be. Említést azért kell tennem erről a folyamatról már 

beszámolómnak ebben a szakaszában, mert az adatgyűjtésem időzítésének meghatározásakor számolnom 

kellett az első két adatfelvételi szakasz lezárultát követő néhány – a kutatás folytatása szempontjából 

rendkívül fontos – előkészületi munkával, amelyek négy hónapot vettek igénybe. Ilyen munkálat az első két 

szakaszból származó adatok feldolgozása és néhány alapvető elemzési művelet elvégzése volt, amire részben 

az írásos visszajelző riportok elkészítéséhez volt szükség, másrészt viszont az interjúkra való kiválasztási 

folyamathoz voltak ezek elengedhetetlenek, harmadrészt pedig az interjúk inputjaként szolgáltak. Ezek az 

elemzések a következők voltak; Flow–Apátia–Unalom–Feszültség/Szorongás gyakoriságok meghatározása 

az 5 fő munkatevékenység és a teljes tevékenységi portfólió vonatkozásában, a személyiségdimenziók és 

értékpreferenciák egyéni szinteken és a teljes mintán történő meghatározása, valamint a szervezeti-környezeti 

kérdőívek és munkahely-választási preferenciák eredményeinek feldolgozása, szintén egyéni és teljes minta 

szinteken. 

Az adatfelvétel harmadik szakaszára november 5. és december 10. között került sor. Az interjúk összesen 57 

fő részvételével, 8 helyszínen zajlottak. Az egységes adatfelvételi módozat biztosítása érdekében egy olyan 

interjúprotokollt készítettem, amelyet szisztematikusan alkalmaztam. Ezt a 3.4.1.1.4./5. sz. függelék 

tartalmazza. A várakozásaimnak megfelelően az interjúk tipikusan 80 percet vettek igénybe, így 90 órányi 

interjúanyagot biztosítottak. 

 

Az interjúzás szakaszával kapcsolatos tapasztalataim közül kiemelve a leglényegesebbeket, a következők 

fogalmazhatók meg: 

 A felkészülés részét képezte, hogy mind az 57 résztvevő korábbi kutatási szakaszokból származó 

anyagának el kellett készülnie az interjú időpontjára, hiszen az adatok validálása és mélyítése egyéni 

szintű adatokon történt. Az egyéni sajátosságok miatt az interjúk strukturált része tartalmilag 

résztvevőnként a szerint változott, hogy melyik korábban nyert adat jobb megértésére vagy 

gazdagítására, mélyítésére volt szükség. A félig strukturált kérdéssorok, illetve az asszociációs 

technikák a módszerek jellege miatt tett egyéni szinten sajátossá, egyedivé minden beszélgetést. 

 A projektív technikákhoz hasonlatos asszociációs módszerek alkalmazásának (ezekről részletesen 

beszámolok az eszközök ismertetésénél) egyik sikerkritériuma az előre kiválasztott és a résztvevők 

számára bemutatott képek előtesztelése volt. Több száz kép közül választottam ki azt az 50-et, amelyek 

a különböző interjúkérdések megválaszolását segítették a tudat mélyebb rétegeiben rejtőző tartalmak 

felszínre hozásának technikájával. Különösen ügyelnem kellett arra, hogy a nagyon különböző 

élethelyzeteket napi szinten megtapasztalók, a széles skálán mozgó munkaköri sajátosságokkal 

leírható kontextusokban mozgó, és egymástól nagyon eltérő mentalitású, személyiségű és értékrenddel 

bíró résztvevők is megtalálják az őket megszólító képeket. Ezért előteszteltem azokat a kutatás 

keretein kívül, hasonló szakmai hátterű emberek bevonásával, mint akik a mintában részt vettek. 

 Olyan strukturált sablonokat alkalmaztam a jegyzetek készítésénél, amelyek tematikusan, 

kérdésenként adtak helyet az interjún elhangzottak lejegyzéséhez, így bár biztonsági hanganyag 

készült az interjúkról ott, ahol a résztvevők ehhez hozzájárultak, ilyennek a visszahallgatására csak 

egyetlen esetben volt szükség, a jegyzetekből pedig gyorsabban elkészíthetők voltak a  digitalizált 

átiratok, mint hanganyagból. 
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Részvételi statisztikák tekintetében szinte tökéletesen megegyezik a két szektor aránya, így hasonlóan 

kiegyensúlyozott, mint a korábbi két szakasz esetében. A 3.4./11–14. számú ábrák szemléletesen illusztrálják, 

hogy szervezeti szinten és szektoron belül is közel kiegyenlített a minta. A részletes részvételi statisztikákat 

a 3.4.1.1.4./4. sz. függelék tartalmazza. 

 

 

3.4./11. sz. ábra: Interjúban résztvevők (szférák) 3.4./12. sz. ábra: Interjúban részt vevő szervezetek 

 
 

3.4./13. sz. ábra Interjúk: közszféra szervezetei 3.4./14. sz. ábra: Interjúk: versenyszféra szervezetei 

 
 

 

3.4.1.2./1. sz. melléklet: Mintavételi eljárás és mintakompozíció a kutatás 1. szakaszában 

 

A mintavételi eljárás: a résztvevők kiválasztásának módja 

 

„A minta reprezentativitását a leggyakrabban a véletlen mintavétellel biztosítjuk. (…) Érdemes azonban 

megjegyeznünk, hogy a nagy elemszámú minta előállítása sokszor meglehetősen idő- és költségigényes. (...) 

Ilyen esetekben a rétegzett mintavétel nyújt nagy segítséget. (...) A rétegezéssel biztosíthatjuk, hogy a 

számunkra fontos változók mentén a kiválasztott minta aránya megegyezzen a célpopulációban szereplők 

arányával” (Rózsa és mtsai, 2006:92). Ezeket a módszertani ajánlásokat vettem figyelembe saját kutatásom 

első szakasza mintavételi protokolljának elkészítése során. 
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A kutatás első fázisához, az online kérdőívezéshez 160 fő részvételét céloztam meg, ami szervezetenként 20 

főt jelentett volna. Minthogy a kutatás önkéntes alapon történt, célszerűnek tűnt első lépésben legalább 

kétszer ennyi lehetséges nevet kiválasztani a dolgozói beosztásokat és munkaköröket is tartalmazó, az 

intézmények vezetői által rendelkezésemre bocsátott listáról, mint ahányuk részvételére minimálisan 

számítottam (1 jelölt + 1 tartalék jelölt) arra az esetre, ha a megkeresettek közül többen nem vállalnák a 

részvételt. Így szervezetenként 40 jelölt névlistáról történő kiválasztása történt meg. 

A kiválasztásnál figyelembe kellett venni, hogy a szakmák/munkakörök tekintetében a cég működése 

szempontjából fontos fő- és segítő folyamatok egyaránt képviseltessék magukat (a vállalatvezetés által 

rendelkezésemre bocsátott lista ebben a bontásban készült). Ezt úgy értem el, hogy az általam fontosnak 

tartott változók mentén kialakított rétegeken belül véletlenszerű kiválasztással addig szelektáltam, míg a 

teljes 40 főből álló mintám leginkább magán hordozta (a teljes sokaság adottságainak keretei között) az 

általam ideálisnak tartott jellemzőket: munkaszintek/vezető vagy nem vezető (lehetőség szerint közel fele-

fele arányban), ezen belül: nő/ffi arány (lehetőség szerint közel fele-fele arányban). A cégnél/intézményen 

belül eltöltött idő tekintetében is cél volt egy kiegyensúlyozott minta kialakítása (lehetőség szerint a 

következő négy intervallum klaszterben az egyenlő eloszlás lett volna az ideális: 0–1 év, 1–3 év, 3–5 év, 5+ 

év). 

Második lépésben megtörtént a 40–50 kiválasztott fő megszólítása. Ez azért ment olajozottan, mert az 

intézmény vezetője egy levélben felhatalmazást adott a dolgozóknak a kutatásban való részvételre, 

hangsúlyozva, hogy az egy független kutatás, teljesen anonim, és a részvétel önkéntes. A vezető ettől az első 

néhány soros támogató levéltől eltekintve nem működött közre a folyamatban (csak résztvevőként, ha 

jelentkezett). A részvételi szándék tisztázása úgy történt, hogy a megkeresettek a kutató levelére 

válaszlevélben megjelölték azt, hogy a kutatás mely fázisában nem kívánnak részt venni (fenntartva, hogy az 

2. és 3. fázisban való részvétel egymásra épül, tehát olyan opció nincs, hogy az első és harmadik szakaszban 

vegyen részt valaki). 

Bár a minimum cél 20 fő bevonása volt szervezetenként, egy magasabb elemszám jótékonyan járult hozzá a 

kutatás eredményeinek validitási mutatóihoz, így visszautasításra nem került sor egyetlen résztvevő felé sem 

az első fázisban való részvételt illetően. 

A folyamat lépéseinek betartása mindenhol protokoll szerint történt, a résztvevők nyitottságot és 

kooperativitást mutattak a folyamat egésze alatt. 

 

Mintakompozíció a kutatás első szakaszában (online kérdőívezés) 

 

Online mintámat demográfiai és munkahelyi státusz tekintetében a kontextus szempontjából 

legkézenfekvőbbnek számító két jellemző, a nemek és a munkahelyi pozíció mentén fogjuk először 

megvizsgálni. 

Nemek tekintetében a teljes mintán 22,7% a férfiak és 77,3% a nők aránya. A közszférában a férfiak aránya 

jóval alacsonyabb, 9,8%, míg a nőké 90,2%. A közszféra segítő szakmái országszerte túlreprezentáltak a női 

munkatársak tekintetében, kutatásomban szereplő mintamegoszlás ebben a tekintetben tehát reálisan tükrözi 

a valóságot. A nők a versenyszféra mintájában is némileg túlreprezentáltak, ott viszont a közel 38–62 

százalékos megoszlás már közelít a kiegyenlítetthez. Összességében, a teljes minta tehát a közszférában 

jelentkező aránytalanság miatt némileg kiegyenlítetlen, s ezt az adatelemzés során figyelembe kellett vennem 

(3.4./15. sz. ábra). 

A vezetők, nem vezetők arányának megoszlása arról informál, hogy mennyire sikerült a mintában 

megjeleníteni a szervezeti élet tipikus mintázatát, amely ágazattól és a szervezet hierarchizáltsági fokától 

függően, általában 25–30%-ban tartalmaz vezető beosztásúnak minősülő munkaköröket. Jelen kutatásban a 

teljes mintára vetítve 31% a vezetők és 69% a beosztottak aránya, ami a szervezetek világát jól reprezentáló 

arány. Ezen belül a közszférában 27%, a versenyszférában pedig 36% a részt vevő vezetők aránya. Itt meg 

kell jegyezni, hogy a versenyszférában azért is lehet némileg magasabb a magukat vezetőnek vallók aránya, 

mert ott bevett gyakorlat, hogy komoly projektekért, komplex feladatkörért felelős szakemberek is vezető 

(manager) pozíciót kapnak akkor is, ha kevés számú beosztott – akár egy fő – munkájáért felelősek, viszont 
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nagyszámú szakember napi munkáját koordinálják egy bizonyos projekt tekintetében. Összességében 

elmondható tehát, hogy a vezetők és nem vezetők aránya a mintában hűen reprezentálja a munka világát. A 

3.4./16. sz. ábra a vezetők és beosztottak mintában szereplő arányát tükrözi. 

 

3.4/15. sz. ábra: Online kitöltők nemek szerint 3.4./16. sz. ábra: Online kitöltők beosztás szerint 

 
 

 

A 21. század tudás-alapú társadalmában, főként, mert a termelő szféra nem képviseltette magát az intézményi 

szintű mintavételkor, talán nem meglepő, hogy mintánkban a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők 

száma meghaladja a középfokúval rendelkezőkét a kutatás mindhárom szakaszában. Az Online fázisra 

jellemző arányok a következők: 65% a felsőfokú, 35% pedig a középfokú végzettséggel rendelkező 

résztvevő. 

A résztvevők csaknem 58%-a több mint 5 éve dolgozik a szervezeténél, 21%-uk pedig kevesebb mint 2 éve. 

Több mint 5 éve dolgozik jelenlegi munkakörében a résztvevők 43%-a, a maximum 2 éve egy munkakörben 

dolgozók pedig a teljes online minta egyharmadát teszik ki. Ezek azért releváns információk, mert az adott 

munkahelyen eltöltött idő a tágabb kontextus, a szervezeti kulturális hatások szempontjából, a munkakörben 

eltöltött idő, pedig közvetlenül a napi tevékenységek szintjén határozhatja meg a felkészültségre és a kihívás 

mértékére vonatkozó élménymintákat, megéléseket, ezzel együtt pedig Flow-állapotba jutás esélyeit. 

Gondoljunk a Flow-modell bemutatásakor alkalmazott példára, ahol a kezdeti izgalmat (anxiety=feszültség, 

szorongás) néhány hónap vagy 1–2 év elteltével a Flow, majd újabb 3–4 év elteltével már az unalommal, 

túlságosan rutinszerűen végzett munka, megint újabb pár év elteltével pedig már a fásult, apatikus hangulatú 

munkavégzés válthatja fel, ha a munkakör elemei változatlanok maradnak. Két olyan változóról van tehát 

szó, amelyek vizsgálatára a későbbiekben szintén sor kerül a Flow-gyakoriságok és a szervezeti-környezeti 

hatások összefüggéseinek vizsgálatakor. 

 

3.4./17. sz. ábra: Online: cégnél eltöltött idő 3.4./18. sz. ábra: Online: munkakörben eltöltött idő
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Szintén a percipiált kihívás megélésének mértékét befolyásolhatja az a korábban már vázolt 21. századi 

jelenség, amely a munkahelyek világát is komolyan átalakította. Ezek a volatilis, kiszámíthatatlan, komplex 

és nehezen átlátható (VUCA) makrokörnyezeti viszonyok. A komplexitás és a többi VUCA-elem érzékelését 

több tényező katalizálhatja, annak számos forrása lehet, ezek közül a legjellemzőbbeket detektálni is 

szerettem volna már a mintakompozíció kialakításakor. Ezek a következők: a vezetők és beosztottak száma, 

valamint a külső és belső munkakapcsolatok száma. Nézzük meg, mit mutat az online minta e négy dimenzió 

mentén! A résztvevők 50%-a csak egyetlen vezetőnek jelent, viszont másik 50%-uk kettőnek vagy ennél is 

többnek. Érdemes lesz a Flow-gyakoriságokkal összefüggésben megvizsgálni, hogy ez a komplexitás a napi 

kommunikáción, munkaszervezésen keresztül mutat-e összefüggést a mintában szereplők 

élményminőségével (Flow- és anti-Flow-állapotok tekintetében, utóbbiak az Apátia–Unalom–Szorongás 

állapotok). 

 

3.4./19. sz. ábra: Online: vezetőinek száma 3.4./20. sz. ábra Online: beosztottainak száma 

 
 

Az online mintában részt vevő vezetők 45%-a csak maximum 5 beosztottért felelős, viszont – és ez ismét 

rendkívül érdekes komplexitás mutató – 55%-uk 6–25 fős vagy ennél is számosabb csapatért felel (osztály, 

munkacsoport, üzleti egység). 

A munkakapcsolatok számának tekintetében a belső munkakapcsolatokat vizsgáljuk meg először. Itt az 

látható, hogy a résztvevők 22%-a napi szinten több mint 25 munkatársával tartja a kapcsolatot, 36%-uk pedig 

11–25 fővel dolgozik együtt rendszeresen. Csupán a résztvevők 22%-át jellemzi az egész minta szintjén, 

hogy csupán maximum 5 belső kapcsolattal rendelkezik. Mindez nem csupán a komplexitásra, hanem egy 

másik nagyon fontos tényezőre, az egymásrautaltságra, az interdependencia jelenségének dominanciájára, a 

kooperatív csapatmunka munkahelyek világát jellemző szerepére is felhívja a figyelmet, amelyeknek 

szerepük lesz a Flow-gyakoriságok és a környezeti-szervezeti tényezők kapcsolatának vizsgálatánál is. A 

3.4./21. és 3.4./22. sz. ábrák a részletek szintjén illusztrálják mindezt. 

 

3.4./21. sz. ábra: Online: külső munkakapcsolatok       3.4./22. sz. ábra: Online: Belső munkakapcsolatok 
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3.4.1.2./2. sz. melléklet: Mintavételi eljárás és mintakompozíció a kutatás 2. szakaszában (ESM) 

 

A mintavételi eljárás: a résztvevők kiválasztásának módja 

 

A kutatás második szakaszának megvalósításához a mintavétel két lépcsőben történt. Először az 

élménymintát szolgáltató részt vevő személyek kiválasztására került sor, majd az élménymintavétel 

következett. A válaszadó személyek az online kérdőívet kitöltők közül kerültek kiválasztásra. Minden 

szervezettől 10–13 fő, tehát a teljes populáció szintjén 80-100 fő részvételét tartottam szükségesnek az ESM 

módszerrel nyerhető ideális adatmennyiség eléréséhez, ami a kérdőív munka közben való kitöltésekor 

feltételezhető hibákat is bekalkulálva kb. 1800 értékelhető minta gyűjtését jelentette (ez a kitöltött kérdőívek 

kb. 80 %-a) . Némi ráhagyással, szervezetenként 15 főt kértem fel azok közül, akik az első kör (online 

kérdőívezés) során jelezték részvételi szándékukat a kutatás további szakaszaiban is. Mivel a teljes 172 fős 

online részt vevő körből csak néhányan (5 fő alatt) nem kívánták folytatni a részvételüket, azaz lényegesen 

többen jelezték részvételi szándékukat, mint amire számítottam, így rétegzett mintavételi módszert 

alkalmaztam itt is, az online szakaszra elvégzett kiválasztáshoz hasonlóan, a mintakompozíció helyes 

arányainak megtartásával. A következőket vettem ismét figyelembe: férfi–nő arány, vezető–nem vezető 

arány, munkahelyen eltöltött évek száma, a szakma vagy munkakör típusa minél szélesebben reprezentálja a 

szervezeten belül zajló tevékenységet. Így került sor a 94 fő rétegzett mintavételi módszer alkalmazásával 

való kiválasztására, akik számára elkészítettem az élmény-mintavételi ütemtervet, amely segítségével a 

korábban leírtaknak megfelelően minden résztvevőtől napi 5, heti 25 élményminta vételére nyílt lehetőség. 

Az élményminták kiválasztása tehát az egyszerű véletlen kiválasztás módszerével történt, az Excel 

véletlenszám-generátora segítségével, mely folyamat során – Rózsa és mtsai (2006:92) megfogalmazását 

használva – „a minta reprezentativitását az biztosítja, hogy az adott populációba tartozó személyeknek (ebben 

az esetben a személyekhez tartozó élethelyzeteknek, munkahelyi élmények sokaságának: Kállai, Gy.) 

egyenlő esélyük van arra, hogy a kiválasztott mintába bekerüljenek”. A 8 – vagy esetenként 12 órás – 

munkaidő bármely szakaszából kikerülhetett az időpont, amikor a résztvevő felé megérkezett a hívás, hogy 

eljött egy kérdőív kitöltésének ideje.  

Összességében tehát elmondható, hogy a valós idejű mintákat adó személyek rétegzett mintavétellel, míg az 

általuk szolgáltatott élményminták egyszerű véletlen mintavétellel kerültek kiválasztásra. Mindkettő a 

valószínűségi mintavételek kategóriájába tartozó módszer. 

 

Mintakompozíció a kutatás második szakaszában 

 

A résztvevői létszám tekintetében a szűkülő modell természetéből adódóan itt az első kutatási fázishoz képest 

46%-al kevesebb résztvevővel, 94 fővel dolgoztam. Ez az elemzőstatisztikai módszerek megválasztásánál 

gondot okozhatott volna, viszont az ESM módszere éppen azért rendkívül gazdaságos, mert itt relatíve 

alacsony részvétel mellett is robusztus minta generálható, hiszen élménymintákat, vagy másképpen 

fogalmazva eseteket vizsgálunk, ahol egy résztvevő 25 random módon kiválasztott élménymintát, vagy 

esetszámot biztosít. (A 2064 db ESM élményminta száma adattisztítási eljárás után is bőséges, 1836 db 

100%-ban feldolgozható ESM kérdőívet eredményezett.) A részvételi minta kompozíciója, arányok 

tekintetében jellemzően megtartotta azokat a sajátosságait, amelyeket az online minta esetében tapasztaltam. 

Mindössze két helyen látható pár százaléknyi eltérés az online mintához képest. 

 A vezetők aránya 28-ról 40%-ra nőtt ebben a mintában, ami néhány százalékkal magasabb, mint ahogy 

az tipikusan előfordul a szervezeti életet jellemző valós élethelyzetekben. 

 Iskolai végzettség tekintetében szintén pár százaléknyit nőtt a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

aránya 65%-ról 73%-ra, a korábbi mintázat nem változott. 
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3.4.1.2./3. sz. melléklet: Mintavételi eljárás és mintakompozíció a kutatás 3. szakaszában 

 

A mintavételi eljárás: a résztvevők kiválasztásának módja 

 

Az interjúzásra az Online és ESM Flow gyakorisági adatok feldolgozását követően került sor, hiszen éppen 

azok validálása, illetve mélyítése volt a cél a kutatásnak ebben a szakaszában. A kvalitatív technikák 

alkalmazása miatt kb. 6–8 fő részvételét elegendőnek tartottam szervezetenként. A kiválasztásnál itt is a 

rétegzett módszer jellemző első körben, viszont ezt kombinálnom kellett egy olyan célzott, szakértői 

mintavételi technikával, amelyek biztosították, hogy azok a résztvevők kerüljenek a mintába, akiknél 

szaliens, kiugró értékek szerepeltek akár a Flow-gyakoriságok, akár pedig a személyiségdimenziókat alkotó 

temperamentum- és karakterváltozók, valamint az értékpreferenciák esetében. Először meghatároztam, hogy 

a jelen populáció esetében mi tekinthető kiugró, az átlagtól eltérő értéknek: 

 A munkahelyi Flow előfordulási gyakorisága szerinti kiválasztásnál azokat a résztvevőket kerestem, 

akiknek az Online, vagy az ESM adatbázison mért Flow-gyakoriságai az átlagtól minimum +/-1 

szórásegységnyi távolságra estek. Előbbiek a „magas Flow-csoportba”, utóbbiak pedig az „alacsony 

Flow-csoportba” kerültek. A kiugró értékek mentén felfejteni a személyiség, a környezeti dimenziók 

 

3.4./23. sz. ábra: Interjú Kiválasztási Segédlet 

 
 

és a Flow-állapotok közötti összefüggéseket egyértelműbb eredményekkel kecsegtetett, mint átlagos 

értékeken vizsgálni ezen kapcsolatok meglétét és természetét. Az online kitöltők 22%-a „magas Flow-

csoportba” tartozó, 19%-a pedig az „ritkán Flow-zók” közé tartozott, az ESM mintában pedig éppen 

17%-uk tartozik a magas és ugyanilyen arányuk az alacsony gyakorisággal Flow-zók közé. Az ESM-

ben részt vett 94 főből tehát (mindenki jelentkezett az interjúzásra is) első körben tehát azok nevei 

kerültek megjelölésre, akik valamelyik szélsőséges értékkel bíró Flow-kategóriába tartoztak (a 3.4./23. 

sz. ábra ezt mutatja be). 

 A Temperamentum és Karakter vonások 8 dimenziója esetében hasonló logika mentén kerültek az 

átlaghoz képest +/-1 szórásegységnyi távolságra eső értékekkel rendelkezők kiválasztásra. (Az átlag 

itt a teljes internetes kérdőív mintaátlaga volt.). Különösen érdekes volt ezeket az értékeket 

megvizsgálni a magas, illetve alacsony Flow-gyakorisággal rendelkezők esetében. 

 Schwartz értékmodellje 10 értékosztály (dimenzió) mentén vizsgálja az értékpreferenciákat. Azon 

résztvevői adatok számítottak relevánsnak az interjúra való kiválasztáskor, ahol a személyes 

értékmintázat több helyen jelentősen eltért a résztvevő mikrokörnyezetét meghatározó szervezeti 

értékpreferencia mintától. A Schwartz-dimenziók értékei nincsenek sztenderdizálva, ezért ott az 1–6-

os skálán akkor tekintettem az eltérést relevánsnak, ha az legalább 1 egységgel eltért az adott szervezet 

átlagából akár pozitív, akár negatív irányban. A jelölt eredményei még inkább relevánsnak 

számítottak, ha a személyiségdimenzió tekintetében is voltak kiugró eredményei. 

A fenti három szempont közül legalább kettőnek megfelelt 35 fő. További 13 fő esetében a fenti három 

szempont közül legalább az egyikben jelentős eltérés mutatkozott az átlagtól. 9 olyan résztvevő volt, akik 
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nem tartoztak egyik fenti kategóriába sem. Mivel részvételi szándékukat proaktív módon jelezték, velük 

egészült ki a minta 57 főre. 

 

Mintakompozíció a kutatás harmadik szakaszában: A mintakompozíció az arányok tekintetében 

jellemzően megtartotta azokat a sajátosságait, amelyeket az előző két szakasz kapcsán bemutattam. 

 

 

3.4.1.3./1. sz. melléklet: A demográfia és munkahelyi státusz felméréséhez használt kérdéssorok 

 

A minta demográfiai jellemzőit és a kutatási kérdések szempontjából releváns munkahelyi státuszt feltáró 

kérdéssort az 1. sz. kérdőív tartalmazza. A kérdőív szerkesztése során a Flow-gyakorisággal hipotézisem 

szerint potenciálisan összefüggésbe hozható demográfiai és munkahelyi státuszra vonatkozó kérdéseket 

alkalmaztam, előkutatásom tapasztalatait is figyelembe véve. A 14 itemből álló kérdőív 5 technikai kérdést 

tartalmaz (ezek a résztvevő neme, szektorhoz tartozása és munkahelye beazonosítására szolgálnak, illetve 

egy jelige megadására kéri a kitöltőt), és további 7 olyan kérdésből áll, amelyek a Flow-gyakoriságokkal 

összefüggésben független változókként kerültek feldolgozásra. Ilyenek a munkahelyen illetve munkakörben 

eltöltött idő hossza, a hierarchiában elfoglalt hely (vezető–nem vezető beosztás), vezetők esetén a beosztottak 

száma, a külsős és belsős munkakapcsolatok száma, a jelentési vonalak (egy vagy több vezetőnek való 

jelentés mátrix szervezet esetén), illetve a legmagasabb iskolai végzettség. A 3.4.1.3./1. sz. függelék 

tartalmazza a kérdéssort abban a formában, ahogy a résztvevők az online kitöltéskor maguk előtt láthatták 

azt (A K12-es és 13-as kérdés kontrollcélokat szolgál). 

Ezt a kérdőívet az első kutatási szakaszban 172 fő töltötte ki. A szűkülő modellnek köszönhetően a további 

kutatási szakaszokban már nem volt szükség hasonló kérdéssor felvételére. 

 

 

3.4.1.3./2. sz. melléklet: Flow-számításhoz és a Flow állapotdimenzióinak méréséhez használt 

kérdések és módszerek 

 

A Flow-állapotok meghatározásához szükséges adatgyűjtés eszközeit a 3.4./1.1.1. sz. ábra „Módszertani 

Térképen” piros nyíl jelzi. Az ott felsorolt három eszköz az adatfelvétel három különböző szakaszából 

származik. A kutatás első és második szakaszában kvantitatív, a harmadikban pedig kvalitatív eszköz került 

alkalmazásra. 

 

3.4./1.1.1. sz. ábra: Adatgyűjtési Módszerek: Flow-gyakoriságok és Élménydimenziók 

      
Első módszer: A Flow-gyakoriságok és élményminőségek meghatározásához szükséges adatok felvételére 

elsőként a 2.1. és 2.2. sz. kérdőívek segítségével került sor a kutatás online szakaszában. Olyan retrospektív 

kérdőívekről van szó, melyek „nem valós idejű" mintavétel formájában gyűjtenek adatokat a Flow–

Feszültség/Szorongás–Apátia–Unalom állapotok meghatározásához munkahelyi és munkahelyen kívüli 

kontextusban.  
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A 2.1. sz. kérdőív, az „Online Flow kérdőív” a kitöltő munkakörét alkotó 5 fő munkatevékenység 

vonatkozásában gyűjt retrospektív élménymintákat, s a munkavégzés közben kialakuló Flow–Szorongás–

Apátia–Unalom állapotok meghatározására alkalmas adatokat biztosítja. Először az 5 fő tevékenységnek, 

majd pedig annak meghatározására kerül sor, hogy az egyes tevékenységek a munkaidőnek körülbelül hány 

százalékát teszik ki. Ezt követően a résztvevőknek minden egyes munkatevékenységre vonatkozóan külön-

külön meg kell válaszolniuk egy olyan 18 itemből álló kérdéssort, melyek a munkavégzéshez kapcsolódó 

kognitív, emocionális/affektív és motivációs tudattartalmakat egy 1–7-ig terjedő Likert-skálán osztályozzák. 

A kérdéssorral nyert adatok egy meghatározott módszertani protokoll alkalmazásának segítségével – 

melynek bemutatására az Adatelemzések című fejezetben kerül sor – egyrészt a Flow- és anti-Flow-állapotok 

meghatározását teszik lehetővé az 5 fő munkatevékenység tekintetében, másrészt lehetőséget adnak az adott 

állapotot kísérő tudattartalmak dimenzióinak felméréséhez. A 3.4.1.3./2. sz. függelék tartalmazza a kérdőívet. 

A 18 kérdésből 2 szolgál a Flow+3 állapot, 16 pedig az állapotokhoz kapcsolódó élményminőségek 

meghatározásához. (Előbbit a K15/1-5/7. sz. „Megvan hozzá a felkészültségem, hogy kezeljem a helyzetet”, 

és a K15/1-5/8. sz. „Kihívásként élem meg a tevékenységet” kérdések mérik.) 

 

A 2.2. sz. kérdőív fontos kiegészítésül szolgál a 2.1. sz. kérdőív adataihoz, s azokkal együtt kerül 

feldolgozásra. E helyütt 18 olyan, nem munkahelyhez kötődő tevékenységet sorolok fel, melyek az élet 

különböző területét reprezentálják. Itt az a feladat, hogy a kitöltő két, a Flow-állapot meghatározásához 

alapvető kritérium mentén jelölje be egy 7 fokozatú Likert-skálán, hogy mennyire éli meg „kihívásként ” az 

adott tevékenységet, illetve mennyiben érzi magát „felkészültnek/képesnek” adott tevékenység elvégzésére. 

(A kérdőívben a K16/1. sz. „Mennyire kihívás (erőpróba) önnek a tevékenység”, illetve a K16/2. sz. 

„Mennyire érzi magát képesnek, felkészültnek a tevékenység elvégzésére?”) A cél ezen kérdésekkel a 

munkahelyen kívüli tipikus Flow- és anti-Flow-profil feltérképezése, melyek inputként szolgálnak a 

személyes átlagok meghatározásához, s ennek felhasználásával kerül a munkahelyi Flow is meghatározásra. 

A 3.4.1.3./2. sz. függelékben megtalálható a teljes kérdéssor. Az 5 munkatevékenységre koncentráló Flow–

Apátia–Unalom–Szorongás állapotok meghatározásának módszertanát Eisenberger és mtsai (2005) 

dolgozták ki és alkalmazták elsőként munkahelyi környezetben. Módszerük újdonságértéke abban állt, hogy 

a Flow-állapotok detektálására használt két sztenderd kérdést ők csak a munkakör vázát alkotó legfontosabb 

munkatevékenységek kontextusában használták, s ebből alakították ki a munkakör Flow–Apátia–Unalom–

Szorongás profilját.  

Annak érdekében, hogy a Flow- és anti-Flow-állapotok élménydimenzióinak feltérképezése is lehetséges 

legyen már az online felmérési szakaszból származó adatok segítségével is, a fenti két kérdést kiegészítettem 

azzal a 16 itemből álló kérdéssorral, amelyet Csíkszentmihályi és Rathunde (1993) dolgoztak ki és a mely a 

Flow-kutatások során a retrospektív méréseknél jóval alaposabb ESM eljárás során tipikusan alkalmazott 

kérdéssor leglényegesebb elemeit tartalmazza. A Flow- és anti-Flow-állapotokhoz tartozó kognitív, 

affektív/emocionális és motivációs tudattartalmakról gyűjtött adatok így válnak összevethetővé a kutatás 

ESM szakaszából származó Flow- és anti-Flow-állapotok élménydimenzióval.  

 

A kérdőíveket a 2008-as előkutatásban használtam először magyarországi kutatási kontextusban, így azok 

nem léteztek magyar nyelven. Ebből adódóan felmerülhet a kultúrközi adaptálhatóság kérdése. Háromféle 

megközelítést használtam a probléma kezelésére: először a kérdéseket eredeti angol nyelvről magyarra 

fordítottam (felhasználva az angolszász nyelvterületen szerzett több éves munkatapasztalatom során szerzett 

kulturális ismereteimet is), majd egy kétnyelvű antropológus-nyelvész szakembert kértem meg a nyelvi és 

kulturális kontextusbeli elemek ellenőrzésére, végül pedig előteszteltem egy 10 fős mintán az így elkészült 

kérdéssort. A 2008-as MSc kutatásom során szintén ezeket a kérdőíveket alkalmaztam 34 fős mintán. 

Összesen tehát 44 fős pre-teszt eredmény után alkalmaztam a kérdőívet a 172 fős mintán. 

 

Második módszer: A valós idejű mintavétellel (ESM) végzett állapotfelmérés Flow- és anti-Flow 

(Apátia–Szorongás–Unalom) -állapotok megállapításához a kutatás II. szakaszában került alkalmazásra. 

Az ESM módszer alkalmazását egy külön erre a célra fejlesztett kérdőív teszi lehetővé, amelyet a 
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szakirodalom ESF-nek, vagy ESQ-nak rövidít az angol Experience Sampling Form/Questionnaire 

kifejezésből. Ennek a módszernek a célja a munkaidőben vett, valós idejű élményminták alapján a 

retrospektív kérdőíveknél pontosabb és érvényesebb, valós időben szolgáltatott adatok gyűjtése a Flow–

Unalom–Apátia–Feszültség állapotok beazonosítására. Bár a két módszer közötti különbségről már korábban 

szó esett, egy analógia segítségével szeretném ismét illusztrálni azt, a kérdőív bemutatása előtt: ha egy torony 

magasságát szeretnénk a távolból meghatározni, akkor nem tudunk pontos értéket mondani, hiszen 

mérőeszköz alkalmazására nincs lehetőség, szemmértékkel dolgozunk, viszonyítási pontokat keresünk, a 

környezetében levő objektumokhoz hasonlítva próbálunk válaszolni a kérdésre. Ha viszont a közvetlen 

közelébe megyünk az építmények és felmászhatunk rá, már akár centiméter pontossággal is meg tudjuk annak 

méreteit határozni. 

Minthogy a Flow szubjektív élmény, amelynek vizsgálatát – ha lehetséges – annak megjelenésekor, az 

előfordulást indukáló kontextusban érdemes elvégezni, hiszen így lehet egyrészt az élmény pontos 

tartalmáról, természetéről – összefoglalóan az élménydimenziókról (Csíkszentmihályi, 1988a) –, másrészt az 

előfordulás körülményeiről, a szituációról, kontextusról adatokat gyűjteni ott és akkor, amikor az érzet, érzés 

felmerül, az élmény megszületik. A kutatásomban alkalmazott ESM kérdőív ennek megfelelően kétféle 

kérdéssort tartalmazott: az egyik a Flow és másik három állapot detektálását, a szubjektív állapotok 

felmérését, a másik pedig az azokat létrehozó szituációk természetét vizsgálta. Ez utóbbi bemutatására a 

környezeti tényezőket felmérő más adatgyűjtő eszközökkel együtt kerül sor, így itt a Flow és másik három 

állapot, valamint azok élménydimenzióinak kérdéseire fókuszálok az ESM kérdőív bemutatásakor. A 

3.4.1.3./3. sz. függelék tartalmazza a teljes kérdéssort. Hektner és mtsai (2007) módszertani kézikönyve 

szolgált a kérdőívek kialakításának forrásául is. Munkám során az abban felkínált „Sample ESM Data 

Collection Forms (ESF’s)” című kérdőívgyűjtemény kérdéssorai közül választottam ki a jelen kutatásomhoz 

leginkább illeszkedő kérdéseket (Hektner és mtsai, 2007:293-299) A Flow-állapotok és a hozzájuk tartozó 

élménydimenziók felméréséhez ugyanazt a 2+16 kérdést használtam az összehasonlíthatóság miatt, 

amelyeket az Online kérdőívezés alkalmával (a kérdőívnek csak a környezeti tényezők felmérését szolgáló 

itemeit módosítottam, erről a későbbiekben esik szó). 

A Flow+3 állapot elhelyezéséhez a Flow-modellben a K32-es és K33-as kérdések adatai szolgáltak 

inputként. A K26-31 valamint a K34-58-as kérdések az egyes állapotokhoz kapcsolódó élménydimenziók 

felmérését segítették. A Flow-állapotok detektálására és az élménydimenziók felmérésére 7 pontos Likert-

skálát alkalmaztam, kivéve a hangulatok, affekciók felmérését célzó kérdéssort, ahol a tanulmányok 

tapasztalatai szerint a bipoláris skálák alkalmazása célravezetőbb (Hektner és mtsai, 2007). Ezek a 

kérdőívben a K44-K53-as megjelölést kapták. Az összehasonlíthatóság érdekében ezeket később szintén 7 

pontos Likert-skála értékekké kellett alakítani az adatkezelés szakaszában.  

Az így elkészült kérdőívet is a 2008-as előkutatásban használtam először magyarországi kutatás keretei 

között, így itt is felmerülhet a kultúrközi adaptálhatóság kérdése. Az online felvétel során már ismertetett 

eljárást alkalmaztam az ESM kérdőívek esetében is. 

 

Harmadik módszer: Az interjúzás módszerének kutatásba való bevezetésével – az adatgyűjtés leírásakor 

említettekkel összhangban – két fő cél volt. Egyrészt az első és második kutatási szakaszban nyert 

eredmények validálása (amit módszertani triangulációs céllal vezettem be), másrészt pedig így lehetővé vált 

a rendelkezésre álló adatbázis szélesítése és mélyítése. A Flow-gyakorisághoz kapcsolódóan mindkét fenti 

célt érvényesíteni szerettem volna. Egyrészt az Online és ESM módszerrel felmért eredmények helyességét 

szerettem volna ellenőrizni, másrészt pedig konkrét példák elmeséltetésével gyűjtöttem adatokat a Flow- és 

anti-Flow-állapotokról. Ez a módszer nem csupán a validálás céljait szolgálta, hanem átvezetett a környezeti-

szervezeti kontextusról folytatott beszélgetésbe is, mintegy prekondicionálva az interjúalanyt a helyzetek 

minél részletesebb, színesebb, élethűbb ábrázolására, jellemzésére. 

Az interjús beszélgetés II. szakaszát egy olyan szöveg felolvasásával nyitottam meg, amely lefestette az 

interjúalany számára azt, hogy mit értünk Optimális Élmény, vagy Optimális Állapot, vagyis Flow-állapot 

alatt. Ezt a szöveget angol nyelvből fordítottam, és – a korábban ismertetett kultúrközi adaptációs eljárások 

alkalmazása után – vezettem be a kutatásba 44 fős mintán végzett előtesztelést követően. Olyan szöveg 
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adaptációjáról van szó, amelyet Allison és Duncan (1988:121), valamint Han (1988:139-140) alkalmaztak 

félig strukturált interjúk során. Néhány általam végrehajtott változtatás célja a Csíkszentmihályi (1975, 

1988a, 1997) által felkínált Flow-állapot leírásoknál alkalmazott állapot- és élményjellemzők kidomborítása 

volt. A résztvevők a kutatás egésze során itt találkoztak először a Flow-állapot leírásával, ezért ennek a 

szövegnek a felolvasása nélkül az interjú nem folytatódhatott volna, hiszen a résztvevőket először meg kellett 

ismertetni azzal a kondícióval, amelyet az Optimális Élmény biztosít számukra (vö.: 3.4.1.3/4. sz. függelék). 

A 3.4.1.3./5. sz. függelékben található az interjú kérdések teljes sora. Ezek közül a II. rész 1., 2., 3., 4. és 11. 

számú kérdései foglalkoznak célzottan a Flow-gyakoriságok és élménydimenziók feltárásával. Míg az 1–3. 

kérdések félig strukturált jellege miatt inkább feltáró jellegűek és mélyítésre szolgáltak, addig a 4. és 11. 

kérdések strukturáltak, és validálási céllal kerültek a kérdéssorba. A félig strukturált interjú forma kiváló 

lehetőséget kínált úgy a szélességi, mint a mélységi adatgyűjtésre. 

 

 

3.4.1.3./3. sz. melléklet: A személyiségdimenziók feltárására használt kérdéssorok 

 

3.4./1.1.2. sz. ábra: Adatgyűjtési Módszerek: Személyiségdimenziók 

        
 

Kutatási hipotézisem szerint a személyiségdimenziók összefüggésbe hozhatók a Flow-állapot 

gyakoriságokkal. A személyiség pszichofizikai rendszerek olyan dinamikus szerveződése, amely az egyén 

jellegzetes kognitív és érzelmi mintázatait hozza létre, így elképzelhetetlen lenne ez a kutatás a 

személyiségdimenziók független változókként való bevonása nélkül. A két mérőeszköz, amelyek a 

személyiségdimenziók mérését biztosítják kutatási kérdéseimmel összefüggésben: a Temperamentum és 

Karakter Kérdőív (Temperament & Character Inventory), valamint Schwartz Értékpreferencia 

Kérdőíve. 

 

 

3.4.1.3./3.1. sz. melléklet: Temperamentum és Karakter Kérdőív (TCI) 

 

A 3.4.1.3/6. sz. függelékben található Temperamentum és Karakter Kérdőív (Temperament & Character 

Inventory – TCI) a kutatás első szakaszában, 172 fő részvételével került felvételre. A Flow-képes 

személyiségjegyek beazonosításához a TCI kérdőív egy rövidített változatának (vö.: Rózsa és mtsai, 2012a, 

2012b.) 48+1 itemre redukált kérdéssora tűnt a leginkább célravezetőnek több ok miatt. Egyrészt a kérdőív 

pszichometriai mutatóit nemzetközi és magyar mintán is tesztelték már, így megbízhatóság és validitás 

szempontjából kiválónak ígérkező eszköz állt rendelkezésemre, beleértve a kultúrközi adaptálhatóság 

kérdését is (vö.: Rózsa és mtsai, 2012b). Másrészt a TCI kérdőívet nem csupán magyar kultúrkörben, de 

kifejezetten magyarországi Flow-kutatásban is alkalmazták már, közel 300 egyetemista bevonásával. 

Harmadrészt viszont, mivel munkahelyi kontextusban alkalmaztam a kérdőívet, több más kérdőívvel 
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csokorba kötve, kifejezett előnyként értékeltem, hogy egy rövid, néhány perc alatt kitölthető kérdőívről van 

szó, amely relatív rövidsége ellenére robusztus, több évtizedes elméleti és empirikus kutatómunka 

eredményeire alapozva nyerte el jelenlegi rövid formáját. A TCI kérdőív eredetileg 240 itemből állt (TCI-

240). Ezt követően a 140 itemes verzió került kidolgozásra (TCI-140). Az egyre szélesebb körű alkalmazások 

eredményeként azonban egy rövidebb verzió elkészítése vált szükségessé. Így került bevezetésre és 

tesztelésre a TCI-60, amelynek 56 skálája a temperamentumot és karakter tényezőket mérte, 4 skálának pedig 

kontroll szerepe volt és kitöltési stílust, illetve válaszadási preferenciákat mért (Cloninger és Svrakic, 1997; 

Oláh, 2005a, Mirnics, 2006). A legrövidebb tételsorból álló kérdőív összesen 47 mérésbe bevont skálát és 1 

kontroll skálát tartalmaz (Rózsa és mtsai, 2012a, 2012b). Bár a hosszabb tételsorokat Rózsa Sándor és 

munkatársai használták magyarországi Flow-kutatásban (vö.: Rózsa és mtsai, 2005), a 48 itemes mérés 

alkalmazásához a kutatócsoport vezetőinek – C.R. Cloningernek és Rózsa Sándornak– a hozzájárulásával 

láttam hozzá. A felvételre ugyanis 2012 áprilisában került sor, amikor a TCI- alkalmazásáról, az ott nyert 

tapasztalatokról készített publikáció még csak kézirat formájában volt elérhető (Rózsa és mtsai, 2012a, 

2012b). Így a magyarországi Flow-kutatás kontextusában elsőként került alkalmazásra ez a rövid itemsorból 

álló mérési módszer a szerzők engedélyével. 

Bár technikai kérdésről van szó, a kutatás megismétlésére vállalkozók számára ide kívánkozik a következő 

rövid pontosítás a 3.4.1.3./6. sz. függelékben található kérdőív itemeire vonatkozóan: a csatolt kérdőív a 60 

itemes verziót tartalmazza, mert az online felvétel azzal történt. Ennek oka, hogy a kérdőívek digitalizálására 

és online felületen való megjelenítésére még az előtt került sor, hogy a TCI nemzetközi kutatócsoportjától 

megérkezett volna a hozzájárulás, hogy a TCI-48 verzióját használhatom a kutatásra. Mivel a tételek 

tartalmilag nem változtak, csupán a feldolgozás során kihagyásra kerültek bizonyos, feleslegesnek számító 

itemek, mindez a felvételemet nem változtatta meg. A feldolgozás viszont már a kutatócsoport által készített 

SPSS syntax alapján történt, a 47 elemzésbe bevont és 1 kontroll tétel alkalmazásával. A kérdőív segítségével 

választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy mely temperamentum- és karaktervonások jellemzőek leginkább a 

mintában részt vevő sokaságra egyéni szinten (mely adatok a személyes szintű elemzési egységhez 

kapcsolódnak), illetve az egész sokaság szintjén, ahol a mintában részt vevő 172 fő jellemző temperamentum- 

és karaktermintázatát is megvizsgálhatjuk. (Kutatók részére a kérdőív egy technikai változata kérésre 

rendelkezésre áll. Ez a TCI 60 itemes verziójából a TCI 48 itemes verziójának generálásában segít. 

Terjedelmi okok miatt ezt nem mellékeltem.). Mindez inputként szolgál a Flow-gyakoriság és a személyiség 

összefüggésének vizsgálatához. A kérdőív segítségével úgy az Online Flow-kérdőívvel beazonosított Flow-

gyakoriságok, mint az ESM, illetve az interjús módszerrel detektált Flow-állapotok gyakoriságaival 

összefüggésben megvizsgálhatóak a TCI kérdőív által felkínált személyiségdimenziók. Melyek ezek? Az 

átdolgozott, rövid kérdéssort tartalmazó kérdőív a Cloninger és Svrakic (1997) által kidolgozott modell – és 

az őket támogató háttérelmélet – szellemiségét és logikáját követve változatlanul két nagy dimenzió mentén 

vizsgálja a személyiséget. A temperamentum mérésére 4, a karakterdimenziókéra pedig 3 skálát használunk. 

 

A temperamentumvonásokat mérő skálák és a hozzájuk tartozó itemszámok a következők: 

 Újdonságkeresés (novelty seeking, NS), ezt 8 itemmel mérjük; 

 Ártalomkerülés (harm avoidance, HA), amit 7 item mér; 

 Jutalomfüggés (reward dependence, RD, ehhez 6 item tartozik; 

 Kitartás (persistence, P), amelynek méréséhez szintén 6 itemre van szükség. 

 

A karaktertényezőket mérő skálák és a hozzájuk tarozó itemszámok: 

 Önirányítottság (self-directedness, SD), 7 item méri; 

 Együttműködés (cooperativeness, C), amelyet szintén 7 itemmel mérünk; 

 Transzcendencia-élmény (self-transcendence, ST), ennek mérésénél 6 itemre van szükség. 

 

A hét dimenzió részletes leírását a 3.4.1.3./7. sz. függelék tartalmazza.  
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3.4.1.3./3.2. sz. melléklet: Schwartz Értékpreferencia Kérdőív 

 

A 3.2. sz. kérdőív, a személyiség temperamentum- és karakterdimenzióit egészíti ki az egyéni 

értékorientációknak, a személyes értékpreferenciáknak a vizsgálatára kínálva lehetőséget. A kérdőívet – amit 

a 3.4.1.3./8. sz. függelék tartalmaz – a kutatás első, online fázisában vettem fel, a TCI kérdőívhez hasonlóan, 

172 fő részvételével. 

Shalom Schwartz Értékpreferencia Modellje közel két évtizedes múltra tekint vissza. Bár a háttérelmélet 

alapjában nem változott, az operacionalizálásra használt eszköz egyre pontosabbá és hitelesebbé vált, 

kultúrákat átívelő módon képes kiváló pszichometriai paramétereket biztosítani a kezdetben 57, majd 46, ma 

már 21 tételből álló kérdőív segítségével (vö.: Schwartz, 1992, 1994, 1999, 2003a; Scwhartz és Boehnke, 

2004; Prazsák, 2010; ESS, 2010). 

A modell és mérőeszköz alkalmazását négy szempont támasztotta alá. Egyrészt egy nagy múltú, robusztus 

elméleti és empirikus kutatási háttérrel rendelkező modellről és az azt megtámogató mérőeszközről van szó, 

amely túl azon, hogy kultúrközi adaptációja révén Magyarországon is széles körben elfogadott és a 

társadalomkutatók körében szívesen használt kérdőív, jól alkalmazható munkahelyi kontextusban, ahogy azt 

Schwartz (1999) is tette.  

A 3.2. sz. kérdőív a 10 alap értékosztály – vagy értékorientáció, megint másképp értékpreferencia – köré 

szerveződik, és 21 tételből áll. (Erre utal a „Schwartz-21” elnevezés.) A kérdéssor kultúrközi adaptációja 

Prazsák Gergő (2010) munkája. A 2010-ben publikált kérdéssort változatlan tartalommal és fordítással 

alkalmazom kutatásomban. A 10 alap értékosztály – amelyek az elméleti modell ismertetésekor bemutatásra 

kerültek – 10 önálló skálaként operacionalizálódik, ezeket Schwartz további 4 fő értékosztályba 

(fődimenzióba) rendezi, így kutatásom során összesen 14 dimenzió elemzésére nyílt lehetőségem. 

 

A 10 alap értékosztály és a hozzájuk tartozó 21 tétel megoszlása a következőképpen alakul: 

Jótékonyság/Altruizmus (2 item méri); Univerzalizmus (3tételt tartalmaz); Önirányítottság (2 tételből áll); 

Stimuláció (2 tétel méri); Hedonizmus (2 tétel tartozik ide); Teljesítmény (2 itemből áll); Hatalom (2 item 

tartozik ide); Biztonság (2 tételből áll); Konformizmus (2 item tartozik ide); Tradíció (2 tétel méri). 

A Schwartz által javasolt 4 értékosztály-csoport a 10 alap értéket mérő skála összevonásából alakul ki, a 

következő módon: Idealizmus, amelyet 2 alap értékdimenzió alkot (altruizmus és univerzalizmus); 

Konzerváció, amely 3 értékskálából áll (biztonság, konformitás, tradíció); Individualizmus/Önkiteljesedés, 

ezt szintén 3 skála alkotja (hedonizmus, teljesítmény, hatalom); Nyitottság/Változás, ide 2 skála tartozik 

(autonómia, kockázatvállalás). 

A kérdőíven személyes értékpreferenciák bejelölésére 6 opció állt rendelkezésre, ahol „1=egyáltalán nem 

értek egyet”, „6= teljesen egyetértek” lehetőségek közül választottak a kitöltők. A 10 alap értékdimenzió 

bemutatását a 3.4.1.3./9. sz. függelék tartalmazza. 

 

 

3.4.1.3./4. sz. melléklet: Környezeti tényezők feltárásához használt eszközök 

 

Ha kilépünk az intraperszonális dimenziók köréből, és azt vizsgáljuk meg, hogy milyen a mintában szereplő 

sokaságot körülvevő szervezeti-környezeti kontextus, az adatfelvételnek abba a szakaszába érkezünk, amely 

a szervezeti-környezeti tényezők és a Flow-állapotok kialakulása közötti összefüggések vizsgálatához 

szolgáltat adatokat. Ezen adatok feltárására – az ábrán látható módon – a kutatás mindhárom szakaszában sor 

került, ám az ESM fázisban csak az atipikus szituációkról készült adatfelvétel. 
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3.4./1.1.3. sz. ábra: Adatgyűjtési módszerek: Környezeti tényezők 

 

            
 

Míg az eddig ismertetett adatfelvételi szakaszokban adaptált eszközök és módszerek alkalmazására került 

sor, a szervezeti-környezeti tényezők felmérésénél saját fejlesztésű eszközökkel és módszerekkel dolgoztam. 

 

A szervezeti-környezeti tényezők diagnosztizálására használt első módszerként egy két részből álló saját 

szerkesztésű kvantitatív kérdőív felvételét alkalmaztam a kutatás első, online szakaszában, 172 fős mintán. 

Ez az online kérdőív csomag negyedik eleme volt. Az első, 4.1. sz. kérdőív (Szervezeti-Környezeti 

Kérdőív) a 3.4.1.3./10. sz. függelékben található. Olyan saját szerkesztésű kérdőív ez, amelynek fő elméleti 

pilléréül a Nadler–Tushman-féle (1980, 2004) Kongruencia Modell szolgált, de inspirálta szakértői 

megfigyelés (személyes szakmai tapasztalat) és Peter Warr munkája is (1987). A kérdőív tesztelésére az 

előkutatás során nyílt alkalmam. A tapasztalatok értékelése – például az itemek számának csökkentése, vagy 

néhány kérdés átfogalmazása– után került sor a 2012-es, már online formában elérhető kérdőív felvételére. 

A kérdőív 19, a szervezeti működés különböző területeit lefedő dimenzióból áll. A dimenziók mérését 

szolgáló kérdéssor összesen 90 tételből áll. A 19 dimenzió és az egyes dimenziókat mérő kérdések a 

3.4.1.3./10.2. sz. függelékben találhatók. (A csatolmány a feldolgozási fázisban megfordítandó kérdéseket is 

tartalmazza.) A 90 kérdés a 19 dimenzió mentén hivatott lefedni a szervezeti működésnek azokat a területeit, 

amelyek független változókként – feltételezésem szerint – összefüggésbe hozhatóak a szervezeti aktorok 

Flow-állapot gyakoriságaival, mint függő változókkal. A megkérdezetteknek a szervezet működésére, a 

környezeti viszonyokra, a szervezeti feltételekre vonatkozó percepcióinak a felmérése egy 1-től 5-ig terjedő 

Likert-skálán történt (ahol az 1=Egyáltalán nem ért egyet, az 5=Teljesen egyetért). A 172 fős mintaelemszám 

olyan adatmennyiséget eredményezett, hogy az adatok elemző statisztikai eszközökkel való elemzésére 

lehetőségem nyílt. Ezen felül, az előkutatás kiváló tapasztalatai alapján jelen kutatásban is alkalmazok egy 

olyan strukturált interjú szakaszt, amelynek inputjául a 4.1. sz. kérdőív adatai szolgálnak. Így ennek a 

kérdéssornak az alkalmazása kétféle hozadékot eredményezett: kvantitatív és kvalitatív elemzések inputjául 

használtam az adatokat. 

A környezeti viszonyokat feltáró, 90 tételből álló kérdéssort egy – a résztvevők Munkahelyi és 

Állásválasztási Preferenciáit feltáró – kérdőív követte (vö.: 3.4.1.3./11. sz. függelék), ez szintén saját 

fejlesztésű eszköz. A résztvevőknek 22 opcióból kellett kiválasztania azt a 6, számukra legfontosabb 

szempontot, amelyek mentén munkahelyet, illetve munkakört választanak, amennyiben szabad döntésük van. 

Itt a strukturált és strukturálatlan kérdésfelvetési technikák ötvözetéről van tehát szó, hiszen a résztvevőnek 

egy olyan „határok nélküli” szituációt kell elképzelnie, ahol nincsenek a választását meghatározó korlátok, 

ugyanakkor adott „menüsorból” választja ki a számára leginkább kedvező tételeket. A 6 kiválasztott 

szempontot már nem kellett sorrendbe állítania a válaszadónak, elegendő volt azok bejelölése. Az adatgyűjtés 

célja az volt, hogy az egyéni szinten elkészült választási preferencia mintázatokat – amelyek az 

értékpreferenciák mintájára az egyén szubjektív világának a feltárására szolgáltak más aspektusból – az 
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interjúzás során tovább finomítva és strukturálva feltérképezésre kerülhessen, hogy a kiválasztott 

preferenciák kapcsolatban állhatnak-e a Flow-állapot gyakoriságokkal. Vagyis annak a kérdésnek a 

megválaszolásához reméltem informatív adatokat gyűjteni, amely egyéni preferenciamintázatokon keresztül 

adhat támpontot a Flow-gyakoriságokra. 

Az online kérdőívek mellett, második módszerként, az interjúzás folyamata szolgált a szervezeti-

környezeti változók feltárására, amire a kutatás harmadik szakaszában került sor, 57 fő részvételével. A Flow-

t segítő és/vagy gátló szervezeti-környezeti viszonyok feltárására háromféle technikát alkalmaztam: 

asszociációs technikák képek segítségével, strukturált interjúzási technika, liminoid-szerű állapot 

megteremtése (strukturálatlan interjú szakasz). 

Asszociációs technikaként egy olyan eljárásra utalok, amelyet a Tinkler (2013) által alkalmazott ún. prompt 

pictures és photo elicitation technikák, valamint a projectív technikák (vö.: Szokolszky, 2004; Síklaki, 2006) 

előnyeit kombinálva a Murray-féle TAT (vö.: Szokolszky, 2004) mintájára alakítottam ki. Az eljárás során a 

résztvevő olyan képek sorozatát kapta, amelyeken nem volt egyértelmű, hogy mi történik, így képzeletére 

támaszkodva kellett elmondania egy történetet, leírva a szituációt, a résztvevőket, a körülményeket és az 

érzéseket, gondolatokat, amelyeket mindez benne keltett, mintha egy történetet írt volna. Olyan kép-, illetve 

fotókollekciót állítottam össze minden kérdéshez, amely erős felszólító ingereket tartalmazó képekből állt. 

Síklaki (2006:94-95) így ír erről: „Az ember számára egy másik ember vagy állat számít a legerősebb 

felszólító ingernek.” A képek újságokból kivágott, internetről lementett képeken nőket és férfiakat 

ábrázolnak, illetve interperszonális helyzeteket mutatnak be. Ezek mellett, a szabad asszociációk további 

stimulálása érdekében a képkollekcióban absztrakt, nonfiguratív művészeti alkotásokat bemutató fotók is 

szerepeltek, amelyek szintén erős ingereket közvetítenek szín-, és formaviláguknak köszönhetően. Az 

asszociációs technikák a „szabad asszociációk lazító hatásán” alapulnak, s ezek a tudatos reflexió számára 

nem, vagy kevéssé hozzáférhető gondolatok, érzelmek felszínre hozásához kiválóan alkalmazható módszerek 

(Síklaki, 2006:89). Az asszociációs technikák alkalmazása azért tűnt ésszerűnek és egyben szükségszerűnek 

is kutatásomban, mert azok a projektív technikákhoz hasonlóan kiválóan alkalmazhatóak egyéni feltáró 

eszközökként s főként akkor hatékonyak, ha, ahogy a projektív technikák alkalmazásakor is, „az új szituáció 

strukturálatlan, ha értelme, megoldása nem közvetlenül olvasható ki a szituáció elemeiből” (Oláh, 

2005a:194). A „Flow-állapotot segítő és gátló környezeti hatások” is ebbe a körbe sorolhatóak, s mivel 

szubjektív élményeket vizsgálok, amelyek minden kutatásban részt vevő alany számára egyéni módon megélt 

és percipiált érzésekként, hangulatokként, affekciókként, gondolatokként jelentkeznek, az egyéni interjúkba 

beépített asszociációs gyakorlatok alkalmazása ésszerűbbnek tűnik – bár talán valamivel időigényesebb 

módszer –, mintha ezeket fókuszcsoportos keretek között végeztem volna. 

 

Az interjúkérdéseket röviden az alábbiakban foglaltam össze a közel 1,5 órás interjú fókuszpontjait 

kiemelve: 

 

 I. rész, 1–4. kérdés (asszociációs technikák): A fizikai környezet és munkavégzés hangulatának 

felmérése projektív technikák (képek) segítségével és a magyarázatokat segítő kérdésekkel. Az interjú 

első szakaszában vagyunk, amikor a résztvevő még nem ismeri a Flow-állapot leírását, tehát itt még 

implicit módon történik az állapotokkal később összefüggésbe hozható tényezők kutatása; itt még 

csupán munkahelyi közérzetről beszélünk, hiszen hipotézisem szerint a fizikai környezetben és/vagy 

a munkavégzés módjában, hangulatában, kultúrájában felmerülő tényezők jelenléte vagy hiánya lehet 

pozitív és negatív hatással a munkavégző „jóllétére”, „hangulatára” és segíthetik vagy akadályozhatják 

őt munkavégzésében. A résztvevőket arra kértem, hogy egy sor – általam felkínált – kép közül 

válasszák ki az adott kérdésre részükről elhangzó választ leginkább illusztráló 2–3 képet, s beszéljenek 

a képek segítségével az adott szituációról, válaszolva a feltett kérdésre. Kifejezetten fontosnak 

tartottam az általánosabb, „bemelegítésre” is alkalmas kérdésekkel kezdeni az egyébként intenzív 

részvételt kívánó másfél órás interjút. Túl a ráhangolódás pozitív hatásain, az itt gyűjtött adatok már 

tartalmi szempontból is rendkívül értékesek, hiszen a potenciálisan Flow-állapotot segítő vagy 

blokkoló körülmények feltárásához adnak információt. A mellékelt interjúkérdésekből kiderül, mégis 
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hangsúlyoznom kell, hogy az I. rész kérdései még nem explicit módon kapcsolódnak a Flow-

állapothoz. A kutatás itt feltáró jellegű, az adatok olyan – a munkavégzés kontextusát érintő – 

kérdéseket tárnak fel, amelyekre a korábbi kutatási szakaszokban nem került sor. A kutatás során a 

résztvevőknek bemutatott képek (mindennapi élethelyzetet ábrázoló fotók vagy művészeti alkotásokat 

ábrázoló fényképek) beszámozásra kerültek és tematikus struktúrában az interjúkérdésnél felsorolva 

is megtalálhatók. Helyszűke miatt azokat nem csatoltam a mellékletbe, ám kérésre minden érdeklődő 

kutató számára rendelkezésre állnak. 

 II. rész, 6–10 és 12–15. számú kérdések (asszociációs technikák alkalmazása): A Flow-állapot 

gyakoriságokkal összefüggésbe hozható környezeti tényezők feltárása asszociációs technikák 

alkalmazásával; az itt nyert válaszok már explicit módon világítják meg a keresett összefüggéseket, 

hiszen az interjú II. szakasza a kutatás során első ízben feltárja az Optimális Élmény leírását. Erre az 

interjúzás kb. 15. percében kerül sor. Ezt az állapotleírást követően explicit megfogalmazásban utalok 

a Flow-állapotra, amit a kérdésfelvetések is tükröznek. Nagyon fontos megjegyezni, hogy szerepel 

több olyan kontrollkérdés is a sorban, amelyek kapcsán a résztvevőnek képek segítségével le kell írnia 

azt az állapotot, amit ő Flow-ként percipiál (II. rész, 6. sz. kérdés első fele), illetve amelyeket nem (itt 

a három anti-Flow-állapot, a Szorongás/Stressz, az Unalom és az Apátia állapotainak jellemzőit 

vártam visszaköszönni a beszámolókból (vö.: 12. kérdés). Hasonlóan a fizikai környezet feltárásához, 

itt is arra kértem a résztvevőket, hogy az általam felkínált fényképek közül válasszák ki az adott 

kérdésre adható választ leginkább illusztráló 2–3 képet, s beszéljenek a képek segítségével a 

kontextusról, ahol a Flow könnyebben vagy nehezebben alakul ki, illetve a helyzetekről, amelyek 

kibillentik a résztvevőt az optimális működési módból. A 12–15. sz. kérdések a 6–10. sz. kérdések 

inverzeként egyrészt kontroll célokat szolgálnak, másrészt alternatív úton közelítenek ugyanazon cél 

felé. 

 III. rész, 1–3. sz. és IV. rész, 1–2. sz. kérdések (strukturált interjú szakasz): A minta kontrollált 

természetéből adódóan az online kérdőívekkel (4. sz. kérdőívek) nyert környezeti adatok feldolgozása 

lehetővé tette 172 olyan egyéni szintű riport elkészítését, amelyben a szervezeti-környezeti 

viszonyokról a korábban bemutatott, Flow-gyakoriságot potenciálisan befolyásoló 19 környezeti 

tényező és 6 munkahely- és állásválasztási preferencia segítségével tájékozódhatunk. Az interjúban 

részt vevő 57 alany személyes eredményeinek interjú előtti feldolgozásából származó információ 

szolgált inputként az interjú strukturált szakaszához: 

o IV. 1–2. sz. kérdések: A 19 dimenzióból egyéni szinten kijelölésre kerültek azok, amelyek a 

Likert-skálán 2,2 pont alatti és 4,4 pont feletti értéket vettek fel egy adott interjúalany 

értékelésében, tehát nem a középértékeknek, hanem a kiugró értékeket felvevő tételek interjún 

történő megbeszélése volt a cél. Ha egy adott interjúalany esetében az értékek eloszlása nem 

tette lehetővé ezt a megközelítést (túlságosan sok kiugróan magas értéket használt, vagy 

döntően alacsony értékek szerepeltek riportjában minden dimenzió tekintetében), akkor az 

egyébként is csökkenő sorrendbe rendezett dimenziók közül azokra a dimenziókra, illetve 

tételekre kérdeztem rá, amelyek a felső, illetve alsó kvartilisok valamelyikébe tartoztak, tehát a 

felső 5 és alsó 5 értékre koncentrált a beszélgetés. (A 19 környezeti dimenziót az azokat alkotó 

itemek átlagai mentén csökkenő sorrendbe helyeztem, majd kijelöltem mind az 57 interjú alany 

esetében azt az 5–6 legmagasabb és 5–6 legalacsonyabb értéket, amelyek az ő riportjaikban 

szerepeltek.) Minden esetben figyelembe vettem továbbá, ha egy dimenziót alkotó itemsor egy-

egy tétele kiugró értéket vett fel. A célja ennek az interjúszakasznak ugyanis az volt, hogy a 

Flow-gyakoriságok és a környezet összefüggéseinek feltárásához a kiugró értékek mentén 

gyűjtsek adatokat. Ez utóbbiak beazonosítását követően hangzott el az a kérés, hogy a résztvevő 

minden egyes szaliens értéket felvett tétel esetében gondoljon az általa korábban leírt Flow-

élményre, s határozza meg, hogy az ő vélekedése, percepciója, értékelése szerint adott dimenzió 

(vagy tétel) esetében mennyire igazak a következő állítások, tehát mennyiben tartja 

meghatározónak a Flow-élmény szempontjából a szervezeti működés általa kiugróan magas, 

vagy alacsony értékkel jellemzett aspektusát: 0=nincs kapcsolata a Flow-val; 1=indirekt, 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

309 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

áttételes kapcsolata van a Flow-val (pl. sok magánéleti-egzisztenciális aspektust soroltak fel itt 

a résztvevők); 2=direkt, gyenge kapcsolata van a Flow-val; 3=direkt, erős kapcsolata van a 

Flow-állapottal. 

o III. rész, 1–3 sz. kérdések: Az egyéni szinten elkészített 6 munkahely- és állásválasztási 

preferencia riportok felhasználásával lehetőség nyílt annak megvizsgálására is, hogy adott 

interjúalany mennyire tartja a 6 általa kiválasztott munkahely-választási preferenciát 

relevánsnak a Flow-ba kerülést. A 6 kiválasztott preferencia és a Flow kapcsolatát itt is a fent 

bemutatott 1–3-as skálán kellett elhelyezniük a résztvevőknek. 

Úgy a 19 dimenzió, mint a 6 munkahely- és állásválasztási preferencia esetében, amit az 

interjúalany Flow szempontjából egyértelműen kritikusan fontosnak tart, de hiányolja a 

munkahelyi környezetéből, az potenciális Flow-blokkoló, amit fontosnak tart és jelen van, az 

potenciális Flow-segítő faktor lehet. 

 IV. rész, 1. kérdés (liminoid-szerű állapot megteremtésének eszköze): A kérdés így hangzik: „Ha 

lenne elegendő erőforrásod (idő, pénz, munkatársak), hogy megtehess bármit, amit akarsz, hogy a 

munkahelyedet olyanná változtasd, ahol gyakrabban élhetsz meg Flow-állapotot, mit tennél?”. A 

Turner (1974) féle „liminoid” állapothoz hasonló állapotot próbálja a kérdés felidézni, amikor a 

képzelet erejének köszönhetően a normális strukturális korlátok, limitációk „átmeneti 

felfüggesztésével ”, a lehetőségek határtalanná válnak. 

 V. rész, 2. kérdés (strukturált interjú szakasz): Az optimális élmény leírásának ismeretében feltehető 

kérdés, amely a résztvevőket arra kéri, nevezzenek meg 2–3 olyan konkrét változtatást, amelyeknek 

köszönhetően többször élhetnének meg Flow-élményt a napi működés során. 

 

A fentiekhez csupán kiegészítésként használtam az ESM kérdőíven szereplő válaszok közül azokat, 

amelyekre csak valamilyen extrém körülmény esetén kellett válaszolniuk a résztvevőknek. ( pl. ha nem tudtak 

kitölteni időben egy korábbi kérdőívet,leírták pontosan annak okait). Az ESM kérdéssor 4 olyan nyitott 

kérdést is tartalmaz, amelyek éppen ezeket a helyzeteket hivatottak detektálni. Ezek a K60–63-as kérdések 

(vö.: 3.4.1.3./3. sz. függelék). A K60–61 sz. kérdések, bár szintén a körülményekre kérdeznek rá, azoknak az 

interperszonális, és/vagy csoportközi aspektusait érintik. Végezetül két olyan nyitott kérdés 

megválaszolására is volt opcionálisan lehetőség, amelyek vagy akkor váltak relevánsakká, ha a résztvevő 

bármi miatt nem tudott válaszolni egy korábbi random jelzésre, vagy ha bármilyen, a kérdőív kérdésein 

túlmutató eseményről, jelenségről, érzetről kívánt beszámolni. 

 

3.4.2./1. sz. melléklet: Online Flow mérése: Flow-állapotok és gyakoriságok mérése a munkakör 5 fő 

munkatevékenységére. 

 

Módszer: Adaptált módszer. Eisenberger és mtsai (2005) Csíkszentmihályi (1990, in Csikszentmihalyi és 

mtsai, 1993) „within participant”, azaz „résztvevőn belüli” számítási módszerét alkalmazva határozta meg a 

Flow+3 állapotot munkahelyi környezetben, 5 fő munkatevékenység kontextusában az idézett 2005-ös 

publikáció 2.sz. kutatási esetet leíró tanulmányában (vö.: Eisenberger és mtsai, 2005:767). 

 

Eisenberger és munkatársai az 5 fő munkatevékenység vonatkozásában csak azt vizsgálták, hogy a munkakör 

egésze (5 tevékenység átlagolásával állapították meg) hová esik a négycsatornás modellben, így 

informálódtak arról, hogy egy-egy résztvevő munkakörét tipikusan Flow, Apátia, Unalom vagy Szorongás 

jellemzi. Kutatási fókuszuk miatt ennyi elegendő volt számukra, s – bár az eljárás lehetővé tette volna – nem 

vizsgálták azt, hogy az 5 tevékenységet egyenként véve azok melyike sorolható Flow–Apátia–Unalom–

Szorongás állapotkategóriák valamelyikébe, illetve azt sem, hogy egy-egy tevékenység a munkakör 

egészének hány százalékát tette ki. Kutatásomban ezek felmérésére is szükség volt, így egy plusz kérdéssel 

egészítettem ki az eredeti kérdőívet: a résztvevők arra a kérdésre is válaszoltak, hogy egy-egy tevékenység a 

munkaidejük körülbelül hány %-át tette ki. Ezzel olyan adatbázishoz jutottam, amelynek segítségével Flow-

gyakoriságokat is tudtam számolni, amire Eisenbergerék alapmodelljének változatlan alkalmazásával nem 
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kerülhetett volna sor. Az általam alkalmazott módszerrel továbbá az 5 munkatevékenységről egyenként is 

megállapítható, hogy az adott tevékenységre mely állapot jellemző, s a munkaidő arányában megjelenítve 

mindezt, a további számítások inputjául elengedhetetlen Flow-gyakorisági mutató is egyszerűen 

meghatározhatóvá vált, miközben a számítási módszer nem változott. Ezzel a két kiegészítéssel a következő 

lépéseket alkalmaztam:  

 Minden résztvevő esetében meghatároztam az 5 fő munkatevékenység „Kihívás” és 

„Képesség/Felkészültség” értékeit, s azokat egyenként összehasonlítottam az adott résztvevő 

esetében mért 5 munkatevékenység plusz 18 szabadidős tevékenység (összesen tehát 23 

tevékenység) Kihívás és Felkészültség értékeiből képzett személyes átlagokkal. Így az 5 különböző 

tevékenységre 5 különböző állapotbesorolást kaptam meghatározott kritériumok mentén, amelyek 

megegyeznek a Csíkszentmihályi és mtsai (1993) által javasolt módszerrel (amelyet Eisenberger 

csapata is alkalmaz). Az adott elfoglaltságra vonatkozó munkaidő hányad alapján megállapítható 

volt ily módon, hogy a munkakör teljes univerzumának (a munkaidő 100%-nak) az 5 fő 

tevékenységet tekintve mekkora százalékban lesz Flow+3 állapotban a kitöltő. Ebből számunkra a 

Flow-gyakoriság értékek voltak a leginkább relevánsak, amelyekre mindenhol „Online Flow 

gyakoriság érték”-ként utalok. 

 Eisenberger és mtsai (2005) 9 pontos Likert-skálát alkalmaznak – én a 7 pontos skála mellett 

döntöttem, mert ezt használtam az ESM Flow kérdőív állapotfelmérései, valamint az azokhoz tartozó 

élménydimenziók, méréséhez is. Az egységes megközelítés a módszertani összehasonlítást 

megkönnyítette. 

 Munkahelyen kívül folytatott tevékenységekhez kötődő állapot- és élménydimenziók felmérésénél 

Eisenbergerék 21 munkahelyen kívüli tevékenységet használnak. Én az előkutatásban tapasztaltak 

alapján 18 tételt alkalmaztam, s olyan választási lehetőségeket kínáltam, amelyek közelebb álltak a 

2012-ben jellemzőbb szabadidős elfoglaltságok természetéhez.  

 

A módszer részletes ismertetése a számítási lépések bemutatásával: 

1. lépés: 

 A 2.1. kérdőív (vö.: 3.4.1.3./2.sz. függelék: 2.sz.kérdőív) az 5 leggyakoribb munkatevékenységre 

vonatkozó K15/1-5/7 „Megvan hozzá a felkészültségem, hogy kezeljem a helyzetet” (a 

továbbiakban „Felkészültség” megnevezéssel hivatkozom erre a kérdésre, illetve a kérdésre adott 

adat értékekkel számított értékeknél „Felk” index jelölést használom) és a K15/1-5/8 „Kihívásként 

élem meg a tevékenységet (a továbbiakban „Kihívás” megnevezéssel hivatkozom erre a kérdésre, 

illetve a kérdésre adott adat értékekkel számított értékeknél „Kih” index jelölést használom) 

kérdéseire 1–7-ig terjedő Likert-skála értékeket adott a kitöltő, azaz 5 db Kihívás és 5 db 

Felkészültség értéket kaptunk. 

2. lépés: 

 A 2.2. kérdőív 18 nem munkatevékenységre vonatkozó K16/1/1-18/ „Mennyire kihívás (erőpróba) 

Önnek a tevékenység?” és a K16/2/1-18 „Mennyire érzi magát képesnek, felkészülnek a 

tevékenység elvégzéséhez?” kérdéseire szintén 1–7-ig terjedő Likert-skála értékeket adott a kitöltő, 

azaz kitöltőnként 18–18 db értéket kaptunk. A munkatevékenység 5 db Kihívás és 5 db Felkészültség 

értékével együtt 18+5=23 db Kihívás és ugyanennyi Felkészültség értéket nyertünk. Ezekre az 

értékekre átlagot számoltam, amit az i-edik (i=1… kitöltők max. száma) kitöltőnél Saját Összevont 

Átlag, SÖÁi-val rövidítek. Ennek megfelelően két átlagom van a 23 tevékenységre összesen (5 munka 

és 18 nem munkatevékenységre), egyik a Felkészültségre, másik pedig a Kihívásra:  

 

SÖÁi
Felk = 5fő munkatevékenység + 18 nem munkatevékenység Felkészültség kérdésekre adott 

értékek átlaga 

SÖÁi
Kih = 5fő munkatevékenység + 18 nem munkatevékenység Kihívás kérdésekre adott értékek 

átlaga 
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3. lépés: 

 A Saját Összevont Átlag (SÖÁ) értéket az 5 fő tevékenység Saját Munka Érték (SMÉ) értékeihez 

hasonlítom egyenként, majd az alábbi relációkban meghatározott kritériumok alapján besorolásra 

kerül minden kitöltőnél az adott munkahelyi tevékenységére jellemző állapot. 

Az i-edik kitöltőnek (i=1… kitöltők max.száma) a j-edik munkatevékenységére jellemző állapot 

meghatározása (ahol az j index a j-edik munkatevékenységet jelöli, j=1;2;3;4;5): 

o Ha SMÉj
i
Kih < SÖÁi

Kih és SMÉj
i
Felk < SÖÁi

Felk, akkor APATHY/APÁTIA  

o Ha SMÉj
i
Kih < SÖÁi

Kih és SMÉj
i
Felk > SÖÁi

Felk, akkor BOREDOM/UNALOM 

o Ha SMÉj
i
Kih > SÖÁi

Kih és SMÉj
i
Felk < SÖÁi

Felk, akkor ANXIETY/SZORONGÁS 

o Ha SMÉj
i
Kih > SÖÁi

Kih és SMÉj
i
Felk > SÖÁi

Felk, akkor FLOW 

 

Fentieket a 3.4.2./1. sz. ábra ábrázolja a már megszokott négy csatornás modellben. 

 

3.4.2./1. sz. ábra: Online Flow mérése 

 
 

4. Lépés: 

 A 2.1. kérdőív K15/B1-B5 értékek becsült százalék értékben tartalmazzák az adott 

munkatevékenység részarányát a kitöltő munkával töltött idejéből. Ezért ezzel a módszerrel 

kiszámíthatjuk a 4 állapot megoszlását az 5 fő tevékenységgel töltött idő %-ban. Az egyes 

tevékenységre jellemző állapotok, és az időbeni megoszlások táblázatban és diagramban 

kerülnek bemutatásra.  

 

 

3.4.2./2. sz. melléklet: ESM Flow: Flow-állapotok és Flow-gyakoriságok mérése az ESM kérdőívben 

felvett adatok alapján Massimini és Carli (1988), Csíkszentmihályi és Lefevre (1989), Hektner és 

mtsai (2007) módszerei alapján 

 

Módszer: Adaptált módszer. Az egyes ESM időpontokban a résztvevő által a "Kihívás" és 

"Képesség/Felkészültség" kérdésekre adott egyéni sztenderdizált Z-score értékek adott kritériumok mentén 

összehasonlításra kerülnek az egyes résztvevő által az összes időpontban adott Kihívás és 

Képesség/Felkészültség értékek átlagával. (A sztenderdizált, Z-score értékekkel számolunk, ahol a Kihívás 

és Felkészültség/Képesség átlagai nullával egyenlők.) 
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A módszer részletes ismertetése a számítási lépések bemutatásával: 

 

A Flow–Apátia–Unalom–Szorongás állapotok meghatározása egyéni szinten, random időpontban felvett 

ESM kérdőív adatainak segítségével a kérdőívekben szereplő következő két kérdés segítségével; K32 

„Mennyire volt kihívás a tevékenység?” és K33 „Megfelelően felkészültnek, (szak)képzettnek érezte 

magát?” A kitöltő a kérdésekre 1–7 terjedelmű Likert-skálán adott értéket. Ezekből az értékekből a 

következő módon került meghatározásra a 4 lehetséges állapot valamelyike az adott tevékenység 

vonatkozásában: 

 

 

1.lépés: 

 

 Minden egyes kitöltő minden kitöltött ESM kérdőívének a K32 és K33 sz. kérdésére adott nyers 

pontszáma standard értékre került átszámításra a megszokott gyakorlat szerint (átlagok, szórások, 

standard érték számítás):  

 
 

2.lépés: 

 Flow+3 állapotok meghatározása élménymintánként egyéni szinten: Az alábbi relációk alapján 

besorolásra került minden kitöltő minden egyes kérdőívének az i-edik kitöltés időpontjában (a jelzés 

időpontjában) jellemző állapota. 

o Ha a Zi
Kih <0 és a Zi

Felk <0, akkor APATHY/APÁTIA 

o Ha a Zi
Kih <0 és a Zi

Felk >0, akkor BOREDOM/UNALOM 

o Ha a Zi
Kih >0 és a Zi

Felk <0, akkor ANXIETY/SZORONGÁS 

o Ha a Zi
Kih >0 és a Zi

Felk >0, akkor FLOW 

 

 

Mindezt a 3.4.2./2. sz. Ábra tartalmazza. 
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3.4.2./2. sz. ábra: Az ESM Flow mérése 

 
 

3. lépés: 

 Flow-gyakoriságok meghatározása a teljes munkaidő %-ban; miután minden élményminta 

besorolása megtörtént a fentiek szerint, egyéni szinten elkészíthetővé vált minden résztvevő számára 

az egyéni „Flow-térkép”, amely megmutatta, hogy a minták mekkora számban és arányban kerültek a 

Flow–Apátia–Unalom–Szorongás állapotok kategóriáiba. Az összes élménymintát véve a 

munkavégzés univerzumának, tehát a munkaidő 100%-nak, a Flow-ba sorolt élményminták száma 

alapján már könnyen meghatározható volt az egyéni szintű Flow-gyakorisági mutató, ami a 94 fős 

mintán 94 magas mérési szintű, intervallum skálát biztosító Flow-gyakoriság értékként további 

elemzések inputjaként szolgált. 

 

 

3.4.2./3. sz. melléklet: Flow-gyakoriságok besorolása interjú adatok alapján 

 

 
 

3.4.2/4. sz. melléklet: Élménydimenziók meghatározása (Flow+3 másik állapot): Online kérdőív 

adatai alapján (2. sz. kérdőív) 

Módszer: 

 Carli és mtsai (1988) és Massimini és Carli (1988) módszertana alapján. 

 A K15/A1-A5 fő munkatevékenység Flow+3 állapot meghatározása után a K15/1–K15/18 élményeket 

meghatározó értékek átlaga kerül összehasonlításra a Flow-állapot és az Apátia–Unalom–Szorongás 

állapotok átlag értékeivel. Az adatok táblázatban és diagramban kerülnek bemutatásra. A skálák 

használatában jelentkező egyéni különbségek kiküszöbölésére sztenderdizált, Z-score értékeket 

használtam. 
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Eljárás lépésenként: 

 

1.a. lépés: A fordított értékek megfordítása. Az 1–7 Likert-skálán a j-edik kérdés Xj értékének 

megfordítására a 8-Xj számítást használjuk. A fordított értékű kérdések azok, amelyeknél a magasabb 

értékekhez negatív érzések, ítéletek társulnak. Tételesen 3 ilyen kérdés szerepel a listán: K15/1-5/10, 

K15/1-5/12; K15/1-5/14 („Úgy érzem, mások túlságosan sokat várnak tőlem”; „Úgy érzem, szívesen 

csinálnék mást”; „Nehéz a feladatra koncentrálnom”). 

 

1.b. lépés: Az értékeket sztenderdizált Z-score-okká alakítottam át. 

 

2. lépés: Három dimenzió esetében több item megválaszolásával nyert értékek átlaga alkotott egy-egy 

„élmény minőséget”, „dimenziót”. Ezek a következők voltak, itt átlagolásra kerültek az itemekre adott 

válaszok. 

 Koncentrált: 

K15/3 Mennyire koncentrált? 

K15/14 Nehéz volt koncentrálnia? 

 

 Intrinzikus érdeklődés/motiváció hajtja: 

K15/2 Érdekes volt a tevékenység? 

K15/9 Fontos volt önnek az adott tevékenység? 

K15/12 Úgy érezte, szívesen csinálna mást? 

 

 Kiváló teljesítményt nyújt/ csúcsformában van: 

K15/4 Megfelelt az önmagával szembeni elvárásainak? 

K15/11 Sikeresen haladt azzal, amit csinált? 

K15/16 Megfelelt mások elvárásainak? 

 

3. lépés: Kiszámolásra kerültek a K15i
Flow értékek szórásai, átlagai, ahol i a K15 kérdéscsoport i-edik kérdése 

(i=1..18), és a Flow- index jelzi azoknak a K15A munkatevékenységeknek az állapotát, amelyeknél a korábban 

ismertetett eljárás szerint Flow állapot állapítható meg. Ugyanígy kiszámításra kerültek a Szorongás, Apátia 

és Unalom állapotokra vonatkozó értékek szórásai, átlagai is, majd ezeket az átlagokat páronként 

hasonlítottam össze, s az eltéréseket kerestem a Flow és 3 másik állapot érzet értékeinek átlagai között. 

Másképpen: A Flow+3 állapot meghatározását követően megvizsgáltam, hogy az egyes állapotkategóriába 

besorolt minták (itt tevékenységek) milyen élményminőséget mutatnak, milyen érzet értékekkel írhatóak le, 

s ezek hol és mennyiben térnek el a többi 3 állapot értékeitől. Ezeket az értékeket (átlagokat) táblázatba 

helyezve páros t-próbával összehasonlítottam állapot-páronként, majd az eredmények táblázatba kerültek a 

szignifikáns különbségek megjelölésével. A szórásegyezést a Levene-féle F-próba segítségével ellenőriztem. 

Nullhipotézis: a 4 állapot (Flow, Szorongás, Unalom, Apátia) között nincs különbség az állapotok megélése 

tekintetében. A páros t-próba alkalmazását a következő állapotpárok mindegyikén elvégeztem: 

 

a. FLOW–ANXIETY 

b. FLOW–BOREDOM 

c. FLOW–APATHY 

d. ANXIETY–BOREDOM 

e. ANXIETY–APATHY 

f. BOREDOM–APATHY 
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A minták közti különbségek szignifikanciavizsgálatát a szokásos szintek alkalmazásával értékeltem: az 5–

1% közötti értékeket közepesen szignifikánsként, az 1%-nál kisebb értéket pedig erősen szignifikánsként 

értékeltem. 

 

Élménydimenziók meghatározása (Flow+3 másik állapot): ESM kérdőív adatai alapján 

 

Módszer: 

 Carli és mtsai (1988) és Massimini és Carli (1988) módszertana alapján. 

Az Online kérdőíveknél ismertetett módszer került alkalmazásra az ESM-el gyűjtött adatok esetében is, itt 

azonban magasabb itemszámmal dolgoztam, hiszen a 18 tétellel leírt „elsődleges Flow-dimenzión” felül 

további 15 került felmérésre (ESM kérdőív K26–58). Összesen tehát 33 itemből álló élménydimenzió-

vizsgálatra került sor a 4 állapot viszonylatában. 

A K44–53-as kérdésekhez tartozó értékek bipoláris skálán helyezkedtek el, amelyeket adatfeldolgozás 

részeként 1–7-ig terjedő Likert-skálává alakítottam, majd a következő itemekhez tartozó értékeket – mivel 

azok „fordított” kódolásúak voltak – megfordítottam: K35, K37, K39, K44, K49, K50, K51, K53, K55, K56. 

Az értékek sztenderdizálásra kerültek a skálák használatában jelentkező egyéni különbségek 

kiküszöbölésére. 

A Flow+3 állapot meghatározása után kiszámításra kerültek a szórások, átlagok, az átlagok közti 

különbségek: Flow–Unalom, Flow–Apátia, Flow–Szorongás, Szorongás–Unalom, Szorongás–Apátia és 

Unalom–Apátia párosításban. A minták szórásnégyzetének tesztelésére f-próbát végeztem, majd a minták 

közti különbségek összehasonlítására itt is t-próbát alkalmaztam a kutatási gyakorlatban bevett szignifikancia 

szintek mellett: 5% és 1% között normál, az 1%-nál kisebb értékeket pedig erősen szignifikánsként 

értékeltem.
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3.4.2/5. sz. melléklet: Input kereszttábla elemzésekhez: függő és független változók két csoportra 

osztása 

 

Az a) táblázat: a demográfiai és munkahelyi státusz jellemzők két csoportba történő osztását mutatja be. 

A b) táblázatban a Flow-gyakoriságokat két csoportra osztó mediánok láthatók mindhárom forrásra. 

 

             a) táblázat                                                          b) táblázat 
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3.4.2./6. sz. melléklet: TCI számítás menete syntax alapján (Rózsa és mtsai, 2012a, 2012b) 

 

1. A „fordított” kérdésekre adott értékek megfordításra kerültek: 

RECODE tcir36 tcir2 tcir24 tcir38 tcir31 tcir5 tcir12 tcir19 tcir26 tcir49 tcir56tcir17 tcir6 tcir13 

tcir20 tcir27 tcir34 tcir50 tcir57 tcir59 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1). (A tci itemek alábbi 

számozásban a 3.4.1.3./6. sz. függelék kérdéssorai mellett tételesen megtalálhatók). 

2. Minden fődimenzióra és minden válaszadóra a fődimenzióhoz tartozó kérdések értékeinek átlaga 

kiszámításra került (egy fődimenzióra annyi átlag adott, ahány válaszadó volt). 

Egy fődimenzióhoz tartozó kérdések: 

 

 Dim. 1 Dim. 2 Dim. 3 Dim. 4 Dim. 5 Dim. 6 Dim. 7 

Kérdé

s 

Újdonság-

keresés 

Visszahú-

zódás 

Jutalom-

érzékenység Kitartás 

Önmeghatáro-

zás & 

Önérvényesítés 

Együttműkö-

dési készség 

Transzcen-

dencia -

élmény 

1. tcir8 tcir2 tcir3 tcir11 tcir5 tcir6 tcir21 

2. tcir15 tcir9 tcir17 tcir18 tcir12 tcir20 tcir28 

3. tcir29 tcir16 tcir24 tcir25 tcir19 tcir27 tcir35 

4. tcir36 tcir30 tcir31 tcir32 tcir26 tcir34 tcir44 

5. tcir41 tcir37 tcir38 tcir39 tcir33 tcir50 tcir51 

6. tcir45 tcir46 tcir47 tcir55 tcir49 tcir57 tcir58 

7. tcir52 tcir53     tcir56 tcir59   

8. tcir60             

 
Összesen 172x7= 1204 átlag 

 

Azok az itemek, amelyek a TCI 60-hoz képest nem kerültek felhasználásra:  
Kimaradó tételek  

1. tcir1 

2. tcir4 

3. tcir7 

4. tcir13 

5. tcir14 

6. tcir23 

7. tcir40 Kontroll 

8. tcir42 

9. tcir43 

10. tcir54 

11. tcir10 

12. tcir22 

13. tcir48 

 

3. Minden fődimenzióra kiszámításra került az összes válaszadó által adott érték átlaga (egy 

fődimenzió = egy átlag szám), összesen 7 átlag. 

4. Minden fődimenzióra kiszámításra kerültek a szórások (egy fődimenzió = egy szórás érték), 

összesen 7 szórás. 

5. A következő képlettel kiszámításra került minden válaszadóra és minden fődimenzióra a T-skála 

szerinti érték: (Válaszadó fődimenzió átlaga – összes válaszadó fődimenzió átlaga)/összes 

válaszadó fődimenzió szórása x 10+50. Így megkaptuk az N=172 x 7 fődimenzió = 1204 T-skálára 

konvertált TCI értéket. 
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3.4.2./7. sz. melléklet: Schwartz Értékpreferencia Számítás syntax 

 

 

Az alábbi item értékek a 3.4.1.3/8. sz. függelékben található kérdőív itemszámaival egyeznek (összesen 21 

item.) 

 

COMPUTE Jótékonyság=(érték12 + érték18)/2. 

EXECUTE. 

COMPUTE Univerzalizmus=(érték3 + érték8 + érték19)/3. 

EXECUTE. 

COMPUTE Önirányítottság=(érték1 + érték11)/2. 

EXECUTE. 

COMPUTE Stimuláció=(érték6 + érték15)/2. 

EXECUTE. 

COMPUTE Hedonizmus=(érték10 + érték21)/2. 

EXECUTE. 

COMPUTE Teljesítmény=(érték4 + érték13)/2. 

EXECUTE. 

COMPUTE Hatalom=(érték2 + érték17)/2. 

EXECUTE. 

COMPUTE Biztonság=(érték5 + érték14)/2. 

EXECUTE. 

COMPUTE Konformitás=(érték7 + érték16)/2. 

EXECUTE. 

COMPUTE Tradíció=(érték9 + érték20)/2. 

EXECUTE. 

COMPUTE Ben_uni=(Jótékonyság + Univerzalizmus/2. 

EXECUTE. 

COMPUTE Conserv=(Biztonság + Konformitás + Tradíció)/3. 

EXECUTE. 

COMPUTE Enhance=(Teljesítmény + Hatalom+Hedonizmus)/3. 

EXECUTE. 

COMPUTE O_change=(Stimuláció +Önirányítottság/Autonómia)/2. 

EXECUTE. 
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3.4.2./8. sz. melléklet: Input kereszttábla-elemzésekhez: függő és független változók két csoportra 

osztása (Flow, Schwartz, TCI és Környezeti értékek mediánjai mentén) 
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3.4.2./9. sz. melléklet: A környezeti tényezőket mérő adatok feldolgozása a 4.1. sz. Szervezeti-

Környezeti Kérdőív alapján 

 

Módszer: 

 Saját fejlesztésű kérdőív. Felvétel: online szakaszban. 

 

 

A módszer részletes ismertetése a számítási lépések bemutatásával: 

 

1. lépés: A fordított értékek megfordítása. Az 1–5 skálán a fordított értékű kérdések azok, amelyeknél a 

magasabb értékekhez negatív érzések, ítéletek társulnak. Tételesen: K64; K74; K76; K95; K97; K103; K111; 

K117; K123; K127; K129; K145; K146; K152 (3.4.1.3./.10. sz. függelék: szervezeti-környezeti kérdőív). 

 

 

2. lépés: Az adatok rendezése és átlagolása főkódok szerint történt, ahol mindegyik főkód egy-egy dimenziót 

jelölt. Az összesen 90 tétel 19 dimenzió alá szerveződött. A K64–K154 kérdések mindegyike úgy került előre 

bekódolásra, hogy a 19 dimenzió alá bekategorizálható legyen (vö.: 3.4.1.3./10.2. sz. függelék kérdőíve) 

Az egyes főkódok (=dimenziók) alá tartozó itemek átlagát kiszámoltam egyéni kitöltőre, szervezetre és 

szervezeti típusra (nonprofit szféra–verseny szféra bontásban), és a teljes kutatásra. Ez 4 szintű elemzést tett 

lehetővé. A főkódok (dimenziók) átlag értékei csökkenő sorrendben kerülnek kimutatásra egyéni–szervezeti–

szektor és teljes kutatás szinteken. Ez egyrészt a résztvevői visszajelzések inputjaként szolgált, másrészt 

fontos inputját alkotta a kvantitatív elemzéseknek az interjúzás során, hiszen ezek segítségével került sor a 

környezeti tényezők/komponensek és a Flow-gyakoriságok kapcsolatának vizsgálatára. 

 

 

3. lépés: A 19 dimenzióból adatredukciós eljárással 5 főkomponenst képeztem. Ezt SPSS-ben sztenderd 

eljárás keretében hajtottam végre. Főkomponens elemzés során a bevont 19 változóból készítettem egy olyan 

sztenderdizált (0 átlagú, 1 szórású) mutatót, amely a lehető legnagyobb információmennyiséget őrizte meg 

az eredeti változók által megtestesítettből. (Az információmennyiség itt lényegében varianciát jelent.) 

Az eredmény értékelésekor azt vizsgáltam, hogy: 

a./ a bevont változók kommunalitása elég nagy-e (azt mutatja meg, hogy a létrehozott főkomponens az adott 

változó varianciájának hány százalékát őrzi meg). Itt az egyezményes küszöbértéket, a 0,25-öt 

használtam; 

b./ a létrehozott főkomponens a teljes (a bevont változók) variancia mekkora részét őrzi meg. Itt is az 

egyezményes küszöbértéket, az 50%-ot használtam. 

Ha az előbbi két feltételnek megfelelt a főkomponens, akkor fogadtam el. 

Megjegyzendő, hogy az egyik fődimenziót (a 4. számút, amely az Interdependencia nevet viseli) nem az 

ismertetett főkomponens képzési módszerrel, hanem index képzési módszer segítségével alakítottam ki. Az 

ott szereplő összesen két tétel sztenderdizált értékeinek (Z-score) átlagából alakítottam ki azt. 

 

4. lépés: A fenti módszer eredményeként kialakított 5 főkomponenshez tartozó egyes dimenziók értékeinek 

átlagából került kiszámításra az adott főkomponens értéke. A főkomponensek (vagy fődimenziók) 

megnevezését és az azokat alkotó dimenziók felsorolását a következő táblázatból olvashatjuk ki: 
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3.4.2./10. sz. melléklet: Háromdimenziós kereszttábla-elemzés lépései a Flow-t segítő szervezeti-

környezeti tényező és személyiség dimenzió kombinációk feltárására 

 

Az alábbiakban annak a három lépésből álló folyamatnak a bemutatása következik, amelynek mentén a Flow-

állapot gyakoribb kialakulását segítő környezeti tényező és személyiségdimenzió kombinációk beazonosításra 

kerültek: 

 Első lépésben a szervezeti-környezetei tényezőket leíró és kutatásom egyik részeredményeként 

beazonosított 5 főkomponens és a 3 forrásból származó Flow-gyakoriságok kapcsolatának 

kétdimenziós összefüggéseit vizsgáltam, amit a korábban ismertetett módon és sztenderdek mentén 

végeztem. Megvizsgáltam, hogy a főváltozók és a Flow-gyakoriságok között van-e összefüggés, s ha 

van, milyen erős, milyen irányú. 

 A második lépésben megnéztem, hogy a személyiségdimenziók (a 7 TCI és 14 Schwartz dimenzió) 

kontrollváltozókként történő bevonása az elemzésbe mennyiben változtatta meg az adott környezeti 

dimenzió és a Flow-gyakoriságok kapcsolatát. Úgy az 5 környezeti fődimenzió – itt a „főváltozók” 

csoportja –, mint a 21 TCI és Schwartz személyiségdimenzió – itt a „kontrollváltozók” – esetében a 

korábban ismertetett mediánok mentén két csoportra osztottam a mintákat, és ezek, valamint a 3 

forrásból származó, ugyancsak kétfelé osztott Flow-gyakorisági csoportok között vizsgáltam meg a 

háromdimenziós összefüggéseket, vagyis tártam fel a Flow-gyakoriságok és környezeti fődimenziók 

kapcsolatát a személyiségdimenziók tükrében. Az összesen 5 főváltozó, 21 kontrollváltozó és a 3 

forrásból származó Flow-gyakoriság értékek medián mentén kettéosztott mintái vettek részt az 

elemzésben, és adtak olyan háromdimenziós kombinációkat, amelyek vizsgálata segítségével választ 

kaptam arra a kérdésre, hogy egy adott környezeti dimenziónak mely személyiségdimenzió bevonása 

mellett mutatkozik Flow-katalizáló hatása. Az értékelések során azok az eredmények számítottak 

kutatási kérdésem szempontjából igazán informatívnak, amelyek esetében a kontrollváltozó 

(személyiségdimenzió) bevonása rávilágított olyan összefüggésekre, amelyek sem korrelációs 

számításokkal, sem kétdimenziós összehasonlító elemzésekkel nem lettek volna feltárhatók. Az 

összefüggések meglétére itt is a Khí-négyzet próbát, az asszociáció erősségére pedig a Phi mérőszámot 

használtam (0,2-ig: gyenge kapcsolat; 0,2–0,4: közepes erősségű kapcsolat; 0,4 felett: erős kapcsolat). 

A kereszttáblák elkészítése SPSS-ben történt; a 105 kereszttábla mindhárom Flow-gyakoriság értékkel 
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lefuttatva összesen 315 kereszttáblát eredményezett, a mediánok mentén képzett csoportok miatt 630 

elemezhető szcenárióval, esettel. Ezek elemzése, értelmezése a szociodemográfiai vizsgálatok 

leírásánál már bemutatott módon, a Lazarsfeld paradigma típusai mentén történt. A korábbi 

elemzésekhez képest értékes új információval szolgáló esetekben a környezeti dimenzió és Flow-

gyakoriság kapcsolatát egy-egy személyiségdimenzió specifikálta, vagyis megváltoztatta – 

felerősítette vagy gyengítette – az eredeti változók közötti összefüggést. Ilyen tipikus esetek lehetnek 

a következők: 

o Az 5 környezeti dimenzió valamelyike (fő változó) nem mutat szignifikáns összefüggést a 

Flow-gyakorisági értékekkel a kétdimenziós elemzéskor, ám a kontrollváltozó bevonása 

változtat ezen a képen. A specifikáló változó egyik kategóriájában (személyiségdimenziók 

valamelyike) szignifikáns összefüggés rajzolódik ki; ez az az eset, amikor az adott 

személyiségdimenzió magas (vagy alacsony értékei) mellett van jótékony, Flow-gyakoriságot 

segítő hatása egy bizonyos szervezeti-környezeti dimenziónak. 

o A fő változó (környezeti tényezők valamelyike) szignifikáns összefüggést mutat a Flow-

gyakorisági értékekkel már a kétdimenziós elemzésben is, de a kontrollváltozó 

(személyiségdimenziók valamelyike) specifikáló hatása is megjelenik; ebben az esetben, bár a 

szervezeti-környezeti változó önmagában is összefüggésbe hozható a Flow-gyakoriságokkal, 

ezt a hatást leginkább a specifikáló személyiségdimenzión magas (vagy alacsony) értéket 

felvevők körében fejti ki, tehát itt közelebbről meghatározzuk, hogy milyen feltételek mellett 

áll fenn az összefüggés környezeti tényező és Flow-állapot között. 

o Szintén értékelhető összefüggést láthatunk adott szervezeti-környezeti dimenzió és a Flow-

gyakoriságok között a Lazarsfeld paradigma logikai keretrendszerében replikációként 

megjelölt esetben is. Ekkor a fő változó szignifikáns összefüggést mutat a Flow-gyakoriság 

értékkel, valamint a kontrollváltozó mindkét kategóriájában szignifikáns összefüggés 

rajzolódik ki. Ebben az esetben akár magas, akár alacsony értéket vesz fel a vizsgált személy 

adott személyiségdimenzión, Flow-ba kerülési gyakoriságában ez nem jelent majd különbséget, 

arra nézve semleges. Másként fogalmazva, adott személyiségdimenzió magas, vagy alacsony 

értékei nem katalizálják, nem erősítik adott szervezeti dimenzió és a Flow-gyakoriság 

kapcsolatát. Ez is értékes összefüggés kutatásom számára, ám a kétdimenziós kereszttábla-

elemzéshez képest nem kínál többletinformációt, hiszen a kontrollfeltételek mellett ugyanaz az 

összefüggés látható itt is, mint az eredeti elemzéskor. Adott szervezeti-környezeti dimenzió és 

a Flow-gyakoriság közötti kapcsolat meglétét viszont ismételten alátámasztja ez az összefüggés 

anélkül, hogy közelebbről meghatároznánk az összefüggés fennállásának feltételeit. 

 Ezeknek a „kombináció archetípusoknak” a beazonosítását követően, harmadik lépésként azt 

vizsgáltam meg, hogy a három Flow-gyakoriság forrással vizsgált eredmények egymáshoz képest hol 

mutattak hasonlóságot vagy eltérést. Kialakítottam egy egységes értékelő rendszert, s annak mentén a 

3 Flow-forráshoz kapcsolódó eredményeket összehasonlítottam. Ez egy olyan eljárás, amelyet 

szisztematikusan alkalmaztam a kutatásom eredményeinek értékelésekor mindenhol, ahol több 

forrásból származó Flow-gyakoriság eredmények összehasonlítására került a sor, a hipotézisek 

igazolásához szükséges kutatási kérdés megválaszolásakor. Ez a triangulációs módszer egyrészt 

lehetőséget ad arra, hogy a különböző forrásból származó adatokat úgy mutassam be, hogy bár 

konszolidálom, összegzem, összefésülöm az eredményeket, mégis mindhárom forrás eredményei 

láthatóak maradnak. Másrészt a felállított kritériumok mentén egyfajta rangsor állítható fel, mely 

rangsor az eredmények robusztusságát, megbízhatóságát tükrözi. A rangsor elejére azok az 

eredmények kerülnek, amelyeket a legtöbb forrás megerősít, a végére pedig azok, amelyek nem 

tökéletesen konzisztensek, ezért további kutatásra javasoltak, vagy nem értékelhetőek. A 

legmarkánsabb, legmeggyőzőbb eredménynek természetesen a három forrás azonos eredményt mutató 

mintázatát tekintettem. Az értékelési szempontokat a 4./1. sz. melléklet tartalmazza. 
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A fent nyert eredményeket kétféle módon összesítettem. A felhasználás céljától függ, hogy a szervezeti-

környezeti tényezők (főváltozók), vagy a személyiségdimenziók (kontrollváltozók) szempontjából 

relevánsak-e számunkra: 

 A főváltozók mentén elvégeztem a kutatási hipotéziseim szempontjából – a szociodemográfiai és 

munkahelyi státuszt jellemző változókkal nyert eredmények mellett – a leginkább lényeges és értékes 

eredménymintázatok összesítését. Táblázatos formában született összegzés arról, hogy az 5 környezeti 

fődimenzió tekintetében mely személyiség tényezők – temperamentum-, karakter- és értékpreferencia-

dimenziók – bizonyultak katalizáló hatásúnak adott környezeti viszonyok és Flow-gyakoriságok 

kapcsolatára. Az eredményeket a korábban ismertetett kritériumok mentén minősítettem 

megbízhatóság szempontjából; kijelöltem azokat, ahol az eredmények mindhárom Flow-gyakoriság 

esetében konzisztensek, majd ahol csak 2-nél (ezen belül erősebb eredménynek számít, ahol az online 

és ESM forrásból származó Flow-gyakorisági adatokkal vizsgált összefüggések megegyeznek, mint 

ha a két egyező eredmény közül egyik az interjús eredmény). Itt is jeleztem a további kutatásra javasolt 

tételeket. 

 Összesítést készítettem arról, hogy mely személyiségdimenziók érzékenyek a környezet Flow-t 

katalizáló hatására, vagyis melyeket azonosítottam „specifikáló” változókként. Ezt követően egy 

rangsort állítottam fel, ahol – előre meghatározott kritériumok mentén – besoroltam a specifikáló 

változókat. Az első helyen az a személyiségdimenzió végzett, amely az 5 közül a legtöbb környezeti 

dimenzió és Flow-gyakoriság kapcsolatra specifikáló hatásúnak bizonyult (tehát amely a leginkább 

érzékeny a környezeti faktorokra Flow-gyakoriságot katalizáló szempontból), a rangsor végére pedig 

az a személyiségdimenzió került, amely egyik környezeti tényező jelenléte esetén sem érzékenyít 

gyakoribb Flow-ba kerülésre. A sorrend kialakításánál szempont volt, hogy pontosan hány Flow-

forrásból származó gyakoriságértékkel összefüggésben játszott specifikáló szerepet egy-egy 

személyiségdimenzió (előbbre került a rangsorban, ha mindhárom Flow-forrás esetében ugyanaz a 

mintázat született, hátrább, ha csak 2 esetén). Kijelölésre kerültek a további vizsgálatra szánt 

eredmények is. Azok kerültek ide, amelyek csupán egy Flow-gyakoriság forrás esetén mutattak 

egyértelmű összefüggést (pl. csak Online vagy csak ESM forrásnál), viszont szakértői megfigyeléseim 

szerint további elemzésre érdemesnek találtam őket. Az eredményeket táblázatba foglaltam. 

 

 

4./1. sz. melléklet: Több módszerrel nyert eredmények triangulálására alkalmazott szempontok és 

lépések 

 

Az „erősen konzisztensnek, illetve konzisztensnek” értékelt kategóriához azok az eredmények tartoznak, ahol 

három vagy kettő minta (Online, ESM, Interjú), ad konzisztens eredményt (szignifikáns eredményt vagy 

kapcsolat hiányát), és nincs ellentmondás a különböző módszerek (pl. ANOVA, kereszttábla-elemzések) 

értékelhető eredményei között azok tartalmi jellemzőinek vonatkozásában. A megbízhatósági szint három 

minta konzisztens eredménye esetén „kiváló”, kettő minta esetén – ha azok Online és ESM Flow-forrásból 

származóak – „nagyon jó”. Ha az Interjú az egyik eredményt adó minta, akkor annak alacsonyabb elemszáma 

miatt a megbízhatósági szintet csak „jónak” tekintem. 

 

Értékelhető (tárgyalandó), de már csak „gyenge megbízhatósági szintűnek” akkor tekintettem egy 

eredményt, ha legalább egy Flow-gyakorisági forrás (egy mintán nyert mérés) szignifikáns eredményt ad, és 

nincs ennek ellentmondó más mintán vagy módszerrel született eredmény. Ilyen esetben további kutatásokat 

nagyobb elemszámú mintán érdemes végezni, hiszen ezek az eredmények tipikusan az alacsonyabb 

elemszámú mintákon rajzolódtak ki. (Ilyenek a mintában szereplő elemszámok a férfi populáció 

tekintetében.) 
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„További kutatásra javaslom” azokat az eredményeket, amelyek szignifikánsak, ám nem konzisztensek a 

Flow-minta források, vagy egyéb elemző módszerek tekintetében, viszont az eredmények egyike a szakértői 

tapasztalattal egyezik. 

Minden más eredményt „értékelhetetlennek” tekintek. 

 

Minden olyan esetben, ahol kutatásom során több módszerrel nyert eredmények triangulációjára kerül sor, a 

fent ismertetett szabályokat alkalmaztam. A „személyiség–környezeti tényezők–Flow-gyakoriságok” 

összefüggéseinek vizsgálatára alkalmazott háromdimenziós kereszttábla-elemzések eredményeinek 

értékeléséhez a fenti szempontok mentén kialakított speciális triangulációs protokollt alakítottam ki, ezt az 

alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Eredmények értékelésének kritériumai és megbízhatósági szintek: 

Konzisztens eredmények: 

1.1/ Erősen konzisztens eredmény. Megbízhatósági szint: kiváló; 3 Flow-forrás ugyanazt az 

eredményt adja. 

1.2./ Erősen konzisztens eredmény. Megbízhatósági szint: nagyon jó; Online és ESM Flow-

forrás is ugyanazt az eredményt adja. 

1.3./ Konzisztens eredmény. Megbízhatóság: jó; 2 forrás ugyanazt az eredményt adja, ahol 

az egyik az Interjú. (Az Interjú alacsonyabb elemszáma miatt ez kevésbé megbízható 

eredmény, mint 1.1 & 1.2. pontokban felsorolt verziók.) 

2./ Értékelhető, de további kutatásra javasolt („jelzés értékű”) eredmény. Megbízhatóság: 

gyenge; 1 forrás ad eredményt, de azt kutatói/szakértői megfigyelés megerősíti. 

Nem konzisztens eredmények: 

3./ További kutatásra javasolt terület: a./ Replikáció és specifikáció együtt fordul elő az 

eredmények között; b./az eredmény statisztikailag értelmezhető, de azt kutatói tapasztalat nem 

erősíti meg. 

4./ Értékelhetetlen eredmény: Statisztikailag értelmezhetetlen eredmények. a./ Eredmény 

nem szignifikáns; b./ Inkonzisztens, egymásnak ellentmondó szignifikáns eredmények (ezek 

nem kerültek felsorolásra). 

 

Eredmények megbízhatósága (kivonat fenti táblázatból): 

Kiváló = 3 forrás: Online, ESM, Interjú konzisztens 

Nagyon jó = 2 forrás: Online & ESM konzisztens 

Jó = 2 forrás, Online vagy ESM & Interjú konzisztens (Interjú az alacsonyabb elemszáma miatt 

képez külön kategóriát) 

Gyenge, de értékelhető (további kutatásra javasolt) = 1 forrás ad eredményt, de szakértői 

megfigyelés megerősíti 

További kutatásra javasolt = a./ replikáció és specifikáció együtt jelenik meg; b./ bár 

statisztikailag értelmezhető az eredmény, kutatói tapasztalat azt nem erősíti meg 
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4.1./1. sz. melléklet: Főkomponens elemzés (faktorsúlyok) 

 

 

 
 

 

 

4.2./1. sz. melléklet: Szignifikancia vizsgálatok: átlag eltérések Online Apátia–Feszültség és ESM 

Flow–Unalom állapotok között: Köz- és Versenyszféra 
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4.3./1. sz. melléklet 

 
 

 

 

 

 
  

Kérdés 

#  

Fordít

ott 

értéke

k 

jelezve 

 Kérdések 

Kategória: Flow-

élmény dimenziói  

Átlag különbségek 

Flow–

Unalom 

Flow–

Apátia 

Flow–

Feszülts

ég 

Feszültsé

g–

Unalom 

Feszültség

–Apátia 

Unalom–

Apátia 

K26 Élvezem, amit csinálok 
Élvezettel végzett 

tevékenység 1,036** 0,949** 0,294** 0,741** 0,654** -0,087 

K27 
Érdekesnek tartom a 

tevékenységet 

Intrinzikus 

érdeklődés 1,222** 0,799** 0,072 1,150** 0,728** -0,422** 

K28 Koncentrált vagyok Kiváló koncentráció 0,325** 0,611** 0,276** 0,049 0,334** 0,286* 

K29 
Megfelelek az önmagammal 

szembeni elvárásoknak 
Belső iránytű/pozitív 

belső visszajelzés -0,047 0,487** 0,435** -0,482** 0,052 0,534** 

K30 
Úgy érzem, kontrollálom a 
helyzetet 

Kontroll érzet 
-0,003 0,645** 0,561** -0,564** 0,084 0,648** 

K31 
Be tudok kapcsolódni a 

dolgokba, tudok cselekedni 
Kontroll érzet 

0,066 0,841** 0,480** -0,415** 0,361** 0,775** 

K34 
Fontos nekem az adott 

tevékenység 
Belső motiváció 

1,011** 1,159** 0,247** 0,765** 0,912** 0,148 

K36 
Sikeresen haladok azzal, 

amit csinálok 
Produktivitás 

0,138 0,581** 0,393** -0,255** 0,187 0,442** 

K37(f.) 
Úgy éreztem, szívesen 

csinálnék mást 
Intrinzikus 

érdeklődés 0,603** 0,456** 0,227 0,376** 0,230 -0,147 

K38 
Elégedett vagyok közben 

magammal 
Belső iránytű/pozitív 

belső  0,149* 0,708** 0,425** -0,276** 0,283* 0,559** 

K39 

(f.) 

Nehéz a feladatra 

koncentrálnom 
Kiváló koncentráció 

0,131 0,269* 0,418** -0,287* -0,148 0,138 

K40 
Teljesen belefeledkezem a 
tevékenységbe 

Teljes belefeledkezés 

(loss of self) 0,745** 0,694** 0,279** 0,465** 0,415** -0,051 

K41 
Megfelelek mások 

elvárásainak 
Produktivitás 

-0,159* 0,223* 0,263** -0,422** -0,040 0,382** 

K42 

Úgy érzem, tanulok és 
fejlődök a tevékenység 

közben 

Személyes fejlődés 

érzete 
1,074** 0,733** -0,255** 1,329** 0,988** -0,341* 

K43 
Világos számomra a 

tevékenység célja 
Tiszta célok 

0,105 0,344** 0,138* -0,033 0,206 0,239 
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4.3./2. sz. melléklet 

 
 

Kérdés 
(fordított 

értékek 
jelezve) 

Kérdések Kategória: Flow-

élmény dimenziói 

Átlag különbségek 

Flow–

Unalo

m 

Flow–

Apátia 

Flow–

Feszültsé

g 

Feszültsé

g–

Unalom 

Feszültsé

g–Apátia 

Unalom–

Apátia 

K26 Élvezem, amit 

csinálok 

Élvezettel végzett 
tevékenység 

0,460** 0,542** 0,301** 0,159* 0,241** 0,083 

K27 Érdekesnek tartom a 

tevékenységet 

Intrinzikus 

érdeklődés 

0,871** 0,840** 0,147* 0,724** 0,694** -0,030 

K28 Koncentrált vagyok Kiváló koncentráció 0,761** 1,083** 0,243** 0,518** 0,840** 0,322** 

K29 Megfelelek az 

önmagammal 

szembeni 

elvárásoknak 

Belső iránytű/pozitív 

belső visszajelzés 

0,153** 0,744** 0,417** -0,265** 0,327** 0,591** 

K30 Úgy érzem, 

kontrollálom a 

helyzetet 

Kontroll érzet -0,004 0,591** 0,572** -0,576** 0,019 0,595** 

K31 Be tudok kapcsolódni 

a dolgokba, tudok 

cselekedni 

Kontroll érzet 0,055 0,647** 0,446** -0,391** 0,200** 0,591** 

K34 Fontos nekem az 

adott tevékenység 

Belső motiváció 0,514** 0,723** 0,190** 0,324** 0,533** 0,209** 

K36 Sikeresen haladok 

azzal, amit csinálok 

Produktivitás -0,063 0,510** 0,502** -0,565** 0,007 0,573** 

K37 (f.) Úgy érzem, szívesen 

csinálnék mást 

Intrinzikus 

érdeklődés 

0,552** 0,681** 0,477** 0,075 0,204* 0,129 

K38 Elégedett vagyok 

közben magammal 

Belső iránytű/pozitív 
belső visszajelzés 

0,146** 0,539** 0,449** -0,303** 0,090 0,393** 

K39 (f.) Nehéz a feladatra 

koncentrálnom 

Kiváló koncentráció -0,035 0,247** 0,375** -0,410** -0,128 0,282** 

K40 Teljesen 

belefeledkezem a 

tevékenységbe 

Teljes belefeledkezés 

(loss of self) 

0,694** 0,840** 0,322** 0,372** 0,518** 0,146 

K41 Megfelelek mások 

elvárásainak 

Produktivitás -0,001 0,450** 0,337** -0,338** 0,113* 0,451** 

K42 Úgy érzem tanulok és 

fejlődök a 

tevékenység közben 

Személyes fejlődés 

érzete 

1,028** 0,766** -0,267** 1,295** 1,033** -0,262** 

K43 Világos számomra a 

tevékenység célja 

Tiszta célok 0,027 0,343** 0,138** -0,111** 0,205** 0,316** 

K44  Boldog–Szomorú Boldog 0,055 0,044 0,116** -0,062 -0,072 -0,010 

K45 (f.) Passzív–Aktív Aktív, proaktív 0,345** 0,693** 0,310** 0,035 0,383** 0,348** 

K46 (f.) Szégyellem magam–

Büszke vagyok 

magamra 

Megnövekedett 

önértékelés 

0,277** 0,370** 0,178** 0,099** 0,192** 0,093** 

K47 Aggódó–Magabiztos Megnövekedett 
önértékelés 

0,143** 0,534** 0,546** -0,403** -0,012 0,391** 

K48 (f.) Gyenge–Erős Belső iránytű/pozitív 
belső visszajelzés 

0,137 0,473 0,344 -0,207 0,129 0,335 

K49 Nyugodt–Ideges Nyugodt -

0,146** 

0,173* 0,507** -0,652** -0,334** 0,319** 

K50 Energikus–Fáradt Energikus 0,214** 0,537** 0,281** -0,067 0,256** 0,323** 

K51 Izgatott–Unott Lelkes, izgatott 0,228** 0,148** -0,156** 0,383** 0,304** -0,080 

K52 (f.)  Dühös–Barátságos Barátságos 0,080 0,210** 0,376** -0,296** -0,166* 0,130* 

K53 Vidám–Levert Vidám 0,087 0,164** 0,203** -0,115* -0,038 0,077 

K54 Kreatívnak érzem 

magam 

Kreatív 0,859** 1,032** 0,344** 0,515** 0,688** 0,173* 

K55 (f.) Szétszórtnak érzem 

magam 

Kiváló koncentráció 0,052 0,283** 0,208** -0,156** 0,075 0,231** 

K56 (f.) Összezavarodott 

vagyok  

Tiszta célok -0,027 0,195** 0,278** -0,305** -0,083 0,221** 

K57  Eredményesnek 

érzem magam 

Produktivitás 0,208** 0,832** 0,509** -0,301** 0,323** 0,624** 

K58 Elégedettnek érzem 

magam 

Belső iránytű/pozitív 

belső visszajelzés 

0,299** 0,707** 0,515** -0,217** 0,192** 0,408** 
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4.4./1. sz. melléklet: Nemek és Flow gyakoriság,  t próba és kereszttáblák 

 

 

Nemek és Flow-gyakoriság (3 minta), t-próba 

 
 

 

 

Nemek és Flow (3 minta), kereszttáblák
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4.4./2. sz. melléklet: Iskolai végzettség és Flow, t próba és kereszttáblák 

 

 

Iskolai végzettség és Flow (3 minta), t próba 

 
 

 

 

Iskolai végzettség és Flow (3 minta), kereszttáblák 

 
 

  



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

330 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

4.4/3. sz. melléklet: Szektorok és Flow-gyakoriságok, t próba és kereszttáblák 

 

 

Szektorok és Flow (3 minta), t-próba 

 
 

 

 

Szektorok és Flow (3 minta), kereszttáblák 

 
 

  



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

331 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

4.4/.4. sz. melléklet: Vezetői beosztás és Flow-gyakoriságok, ANOVA és kereszttáblák 

 

 

Vezetői beosztás (beosztottak száma) és Flow (3 minta), ANOVA 

 
 

 

 

Vezető beosztás és Flow (3 minta), kereszttáblák 
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4.4./5. sz. melléklet: Vezetők száma és Flow-gyakoriságok, ANOVA és kereszttáblák 

 

Hány vezetőnek jelent és Flow (3 minta), ANOVA 

 
 

 

Hány vezetőnek jelent és Flow (3 minta), kereszttáblák 

 
 

 

 

4.4./6. sz. melléklet: Munkahelyen eltöltött idő és Flow-gyakoriságok,kereszttáblák 

 

Munkahelyen eltöltött idő és Flow (3 minta), kereszttáblák 
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4.4./7. sz. melléklet: Munkakörben eltöltött idő és Flow, ANOVA és kereszttáblák 

 

 

Munkakörben eltöltött idő és Flow (3 minta), ANOVA 

 
 

 

 

Munkakörben eltöltött idő és Flow (3 minta), kereszttáblák 
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4.4./8. sz. melléklet: Külső munkakapcsolatok és Flow-gyakoriságok, kereszttáblák 

 

Külső munkakapcsolat és Flow (3 minta), kereszttáblák 

 
 

 

4.4./9. sz. melléklet: Belső munkakapcsolatok és Flow-gyakoriságok, ANOVA és kereszttáblák 

 

Belső munkakapcsolat és Flow (3 minta), ANOVA 

 
 

 

 

Belső munkakapcsolat és Flow (3 minta), kereszttáblák 
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4.4./10. sz. melléklet: Speciális összefüggések és Flow-gyakoriságok – háromdimenziós kereszttábla-

elemzések 

 

Szférák-nemek és Flow (3 minta), kereszttáblák 

 
 

Szférák–Vezetői beosztás és Flow (3 minta), kereszttáblák 

 
 

Vezetői pozíció–Nemek és Flow (3 forrás), kereszttáblák 

 
 

Nemek–Iskolai végzettség és Flow (3 forrás), kereszttáblák 

 
 

Nemek–Vezetői beosztás és Flow (3 minta), kereszttáblák 
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4.4./11. sz. melléklet (1/2.oldal): Szociodemográfiai, munkahelyi státusz változók és Flow-gyakoriságok – triangulációs szabályok és eredmények 
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4.4./11. sz. melléklet (2/2.oldal): Szociodemográfiai, munkahelyi státusz változók és Flow-gyakoriságok – triangulációs szabályok és eredmények (folytatás)
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4.5./1. sz. melléklet: Személyiségdimenziók és Flow-gyakoriságok – korrelációs vizsgálat (kivonat az 

SPSS elemzésből) 
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4.5./2. sz. melléklet: Személyiségdimenziók (TCI, Schwartz) és  Flow-gyakoriságok kapcsolata (szignifikáns összefüggések és trianguláció) 
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4.5./3. sz. melléklet: Korrelációszámítás: együtt járások a TCI és Schwartz dimenziók között  

(Flow-gyakorisággal szignifikáns összefüggést mutató dimenziók közötti kapcsolatok kiemelve) 

 

    NS_50 HA_50 RD_50 PS_50 SD_50 CO_50 ST_50   

UNIVERZA Pearson 
Correlation 

,016 -,193 ,167 ,188 -,037 ,112 ,130   

  Sig. (2-tailed) ,831 ,011 ,028 ,014 ,626 ,145 ,089   

  N 172 172 172 172 172 172 172   

TRADÍCIÓ Pearson 
Correlation 

-,097 ,076 -,151 -,010 -,079 ,091 ,107 

  Sig. (2-tailed) ,206 ,319 ,048 ,900 ,300 ,235 ,164 

  N 172 172 172 172 172 172 172 
         

JÓTÉKONY Pearson 
Correlation 

,025 -,154 ,336 ,328 -,049 ,020 ,215 

  Sig. (2-tailed) ,741 ,044 ,000 ,000 ,523 ,792 ,005 

  N 172 172 172 172 172 172 172 
         

ÖNIRÁNYÍ Pearson 
Correlation 

,349 -,420 ,155 ,308 ,135 -,174 ,131   

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,042 ,000 ,077 ,023 ,087   

  N 172 172 172 172 172 172 172   

STIMULÁC Pearson 
Correlation 

,420 -,366 ,132 ,208 ,028 -,230 ,090   

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,084 ,006 ,713 ,002 ,240   

  N 172 172 172 172 172 172 172   

HEDONIZM Pearson 
Correlation 

,248 -,268 ,171 ,166 ,163 -,172 ,109   

  Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,025 ,030 ,033 ,024 ,155   

  N 172 172 172 172 172 172 172   

TELJESÍT Pearson 
Correlation 

,072 -,206 ,211 ,414 ,124 -,196 ,150   

  Sig. (2-tailed) ,350 ,007 ,005 ,000 ,106 ,010 ,049   

  N 172 172 172 172 172 172 172   

HATALOM Pearson 
Correlation 

,248 -,042 -,044 ,278 -,031 -,396 ,023   

  Sig. (2-tailed) ,001 ,589 ,565 ,000 ,687 ,000 ,766   

  N 172 172 172 172 172 172 172   

BIZTONSÁ Pearson 
Correlation 

-,058 ,104 -,007 ,151 -,018 -,145 ,195   

  Sig. (2-tailed) ,452 ,174 ,924 ,048 ,818 ,058 ,011   

  N 172 172 172 172 172 172 172   

KONFORMI Pearson 
Correlation 

-,267 ,319 -,094 ,200 -,289 -,030 ,013   

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,220 ,009 ,000 ,696 ,863   

  N 172 172 172 172 172 172 172   
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4.6./1. sz. melléklet: 5 Szervezeti-Környezeti főkomponens, 19 dimenzió, és a mérésüket szolgáló 

kérdések (fordított kérdések megjelölve) 

 

5 Szervezeti-Környezeti Tényező (Főkomponens) 

5 Főkomponens neve 

 Főkomponenseket felépítő dimenziók (19 dimenzió/90 item) 

 

Kérdés 
száma Kérdőív kérdés 

1./ Autonómia/Önállóság/Felhatalmazottság 

  
9. Elegendő szabadsága van az egyénnek az ideje beosztásában. A munka és magánélet 

egyensúlya megteremhető 

  K119 A munkámat megfelelő egyensúlyba tudom hozni a magánéletemmel. 

  K141 A jelenlegi állásomban minden évben ki tudok venni annyi szabadságot, amennyire szükségem van. 

  K133 Elegendő szabadságom van a tekintetben, hogy hogyan gazdálkodjam az időmmel. 

  
5. Megfelelő szintű a felhatalmazottság, döntési és működési szabadság, bevonódási lehetőség, 

ráhatás (kontroll) a munkakör betöltéséhez. 

  K120 Elégedett vagyok a beleszólási szabadságommal a munkámat érintő kérdésekben. 

  K151 

Elégedett vagyok a saját részvételemmel a legjobb megoldások megtalálásában a munkával kapcsolatos 

problémákra. 

  K134 A munkámban relatíve kevés felesleges szabályzat van. 

  K136 
Elegendő flexibilitás, rugalmasság jellemzi munkámat ahhoz, hogy a kliensek egyéni igényeinek a lehető legjobban 
meg tudjak felelni. 

  K71 A mostani beosztásomban elégedett vagyok a munkám megfelelő elvégzéséhez szükséges döntési szabadsággal. 

  K89 Munkahelyemen erősen támogatják, hogy új, kreatív megoldásokat találjunk a munkával kapcsolatos problémákra. 

  K122 Elég információt kapok ahhoz, hogy jól tudjam végezni a munkám. 

  K66 Megkapom a szükséges támogatást (személyzet, pénzügy, stb.) ahhoz, hogy jól tudjam végezni a munkám. 

  K88 Van lehetőségem megvalósítani a saját kezdeményezéseimet. 

  K72 
Elégedett vagyok az irányítás, ill. kontroll mértékével melyet a munkámmal kapcsolatos dolgok felett 
gyakorolhatok. 

  K154 Részt vehetek a munkámmal kapcsolatos tervek és célok kitűzésében.  

  
11. A munkahelyen az egyéniséget, a személyes adottságokat értékelik és tiszteletben tartják. Az 

egyedi gondolkodásmód, ötletek meghallgatásra találnak.  

  K147 Úgy érzem, ezen a munkahelyen kollégáim értékelnek, mint embert. 

  K118 Munkahelyem támogatja a változatosságot, diverzitást; elfogadja és tiszteli az emberek közti különbségeket. 

  K82 Biztatnak arra, hogy az eddig megszokott módszerek helyett újakat javasoljak. 

  K121 A főnököm (főnökeim) bízik (bíznak) az ítélőképességemben. 

  K116 Meghallgatásra találnak az ötleteim. 

  K79 A cég/intézmény vezetői úgy érzem, megbecsülnek, mint embert. 

  K108 Biztatnak arra, hogy hangoztassam a gondolataimat, véleményemet, ötleteimet. 

2./ Önkiteljesedési, fejlődési lehetőség 

  3. A jelenlegi munkakör nehézségi foka (kihívás szintje) illeszkedik az egyén felkészültségéhez  

  K65 A jelenlegi munkámban lehetőségem van kihasználni a képességeimet és szakértelmemet. 

  K153 A jelenlegi munkámban megfelelő a terhelés és a kihívások nehézsége. 

  K98 Megfelelően felkészítettek a munkám hatékony elvégzésére. 

 F K123 Túl nehéznek találom a mindennapos kihívásokat a jelenlegi állásomban. 

 F K117 
Ahhoz, hogy jobb eredménnyel tudjam végezni jelenlegi munkámat, vagy hatékonyabb legyek, további képzésre 
lenne szükségem. 

 F K146 

A képességeim, szaktudásom és tapasztalataim alapján a jelenlegi állásom kihívásainál komolyabbaknak is meg 

tudnék felelni, ha kapnék lehetőséget.. 

 F K97 Úgy érzem, a mostani állásomban nem használom ki eléggé a képességeimet és szakértelmemet. 

 F K74 
Úgy érzem, jobban tudnék dolgozni, ha több kihívással kerülnék szembe, és jobban kihasználhatnám a 
szaktudásomat. 
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  8. A munkakör változatos, színes, érdekes 

  K105 A munkámban sokféle érdekes feladattal találkozom. 

 

F K64 Monotonnak találom a munkámat, nincs benne változatosság. 

  K135 A munkámat színesnek, érdekesnek és változatosnak találom. 

  16. Az adott munka „értékes”; az egyén büszke arra, a környezete elismeri és értékeli azt. 

  K112 Általánosságban büszke vagyok a munkámra. 

  K87 Ha a munkámról beszélek, elégedettséget érzek azzal kapcsolatban, amit csinálok. 

  K107 Amikor a munkahelyemről beszélek, büszke vagyok arra, amit csinálunk. 

  K137 Úgy érzem, a családom és barátaim fontosnak tartják és értékelik a munkámat. 

  19. Önmegvalósítás és sikerélmények tekintetében ideális a munkakör 

  K73 A munkám révén gyakran vannak személyes sikerélményeim. 

 

F K95 Úgy érzem, nem tudok kiteljesedni a jelenlegi munkámban. 

  12. Van lehetőség a személyes fejlődésre. A személyes továbbfejlődési/fejlesztési leh. adottak. 

  K115 Elégedett vagyok a munkahely által kínált szakmai továbbképzésekkel. 

 

F K76 Örülnék, ha több lehetőséget kapnék új munkatapasztalatok gyűjtésére, hogy továbbfejlődhessek. 

3./ Vezetés & „SMART” célok 

  
2. Tiszták és érthetőek az egyéni célok és követelmények. Világos azok kapcsolata a szerv. 

céljaival. 

  K144 Világos számomra, hogy a munkám hogyan járul hozzá az osztályom céljainak és terveinek megvalósításához. 

  K86 Világos számomra, hogy a munkám hogyan járul hozzá a cég / intézmény céljainak és terveinek megvalósításához. 

  K75 A közvetlen főnököm tisztán kommunikálja a teljesítményre vonatkozó elvárásait. 

  K78 A munkakörömre vonatkozó követelmények teljesen tiszták számomra. 

  4.Rendszeresek a visszajelzések a teljesítményről. A teljesítményértékelés rendszere átlátható. 

  K113 A főnök(eim)től rendszeres visszajelzést kapok a teljesítményemről. 

  K150 Értem a folyamatot, ahogyan a teljesítményemet értékelik. 

  K139 Az osztályomon dolgozók hasznos visszajelzéseket adnak egymásnak. 

  18. Jellemző a vezetővel való általános elégedettség. 

  K93 Elégedett vagyok azzal, ahogyan a főnököm vezet. 

  K126 A főnökömtől mindig elegendő tájékoztatást kapok. 

  K149 A főnököm segít megoldani problémákat, ha kell hozzá az ő segítsége is (pl. erőforrásokhoz) 

  K128 A főnököm támogat a döntéseimben. 

  1. Világos és inspiráló a szervezet missziója, jövőképe, stratégiája és értékei az egyén számára. 

  K94 Teljesen tisztában vagyok a cégem/ intézményem célkitűzéseivel. 

  K124 Tisztában vagyok az osztályom célkitűzéseivel és terveivel. 

  K138 A cégem/intézményem jövőképe, célkitűzései vonzóak számomra, tudok azonosulni velük. 

  K140 Szimpatizálok a cégem /intézményem stratégiájával, azt inspirálónak tartom. 

  K148 Az intézményemnek / cégemnek van egy világos, érthető értékrendje, amely szerint dolgoznunk kell.  

  K142 

A cégem / intézményem mind belső, mind külső ügyeinek intézésekor (alkalmazottakkal, ügyfelekkel stb.) 

megbízhatóan és becsületesen jár el.  

  K125 A cégem / intézményem értékrendjével tudok azonosulni. 

  K114 Megfelelő mértékben tájékoztatnak a cég/intézmény jövőbeni terveivel kapcsolatban. 

  K85 A csapatom/osztályom jövőbeni terveit tekintve jól informált vagyok. 

  7. Szervezeti szintű változások tervezése, kivitelezése és kommunikációja megfelelő (váltmgmt. 2). 

  K143 Változások esetén én is kellően be vagyok vonva az eseményekbe. 

  K81 A közelmúltban történt szervezeti változtatásokat jól megtervezték. 

  K91 A közelmúltban történt szervezeti változtatásokkor hatékony volt az információáramlás. 
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  K69 A nemrégiben történt változások során megfelelő volt az erőforrás-ellátottság. 

 

F K103 A jelenlegi változás mértékét a cégemnél túl gyorsnak találom. 

 

F K129  A jelenlegi változás mértékét a cégemnél túl lassúnak találom. 

  
6. A napi munkát érintő változásokról a komm. érthető, időben történik, megfelelő az info 

(váltmgmt. 1). 

  K102 Ha nem én irányítom a változást, akkor is elég tájékoztatást szoktam kapni a prioritásváltozások okairól. 

  K130 Ha nem én döntöm el hogy mik a napi prioritásaink, azokat érthetően elmondják nekem. 

  K67 Változások idején is elég információt kapok ahhoz, hogy jól tudjam végezni a munkám. 

  K110 A cégem/intézményem mindig kiválóan tájékoztatja a dolgozókat olyan ügyekről melyek minket is érintenek. 

4./ Interdependencia (Együttműködés/Csapat/Bizalom) 

  17. Jó csapatmunka, megfelelő szintű együttműködés és bizalom jellemzi a munkakapcsolatokat. 

  K104 Az én osztályom és a cég / intézmény más területei között jó az együttműködés. 

  K99 Általában jó a hangulat az osztályomon. 

  K83 Az osztályomon dolgozó kollégákban megbízom 

  K68 A más osztályon dolgozókban megbízom  

  K109 Jó a kapcsolatom az én szintemen dolgozó kollégákkal. 

  K131 Jó munkakapcsolat van köztem és munkaadóim között. 

  
13. A formális- és informális segítő rendszerek megfelelően működnek (mentor, coaching, mktási 

kapcs. ) 

  K100 
Munkahelyemen az emberek szívesen segítenek egymásnak, még ha emiatt a szokásos feladataikon és munkaköri 
leírásukon túllépő dolgokat kell is csinálniuk. 

  K77 Ha segítségre van szükségem, könnyen találok egy kollégát, vagy coach-ot/mentort, aki segít. 

  K101 Munkahelyemen jó kapcsolati hálóval rendelkezem  

  K92 Nem érzem "egyedül hagyva" magam a munkahelyen, ha segítségre van szükségem. 

  K70 Munkahelyemen van egy jól kiépített informális kapcsolatrendszerem, melyre bármikor számíthatok. 

  K96 Úgy érzem, ha szükségem van rá, a közvetlen főnökömtől kapok segítséget (pl. coaching) 

5./ Koncentráció 

  15. Megfelelő idő áll rendelkezésre az elmélyült gondolkodásra, reflektálásra. 

  K84 Elégedett vagyok az idővel melyet gondolkodással tölthetek egy nap. 

 

F K127 Örülnék, ha több időm lenne magamban értékelni a dolgokat. 

 

F K111 Örülnék, ha több alkalmam lenne az elmélyült gondolkodásra. 

  14. Adottak a zavartalan munkavégzés és az adott feladatra történő koncentrálás feltételei 

 

F K145 Problémám van egy adott feladatra koncentrálni munka közben.  

  K90 Munkahelyem megfelelő körülményeket biztosít az elmélyült koncentrációt igénylő tevékenységekhez. 

  10. Munkahelyi környezet és technikai felszereltség megfelelő. 

  K106 Elégedett vagyok a fizikai körülményekkel a napi munkakörnyezetemben. 

  K132 Elégedett vagyok a munkámhoz szükséges technikai felszereltséggel (számítógép, telefon stb.) 

 

F K152 Jó lenne, ha több szabadságom lehetne a fizikai munkakörnyezetem kialakításában. 

   

 
F: „Fordított” kérdések, a válasz értékek a skálán megfordításra kerülnek 
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4.6./2. sz. melléklet: Asszociációs technika alkalmazásának eredménye 

 

Flow-állapotok kialakulását segítő szervezeti-környezeti tényezők  

Proaktív említések gyakorisága és megoszlása az 5 fődimenzió mentén (N=1653)  

az összes említés %-ban 
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4.6./3. sz. melléklet: Strukturált interjú: Flow-t segítő szervezeti-környezeti tényezők 
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4.6./4.sz. melléklet: Környezeti tényezők és Flow-állapotok kapcsolata – négy elemzési módszer eredményei 
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4.7./1. sz. melléklet (1./2.oldal) : Háromdimenziós kereszttábla mátrix: TCI dimenziók és az 5 szervezeti-környezeti tényező 
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4.7./1. sz. melléklet 2./2.oldal (táblázat folytatása) : Háromdimenziós kereszttábla mátrix: Schwartz-féle értékdimenziók az 5 szervezeti-környezeti tényező 
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Függelékek 

3.4.1.1.4./1. sz. függelék: Részvételi statisztika: adatgyűjtés, 1. szakasz 
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3.4.1.1.4./2. sz. függelék: Útmutató az ESM kérdőív kitöltéséhez 

 

Útmutató a Munkahelyi Flow kutatás II. fázisában ESM jelzéseket fogadó résztvevők számára 

 

 

1. Egy 5 napra előre személyre szabottan előkészített könyvecskét kapott. Ebben napi 5 db, összesen tehát 25 darab 

kérdőívnek kell lennie. (Naponta 4-5 db kérdőív kitöltéséhez elegendő). 

 

2. A kiosztott ESM könyvecske elején megtalálja a saját mobilszámát – ezt kérem, ellenőrizze és jelezze, ha nem helyes a 

következő számon: (mobil telefonszám). 

 

3. A fedőlapon talál két olyan telefonszámot, amit kérek, írjon be a mobiltelefonjába és mentse el “KUTATÁS 1” illetve 

“KUTATÁS 2” címmel. ( A második számra technikai- biztonsági okok miatt van szükségünk).  

 

4. A mobiltelefonját kérem, a kutatás egész ideje alatt tartsa magánál (megbeszéléseken is elnémítva), s kérem, ügyeljen arra, 

hogy megfelelően fel legyen töltve, hogy hívásokat tudjon fogadni. 

 

5. A KUTATÁS- ként elmentett mobilszámról fog hívásokat kapni naponta 4-5 alkalommal, amikor egy ESM kérdőívet kell 

majd kitöltenie. Ha a mobilján a „KUTATÁS” feliratot látja, NE VEGYE FEL A TELEFONT, HAGYJA KICSÖNGENI 

PÁRSZOR, MAJD NYOMJA KI. A hívást intéző innen fogja tudni, hogy hallotta a hívást és „vette a jelzést”. Ha elfelejti 

kinyomni a telefont, a hívást intéző újra próbálkozik. 

 

6. A jelzés érkezésekor, kérem lehetőség szerint azonnal töltsön ki egy kérdőívet. Ha éppen megbeszélése van, vagy olyan 

helyzetben találja a jelzés amikor nem tudja fogadni bármi miatt, akkor a tevékenység befejeztét követően mielőbb, de 

maximum 15 percen belül pótolja a kitöltést. Pl. ha megbeszélése van, akkor annak végén vagy annak szünetében tudja 

kitölteni a kérdőívet.  

Egy-egy kérdőív kitöltése kb. 2–3 percet vesz igénybe, tehát naponta 5 hívás esetén 10–15 percet jelent mindössze. 

 

7. Fontos,hogy minden kérdésre gondosan válaszoljon és a saját szubjektív érzéseit, gondolatait, megéléseit úgy rögzítse a 

kérdőíven hogy az a lehető legpontosabban tükrözze az ön által megélt valóságot. Itt nincs” jó” vagy “rossz” válasz. Minden 

válasz értékes amely őszinte és valós érzéseket, gondolatokat, megéléseket tükröz. 

Ne felejtse, hogy egyéni válaszait csak a kutató látja majd, azok maximálisan bizalmasan lesznek kezelve, ezért a kutató 

felelősséget vállal. A nem őszinte válaszokkal, vagy a nem gondosan kitöltött kérdőívekkel azonban a kutatást torzítja a 

válaszadó. 

 

8. A nap végén 5 db kitöltött kérdőívnek kell lennie a füzetkében, a hét végén pedig 25 db-nak ha minden nap 5 hívást kapott. 

Ezeket a lapokat NEM KELL KIEMELNIE a füzetből, az ötödik nap végén, az egész füzetkét egy erre a célra előkészített 

borítékba, lezárva az épületben erre a célra elhelyezett dobozba kell helyeznie. Aki nem a fő irodaépületben dolgozik, a 

kutatóval egyénileg egyeztetett módon juttatja el a füzetkét a központi receprióra (pl. belső postával, ha ez lehetséges). 

Kérném, ha ez önt érintő megjegyzés, legyen kedves Kállai Gyöngyivel emailben vagy a fent megadott mobilszámon 

felvenni a kapcsolatot. Köszönöm! . A füzetkéket a kutató az 5. nap végén begyűjti,tehát nem kerülhet illetéktelen kezekbe. 

 

9. Néhány fontos tanács: a füzetkét a kérdőívekkel ne felejtse magánál tartani a kutatás 5 napos időszaka alatt. (Ezt különösen 

fontos fejben tartani, ha külfödre vagy a megszokott munkahelytől távolja utazik). 

 

10. Ha biztonságosabbnak érzi minden nap egy borítékban lezárva a portán lévő dobozba bedobni az aznapi „termést” = 4–5 

kérdőívet, azt is megteheti, így a kitöltött lapok elvesztését nem kockáztatjuk. A dobozt tartalmát minden este érintetlenül 

elzárják biztonságos helyre. (Ez esetben kérem, a jeligéjét minden egyes ilyen “csomagra” legyen kedves feltüntetni)  

 

11. Ha olyankor kap jelzést amikor éppen kis szünetet iktat be munka közben – kávézik, vagy ebédel, beszélget a folyosón 

valakivel akivel összefutt stb. – ugyanolyan módon töltse ki a kérdőívet, mint ha más tevékenységet végezne. Ezek a 

tevékenységek is teljesen normális, természetes részei a munkában töltött időnek így az ezeket leíró válaszok is fontosak.  

 

 

JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK ÉS KÖSZÖNÖM A KÖZREMŰKÖDÉSÉT! 

 
  



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

351 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

3.4.1.1.4./3. sz. függelék: Részvételi statisztika: adatgyűjtés, 2. szakasz 

 

 

 

 

3.4.1.1.4/4. sz. függelék: Részvételi statisztika: adatgyűjtés, 3. szakasz 
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3.4.1.1.4./5. sz. függelék: Interjú protokoll 

 

INTERJÚ PROTOKOLL 

2012. november 2. – december 10. 
 

Munkahelyi Flow kutatás 

60-80 perces részben strukturált interjúk 

 

 

 

Bevezetés és célok (5-10 perc) 
 

 Kontextus/Háttér (első tájékoztatón elhangzottak felidézése):  
 

o Kutatás céljainak rövid áttekintése 

o Adatgyűjtés módszertanának áttekintése 

 Első fázis: on-line kérdőívek  

 Második fázis: ESM hét 

 Harmadik fázis: interjúk  

 Köszönetnyilvánítás első és második fázisban való részvételért 
 

 Interjúbeszélgetés célja  

 Személyes adatok bizalmas kezelése 

 Kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban 

 

 

Interjú és Asszociációs Technikák (65-70 perc) 

 
 Interjú kérdések mellékelve  

 Asszociációs technikákhoz szükséges fotók és instrukciók mellékelve 

 Egyéni szinten feldolgozott adatok mellékelve 

 

 

Zárás (5 perc) 

 
 Esetleg felmerülő kérdések tisztázása  

 „Van-e valami, amit hozzátenne az elhangzottakhoz vagy megkérdezne a témával vagy a 

folyamattal kapcsolatban?” 

 „Van-e bármi, amit az adatok értékelésekor figyelembe kell vennem?” 

 Köszönet a részvételért. Ha bármilyen kérdés merülne fel az adatok értelmezése kapcsán, 

visszatérhetek-e azokkal? 

 Visszajelzés vállalati és egyéni szinten 
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3.4.1.3./1. függelék: Demográfiai és munkahelyi státusz: 1. sz. kérdőív 

 

 

 

A VÁLASZAIT BIZALMASAN KEZELJÜK. A KITÖLTÖTT KÉRDŐÍVET KIZÁRÓLAG A 
KUTATÁST VÉGZŐ SZEMÉLY FOGJA LÁTNI. 

K1  Munkahely neve: ___________________________________________________________ 

K2  Az Ön neve: ___________________________________________________________ 

K3  Jelige: ______________________________ 

K4  Mi a munkaköri elnevezése? _______________________________________ 

K5 
Mióta dolgozik ennél a cégnél? (kérem, jelölje be a jó választ) 

  
kevesebb, mint 1 éve,         1-2 éve,        3-5 éve,       több, mint 5 éve, 

 
K6 Mennyi ideje dolgozik a jelenlegi munkakörében?   (kérem, jelölje be a jó választ) 

  kevesebb, mint 1 éve,         1-2 éve,        3-5 éve,       több, mint 5 éve, 

K7  Melyik osztályon, szervezeti egységben dolgozik? ___________________________ 

    

K8 Hány vezetőnek kell  jelentenie?  (kérem, jelölje be a jó választ) 

  csak 1-nek,             2-nek,             több, mint 2-nek, 

    
K9 Hány beosztottja van jelenleg? (kérem, jelölje be a jó választ) 

  0,            1-5,            6-10,          11-25,           25+ 

    
K10 Hány rendszeres "belsős" munkakapcsolata van más osztályon, csoportban 

dolgozókkal jelenlegi állásában? (kérem, jelölje be a jó választ) 

  
0,            1-5,            6-10,          11-25,           25+ 

 
K11 Hány rendszeres külsős kapcsolata van (ügyfél, partner, hatóság, páciens, 

gondozott...stb) ?  (kérem, jelölje be a jó választ) 

  0,            1-5,            6-10,          11-25,           25+ 

    
K12 Mióta dolgozik vezetői pozícióban?  (kérem, jelölje be a jó választ) 

  nem vagyok vezető,         1-2 év,          3-5 év,              6-10 év,            több mint 10 éve 

    
K13 Hány év munkatapasztalata van összesen?   (kérem, jelölje be a jó választ) 

  kevesebb, mint 1 év,         1-2 év,        3-5 év,       több, mint 5 év, 

    
K14 Legmagasabb szintű iskolai végzettsége  (kérem, jelölje be a jó választ) 

  érettségi,           egyetem/főiskola,            posztgraduális tanulmányok,    tudományos fokozat 

KÖSZÖNÖM, HOGY KITÖLTÖTTE EZT A RÉSZT!   KÉREM, TÉRJEN RÁ A KÖVETKEZŐRE! 

    

  
A következőkben több kérdőív kitöltésére kérem. Kérem, olvassa el figyelmesen a 
kérdéseket és jelölje be azt a válaszlehetőséget, amelyik a legjobban tükrözi az ön 
gondolatait, érzéseit. Előfordulhat, hogy némelyik megállapításra, kérdésre, nehéz 

egyértelműen választ adni, ilyenkor azt a válaszlehetőséget jelölje be, amelyik leginkább 
jellemzi véleményét, érzéseit. Sehol nincs jó, vagy rossz válasz!    
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3.4.1.3./2. sz. függelék: Flow-gyakoriságok és a Flow-állapot dimenziók 5 fő munkatevékenységre 
 

  
2. KÉRDŐÍV (2.1.)  

  A VÁLASZOKAT BIZALMASAN KEZELJÜK. 

  A KITÖLTÖTT KÉRDŐÍVET CSAK A KUTATÁST VÉGZŐ SZEMÉLY FOGJA LÁTNI. 

  Kérem, a lenti táblázat segítségével válaszoljon a következő kérdésekre: 

K15 

Először is, kérem írja be a táblázat első oszlopába azt az 5 munkatevékenységet, mellyel a legtöbb 
időt tölti munkája során. Majd írja mellé, hogy munkaideje kb. hány százalékát tölti ki ez a 
tevékenység. 

K15/A1 Tevékenység 1._______________________     K15/B1  Teljes munkaidő  %-a: ____________________ (Kb.) 

K15/A2 Tevékenység 2._______________________     K15/B2  Teljes munkaidő  %-a: ____________________ (Kb.) 

K15/A3 Tevékenység 3._______________________     K15/B3 Teljes munkaidő  %-a: ____________________ (Kb.) 

K15/A4 Tevékenység 4._______________________     K15/B4 Teljes munkaidő  %-a: ____________________ (Kb.) 

K15/A5 Tevékenység 5._______________________     K15/B5 Teljes munkaidő  %-a: ____________________ (Kb.) 

  Egyenként véve a fenti tevékenységeket, kérem válaszoljon a következőkre: 

  K15/1                    K15/2                     K15/3                    K15/4                     K15/5    

  Tevékenység 1.      Tevékenység 2.      Tevékenység 3.      Tevékenység 4.       Tevékenység 5.       

    

 Amikor ezt a tevékenységet végzem, általában........... (1.Egyáltalán nem - 7. Teljes mértékben) 
K15/1-5/1 Élvezem, amit 
csinálok                                                           1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7              1 2 3 4 5 6 7           1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/2 Érdekesnek tartom 
a tevékenységet 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/3 Koncentrált vagyok 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/4 Megfelelek az 
önmagammal szembeni 
elvárásoknak 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/5 Úgy érzem, 
kontrollálom a helyzetet 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7           1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/6 Be tudok 
kapcsolódni a dolgokba, 
tudok cselekedni 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/7 Megvan hozzá a 
felkészültségem, hogy 
kezeljem a helyzetet 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/8 Kihívásként élem 
meg  a tevékenységet 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/9 Fontos nekem az 
adott tevékenység 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/10 Úgy érzem, 
mások túlságosan sokat 
várnak tőlem 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/11 Sikeresen 
haladok azzal, amit csinálok 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/12 Úgy 
érzem,szívesen csinálnék 
mást 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/13 Elégedett vagyok 
közben magammal 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/14 Nehéz a feladatra 
koncentrálnom 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/15 Teljesen 
belefeledkezem a 
tevékenységbe 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/16 Megfelelek mások 
elvárásainak 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/17 Úgy érzem 
tanulok és fejlődök a 
tevékenység közben 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        
K15/1-5/18 Világos 
számomra a tevékenység 
célja 1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7             1 2 3 4 5 6 7            1 2 3 4 5 6 7        

  

  
KÖSZÖNÖM, HOGY KITÖLTÖTTE EZT A RÉSZT!  KÉREM, LAPOZZON A KÖVETKEZŐ 

RÉSZHEZ! 
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 2. KÉRDŐÍV (2.2.) 

   

K16 Kérem, a lenti táblázat segítségével válaszoljon a következő kérdésekre: 

  
Kérem, nézze végig a táblázatban található NEM MUNKÁVAL kapcsolatos tevékenységek listáját, majd 
válaszoljon a velük kapcsolatos kérdésekre.  

    

  Mennyire kihívás (erőpróba)Önnek a tevékenység?   (1 Egyáltalán nem . ..7 Teljes mértékben) 

  Mennyire érzi magát képesnek, 

  felkészülnek a tevékenység elvégzéséhez?               (1 Egyáltalán nem . ..7 Teljes mértékben) 

Tevékenység       K16/1/1-18=On-line kód K16_1 Kihívás?          K16/2/1-18=On-line kód K16_2 Képes rá, felkészült? 

  Kérem, értékelésként karikázzon be egy számot  (1 Egyáltalán nem…7 Teljes mértékben)                             

    

K16/1 Kertészkedés                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    

K16/2 Főzés                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    

K16/3 Sportolás                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    
K16/4 Önképzés, 
tanulás                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    
K16/5 Barátok, 
vendéglátás                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    
K16/6 Családi 
beszélgetés                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    

K16/7 Házimunka                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    
K16/8 Interneten 
szörfözés                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    

K16/9 Hobby                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    

K16/10 Bevásárlás                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    
K16/11 
Utazás,kirándulás                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    

K16/12 Zene                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    

K16/13 Autóvezetés                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    
K16/14 Családi 
program                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    
K16/15 
Mozi,szinház,koncert                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    

K16/16 Bulizás                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    

K16/17 Olvasás                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

    

K16/18 Tévénézés                    1  2  3  4  5  6  7                                                             1 2  3  4  5  6  7  

  

  KÖSZÖNÖM, HOGY KITÖLTÖTTE EZT A RÉSZT!  KÉREM, LAPOZZON A KÖVETKEZŐ RÉSZHEZ! 
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3.4.1.3./3. sz. függelék: ESM Flow kérdőív 

 

 
 

ESM KÉRDŐÍV 
 
K17 Dátum:(hó, nap, év)  
 
K18 Jelzés időpontja (óó.pp) pl. 15.45 
 
K19 Válaszadás időpontja (óó.pp) pl. 15.45 
 
 
K20 Hol volt, amikor a jelzést kapta? (csak egyet jelöljön be) 
 

(   ) a saját munkahelyemen 
(pl. iroda, kórterem, rendelő, gép mellett...stb) 

(   ) egy külső ügyfélnél 
(pl. beszállító, család,megrendelő) 

(   ) egy tárgyalóteremben (   ) az előcsarnokban 
(   ) egy kolléga irodájában (   ) a recepciónál 
(   ) a főnököm irodájában (   ) úton ( repülőtéren, vonaton,autóban) 
(   ) az étkezőben/kávézóban (   ) hotelben (üzleti úton) 
(   ) külső hivatalban 

(pl. bank, posta, önkormányzat) 

(   ) egyéb (kérem, írja ide, hol) 
_________________________________ 

 
K21 Mi volt a fő tevékenység, amit éppen csinált?_________________________________ 
 
K22 Mi mást csinált még? __________________________________________________ 
 
K23 Min gondolkozott közben?________________________________________________ 
 
K24 Gondoljon vissza, hogyan kezdett bele a fő tevékenységbe: 
 
Azért kezdte ezt csinálni, mert:     1. ezt akarta;      2.kénytelen volt,       3.nem volt más dolga 
 
K25 Kivel volt éppen? (többet is jelölhet) 
 
(   ) egyedül (   ) egy külsős üzleti partnerrel, ügyféllel (   ) főnökömmel 
(   ) egy azonos szintű kollégával (   ) több külsős partnerrel, ügyféllel (   ) főnökeimmel (többel) 
(   ) több azonos szintű kollégával (   ) egy másik osztálybeli kollégával (   ) gondozottal, 

beteggel, ellátottal (   ) egy beosztottammal (   ) több másik osztálybeli kollégával 
(   ) több beosztottammal (   ) a központból/vezetőségtől jött 

      tulajdonossal, vagy vezetővel 
 
(   ) egyéb: ……………....  

 

 
Hogyan érzett a fő tevékenységgel kapcsolatban? (minden kérdésnél 1 számot jelöljön) 
         egyáltalán nem… … ..nagyon is 

K26 Élvezte, amit épp csinált? 1 2 3 4 5 6 7 

K27 Érdekes volt a tevékenység? 1 2 3 4 5 6 7 
K28 Mennyire koncentrált? 1 2 3 4 5 6 7 
K29 Megfelelt az önmagával szembeni elvárásainak? 1 2 3 4 5 6 7 
K30 Úgy érezte, kontrollálja a helyzetet? 1 2 3 4 5 6 7 
K31 Be tudott kapcsolódni a dolgokba, tudott cselekedni? 1 2 3 4 5 6 7 
K32 Mennyire volt kihívás a tevékenység? 1 2 3 4 5 6 7 
K33 Megfelelően felkészültnek, szakképzettnek érezte magát? 1 2 3 4 5 6 7 
K34 Fontos volt önnek az adott tevékenység? 1 2 3 4 5 6 7 
K35 Mások túlságosan sokat vártak öntől? 1 2 3 4 5 6 7 
K36 Sikeresen haladt azzal, amit csinált? 1 2 3 4 5 6 7 
K37 Úgy érezte, szívesen csinálna mást? 1 2 3 4 5 6 7 
K38 Elégedett volt közben magával? 1 2 3 4 5 6 7 
K39 Nehéz volt koncentrálnia? 1 2 3 4 5 6 7 
K40 Mennyire érezte, hogy belefeledkezett a tevékenységbe? 1 2 3 4 5 6 7 
K41 Megfelelt mások elvárásainak? 1 2 3 4 5 6 7 
K42 Tanult valamit, vagy fejlődött közben? 1 2 3 4 5 6 7 
K43 Világos volt ön számára a tevékenység célja? 1 2 3 4 5 6 7 
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Írja le a hangulatát, amikor a jelzést kapta: 
 

  nagyon eléggé kicsit sem-
leges 

 

kicsit eléggé nagyon  

K44 Boldog 3 2 1 0 1 2 3 Szomorú 
K45 Passzív 3 2 1 0 1 2 3 Aktív 
K46 Szégyellte 

magát 
3 2 1 0 1 2 3 

Büszke volt 
magára 

K47 Aggódó 3 2 1 0 1 2 3 Magabiztos 
K48 Gyenge 3 2 1 0 1 2 3 Erős 
K49 Nyugodt 3 2 1 0 1 2 3 Ideges 
K50 Energikus 3 2 1 0 1 2 3 Fáradt 
K51 Izgatott 3 2 1 0 1 2 3 Unott 
K52 Dühös 3 2 1 0 1 2 3 Barátságos 
K53 Vidám 3 2 1 0 1 2 3 Levert 

 
A tevékenység közben milyennek érezte magát? 
        egyáltalán nem      nagyon is 

K54 Kreatívnak 1 2 3 4 5 6 7 

K55 Szétszórtnak 1 2 3 4 5 6 7 
K56 Összezavarodottnak 1 2 3 4 5 6 7 
K57 Eredményesnek 1 2 3 4 5 6 7 
K58 Elégedettnek 1 2 3 4 5 6 7 

 
K59  Érzett bármilyen fizikai fájdalmat vagy kellemetlenséget a jelzés idején? 
 

(Kérem, írja le, mit érzett): Semmit Enyhét Közepeset Erőset 

………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

K60 Ha a tevékenység közben valami miatt erős érzelmei vagy indulatai voltak, mit érzett és miért? 
 
Úgy éreztem,……………………………………………………………………………………..,…. 
 
mert……………………………………………………………………………………………………. 
 
K61 Ha a legutóbbi kérdőív óta valami miatt erős érzelmei voltak, mit érzett és miért? 

(pl. valami történt, valaki mondott önnek valamit) 
Kérem, legyen olyan pontos, amennyire csak lehet. 

 
Úgy éreztem,……………………………………………………………………………………..,…. 
 
mert……………………………………………………………………………………………………. 
 
K62 Ha az előző alkalommal nem válaszolt a jelzésre, mit csinált éppen? Miért nem válaszolt? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
K63 Van még valami, amit hozzátenne a helyzete, ill. az élmény ismertetéséhez? 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

KÉRDŐÍV VÉGE 
Válaszait köszönöm! 
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3.4.1.3./4. sz. függelék: Optimális Élmény leírása 

 

„A gondolataim fókuszáltak, nem gondolok másra, mint a feladatomra. A célok teljesen tiszták és világosak, 

pontosan tudom, mit kell tennem. Teljesen belemerülök abba, amit csinálok, eggyé válok a feladattal. Jól érzem 

magam és a külvilág mintha megszűnne ilyenkor. Amikor ilyen élményem van, nem gondolkodom azon, hogyan 

látnak mások és nem aggódok a problémáim miatt. Még a külső zajok is mintha távolabbról jönnének… Kizárom, 

de egyben érzékelem is a külvilágot… Minden nagyon világos, tiszta… 

Az egész élmény örömteli és élvezetes, még az időről is elfeledkezem… Teljesen megszabadulok a félelmeimtől 

és belefeledkezem abba, amit csinálok. Olyan mintha sodródnék, de éppen abba az irányba, ahova mennem kell, 

maximálisan kontroll alatt tudom tartani a helyzetet. Úgy érzem, hogy a feladat, amit végzek izgalmas, szívesen 

teszem, amit teszek… Bár a tevékenységet sokszor kifejezetten kihívásként élem meg, mégsem nyomaszt, nem 

aggódom amiatt, hogy meg tudom-e csinálni – éppen ellenkezőleg, úgy érzem minden olajozottan, könnyen megy, 

és hatékony vagyok. Tudom, mit csinálok, a szavaimnak, tetteimnek tökéletesen ura vagyok, úgy alakítom azokat, 

ahogy akarom. Úgy érzem, hogy a tehetségemet, tudásomat jól hasznosítom. Ilyenkor könnyen jönnek a 

megoldások, gondolatok, kreatívnak és eredményesnek érzem magam. Igazán elememben vagyok. Egyfajta 

örömteli kiteljesedettség érzése ez… Tudom, bármikor szívesen visszatérnék ehhez a tevékenységhez.” 

 

 

3.4.1.3./5. sz. függelék: Interjú kérdések 

 

I. Fizikai környezetre és hangulatra vonatkozó általános kérdések 

 

1./Le tudná-e írni a munkahelyét az itt található képek segítségével? (olyan pontosan, hogy olyasvalaki is el tudja 

képzelni, aki soha nem látta még)  

(Képeket bemutatni: Témák: Irodai környezet, irodai eszközök; Kórházi környezet; Gyermek közösségek; 

Absztrakt képek - non-figuratív festmények) 

 

1.1.A képek közül válassza ki azt a 2-3-at, amely a legjobban tükrözi a jelenlegi munkahelye környezetének 

hangulatát, s azt is mondja el, miért azokat választotta. 

 

1.2.A képek közül válassza ki azt a 2-3-at, amely a legkevésbé tükrözi a jelenlegi munkahely környezetének 

hangulatát, s azt is mondja el, miért azokat választotta. 

 

2./Mely helyiségekben érzi magát a leginkább elemében? Hol érzi magát legjobban? Miért? 

 

3./Mely helyiségekben érzi magát a legkevésbé jól? Hol szeret lenni a legkevésbé? Miért? 

 

3.2./ Mi az a pár dolog amin változtatna ahhoz, hogy környezet jobban támogassa az ön számára kellemesebb és 

hatékonyabb munkavégzést? Min változna ahhoz, hogy a munkahelyi környezetet ideálisként értékelhesse? 

 

4.1.Melyek azok a tárgyak, vagy helyiségek a munkahelyén, amelyek különlegesek az ön számára? Miért? 

 

4.2./Mit jelentene, ha azok nem lennének? 

 

II. Az Optimális Élmény = Flow megélése, kiváltó okai és blokkoló faktorai 

 
Fel fogok olvasni egy szöveget. Arra fogom kérni, hogy képzelje el magában ezt az élményt munkavégzés közben. 

Ezt követően néhány kérdést fogok feltenni. Most tehát nézzük az élmény leírását! Dőljön hátra kényelmesen és 

képzelje el a következőt: (“Optimális Élmény” leírása. Vö.: 3.4.1.3./4. sz. függelék) 
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A következő kérdések a jelenlegi munkakörére vonatkoznak: 

 

1./ A jelenlegi munkakörében van-e/volt-e ilyen élményben része? 

 

2./ Ha volt vagy van, milyen gyakran él át ilyen élményeket? 

 

3./ Tudna mondani egy vagy több konkrét példát, amikor ilyet élt át? 

 

4./ Az eddig feldolgozott adatok szerint van néhány olyan tevékenység, amelyek közben ön kifejezetten „elemében 

van”, másoknál viszont kevésbé. Most, hogy megismerte ennek a különleges élménynek a leírását, nézzük meg 

együtt ezeket a tevékenységeket, s szeretném ha jelezné, hogy melyeknél szokta rendszeresen, gyakran megélni a 

Flow-élményt, s melyek azok amelyeknél soha, vagy csak ritkán éli át azt. 

(A tevékenységek a következők voltak: 1, 2, 3, 4, 5. Megmutatni a feldolgozott eredményeket a résztvevőnek) 

 

A “Flow állapottal” jellemzett tevékenységet valóban Flow élményként éli meg, s ha igen, milyen gyakran éli át 

ezt az állapotot az adott tevékenységgel kapcsolatban? Reálisnak látja az itt bemutatott arányokat Flow és a többi 

állapot vonatkozásában?  (Flow gyakoriságok 5 fő tevékenységre:......; Flow gyakoriságok ESM-re:.....)  

 

5../ Ha felidézi a helyzeteket amikor ilyen élményt élt át, lát-e bármilyen hasonlóságot azok között? (akár a 

tevékenység jellegét, a helyszínt, a munkavégzés formáját stb. illetően)? 

 

6./ Most kérem, válasszon ki néhány olyan képet, melyek segítségével be tudja mutatni, milyen az a 

helyzet/szituáció, amikor Flowba kerül/Flowban van, élvezi amit csinálsz és jól mennek a dolgok! Tipikus 

helyzetekre gondoljon. Beszéljen a helyzetről, a körülményekről olyan részletesen, amilyen részletesen csak tud a 

képek segítségével. Mintha egy képregényt írna… Beszéljen a szituációról, a körülményekről, az emberekről, akik 

ott vannak (ha vannak) stb. 

(Képek témája: Kórházi életképek; Munkahelyi életképek: irodai környezet (egyéni és közösségi lét életképei; 

egyén-csapat/öröm,siker,stressz; Vegyes életképek: egyéni és közösségi lét életképei; Absztrakt képek: 

rendezettség-rendezetlenség, irány-káosz...stb) 

 

7./ Ha visszagondol azokra a konkrét helyzetekre amikor megélte a fenti élményt, mi segítette ennek az élménynek 

a kialakulását? Konkrétabban: meg tudna nevezni olyan körülményeket, fizikai vagy munkaszervezési, a vállalat 

működésével kapcsolatos sajátosságokat, amik önt kifejezetten segítik ennek az optimális állapotnak az 

elérésében? 

 

8./ Van olyan eset, amikor kibillen ebből az állapotból? Amikor elmúlik a „varázs”? Sorolja fel azt a 3-5 dolgot, 

ami először eszébe jut arról, mi tudja kizökkenteni ebből az ideális állapotból? 

 

9./ Előfordul-e, hogy átéli ezt az élményt, de valami miatt úgymond „elmúlik a varázs”? 

 

10./ Ha volt ilyen/szokott ilyen lenni, mi lehet az oka? Mi vetett/vet általában véget az élménynek? 

 

11./ Az első két kutatási szakasz eredménye azt is megmutatta, hogy melyik az a néhány tevékenység, amelyekre 

nem jellemző a Flow-élmény, amelyek esetében feszült, unott, érdektelen, szorongó. Ezek a következők: (egyéni 

eredmények beidézése történik antiflow állapotokra) 

 

12./ Most kérem, válasszon ki pár olyan képet, amelyek azokat a helyzeteket jellemzik, amikor nem mennek jól a 

dolgok. Beszéljen a helyzetről, a körülményekről olyan részletesen, amilyen részletesen csak tud a képek 

segítségével. Mintha egy képregényt írna... Beszéljen a szituációról, a körülményekről, az emberekről, akik ott 

vannak (ha vannak) stb. 

(Képeket megmutatni. Témák: vö.: 6. kérdés) 
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13./Ismét térjünk vissza az on-line kérdőív 5 fő tevékenységéhez és az ESM-ben szereplőkhöz. Meg tudná-e 

fogalmazni, mi adja a különbséget? Mitől sikerül többször flowba kerülni az egyiknél és ritkábban a másiknál? 

 

14./ Ön szerint van a munkakörnyezetnek bármi szerepe a flow kialakulásában? Munkakörnyezet alatt értem a 

munkaszervezést, a rendszereket,struktúrákat, a kultúrát, a fizikai környezetet.  

 

15./ Meg tud nevezni olyan körülményeket, fizikai vagy munkaszervezési, a vállalat működésével kapcsolatos 

sajátosságokat, amelyek kifejezetten gátolják a Flow megélésben? 

 

III. Személyes preferenciák és a munkahelyi környezetben kínálkozó lehetőségek (Flow-t 

segítő vagy gátló tényezők) 

 

1./ Azt szeretném körbejárni, hogy az ön által megjelölt munkahely-választási szempontok közül melyek azok 

amelyeket a jelenlegi állásában/munkakörében megjelennek, illetve hogy melyek hiányoznak. A mértéket egy 3-

as skálán kellene osztályozni. 

 

Felolvasom az ön által kiválasztott legfontosabb 6 munkahely választási szempontot és kérem, jelezze egy 3-as 

skálán,hogy 1: gyengén, 2: közepesen, 3: erősen/markánsan látja-e ezek jelenlétét a szervezetben: 

(egyéni eredmények: 6 munkahely választási preferencia) 

 

2./ Mennyiben tartja ezeket a területeket fontosnak, meghatározónak a Flow átélésének szempontjából? 

Egyenként megvizsgálva a 6 szempontot: 1./Nincs kapcsolata a Flow-val; 2./Indirekt kapcsolata van a Flowval; 

3./ Közvetlen a kapcsolat (gyenge),4./ Közvetlen a kapcsolat (erős) 

 

IV. Milyen környezeti tényezők segíthetik a Flow kialakulását? 

 

1./ Azon a kérdőíven amely a szervezet működésének különböző területeit járta körbe, van néhány amelyet 

kifejezetten magas pontszámra (4-re, 5-re) értékelt az ötös skálán. Ezek a következők: ... 

(megosztani a személyes eredményeket) 

 

2./ Ugyanezen a kérdőíven van néhány kérdés/kérdéskör, amelyeket kifejezetten gyengének értékelt. Mennyiben 

tartja ezeket a területeket fontosnak, meghatározónak a Flow szempontjából? 

Egyenként áttekintve a magas és alacsony pontszámot kapott területeket: 1./Nincs kapcsolata a Flow-val; 

2./Indirekt kapcsolata van a Flowval; 3./ Közvetlen a kapcsolat (gyenge),4./ Közvetlen a kapcsolat (erős) 

 

V. Javaslatok: 

 

1. Ha lenne elegendő erőforrása (idő, pénz, munkatársak), hogy megtehessen bármit amit szeretne, hogy a 

munkahelyét olyanná változtassa, ahol gyakrabban élheti át a Flow állapotot, mit tenne? 

 

2./ Az optimális élmény leírását ismerve, mi lenne az a 2-3 változtatás amit szükségesnek tartana ahhoz, hogy 

minél többen, minél többször éljenek meg optimális élményt, és minél kevesebbszer szorongós/aggodalmas 

állapotot, unalmat és apátiát/fásultságot? 

 

3./Van-e valami a témával kapcsolatban amit nem kérdeztem meg és szívesen elmondana, hozzátenne a 

beszélgetéshez? 

 

Köszönöm a részvételt!  
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3.4.1.3./6. sz. függelék: TCI kérdőív 

 
                                            
                                    3. KÉRDŐÍV (3.1.)        
 

                                          A VÁLASZOKAT BIZALMASAN KEZELJÜK.       
               A KITÖLTÖTT KÉRDŐÍVET CSAK A KUTATÁST VÉGZŐ SZEMÉLY FOGJA LÁTNI.       

  
A következőkben különböző  állításokat talál, amelyeket az emberek gyakran használnak 

saját véleményük, hangulatuk, viselkedésük vagy lelki állapotuk jellemzésére. Ne 
töprengen túlságosan sokáig az egyes válaszokon, a legjobb válasz az, ami elsőként az 

eszébe jut. Előfordulhat, hogy némelyik megállapításra nehéz egyértelműen választ adni, 
ilyenkor jelölje be azt a válaszlehetőséget, amelyik leginkább jellemzi érzéseit, vagy 

véleményét. 

      

  5 = Teljesen igaz   

  4 = Inkább igaz    

  3 = Igaz is, nem is   

  2 = Nem igaz    

   
 1 = Egyáltalán nem igaz 

K171 
Gyakran kipróbálok olyan dolgokat is puszta kíváncsiságból vagy szórakozásból, amiket mások 
időpocsékolásnak tartanak. 1 2 3 4 5 

K172 
Mindig bízom a dolgok kedvező kimenetelében még olyankor is, amikor a legtöbben 
aggodalmaskodnak. 1 2 3 4 5 

K173 
Érzéseimet, élményeimet jobban szeretem nyíltan megbeszélni a barátaimmal, mint magamban 
tartani. 1 2 3 4 5 

K174 
Ha kudarcot vallok valamiben, akkor még elszántabbá válok arra, hogy jobb munkát végezzek. 

1 2 3 4 5 

K175 
 Sokszor úgy érzem, hogy az életemnek nincs különösebb célja vagy értelme.  

1 2 3 4 5 

K176 
 Bármilyen törvénybe nem ütköző dolgot megtennék, hogy gazdag és híres legyek, még ha a 
barátaim bizalmát ezzel el is veszíteném. 1 2 3 4 5 

K177 
 Időnként úgy érzem, mintha része lennék egy térben és időben végtelen dolognak. 

1 2 3 4 5 

K178 
 Többnyire a pillanatnyi hangulatom szerint cselekszem anélkül, hogy visszagondolnék a 
korábbi hasonló esetekre. 1 2 3 4 5 

K179 
 Idegen helyen akkor is feszült és ideges vagyok, ha mások szerint nincs semmi ok az 
aggodalomra. 1 2 3 4 5 

K180 
 Nagyon unalmasnak találom a szomorú dalokat és filmeket. 

1 2 3 4 5 

K181 
 Rendszerint kitartóan tovább dolgozom akkor is, amikor mások már régen abbahagyták. 

1 2 3 4 5 

K182 
 Csak ritkán választhatom meg szabadon, hogy mit tegyek. 

1 2 3 4 5 

K183 
 Az emberek többségét képtelen vagyok megérteni. 

1 2 3 4 5 

K184 
 Néha úgy érzem, hogy szavakkal megmagyarázhatatlan, közvetlen lelki kapcsolatba kerülök 
másokkal. 1 2 3 4 5 

K185 
Gyakran az utolsó filléremet is elköltöm, és azután kénytelen vagyok kölcsönkérni. 

1 2 3 4 5 

K186 
 Rendszerint kerülöm az idegenek társaságát, mert nem bízom azokban, akiket nem ismerek. 

1 2 3 4 5 

K187 
 Érzelmeimet könnyen kifejezem mások felé. 

1 2 3 4 5 

K188 
 A kemény munka iránti lelkesedésem miatt gyakran túlbuzgónak tartanak. 

1 2 3 4 5 

K189 
Gyakran azért nem tudok a bajokkal megbirkózni, mert egyszerűen nem tudom, mit tegyek. 

1 2 3 4 5 

K190 
 Elsősorban magamnak igyekszem megszerezni azt, amire szükségem van, hiszen úgysem 
lehet mindenki kedvére tenni. 1 2 3 4 5 

K191 
 Sokszor érzek erős és közvetlen lelki kapcsolatot minden körülöttem lévő emberrel. 

1 2 3 4 5 

K192 
Legtöbbször a túlzásokat, sőt, a valótlanságot is el tudom hitetni az emberekkel. 

1 2 3 4 5 

K193 
 Gyakran félbehagyom amin dolgozom, mert elbizonytalanodom, pedig mások szerint minden 
jól halad. 1 2 3 4 5 

K194 
 A barátaim sem ismerik igazán az érzéseimet, mert csak nagyon ritkán mondom el a 
személyes véleményemet. 1 2 3 4 5 

K195 
Gyakran többet teljesítek, mint ahogy azt mások várnák. 

1 2 3 4 5 

K196 
Olyan sok hibám van, hogy nem is kedvelem magamat túlságosan. 

1 2 3 4 5 
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K197 
Türelmetlen vagyok azokkal, akik nem hajlandók elfogadni a nézeteimet. 

1 2 3 4 5 

K198 
 Személyesen is éreztem már kapcsolatot titokzatos természetfeletti, isteni erővel. 

1 2 3 4 5 

K199 
 Amikor semmi új nem történik, rendszerint keresek magamnak valami izgalmas elfoglaltságot. 

1 2 3 4 5 

K200 
 Másoknál jóval kevesebb az energiám, és hamarabb elfáradok. 

1 2 3 4 5 

K201 
Szívesebben olvasok, mintsem, hogy az érzelmeimről beszélgessek valakivel. 

1 2 3 4 5 

K202 
 Minél nehezebb egy munka, annál jobban szeretem. 

1 2 3 4 5 

K203 
 Mások túlságosan irányítanak és befolyásolnak. 

1 2 3 4 5 

K204 
 Jólesik durvának lennem azokhoz, akik durvák voltak hozzám. 

1 2 3 4 5 

K205 
 Sokszor ránézek egy hétköznapi dologra, és mintha csoda történne: úgy érzem, mintha most 
látnám először életemben. 1 2 3 4 5 

K206 
 Mielőtt döntenék, általában minden körülményt aprólékosan végig szoktam gondolni. 

1 2 3 4 5 

K207 
Többnyire feszült és ideges leszek, ha valami új és ismeretlen dologba kell fognom. 

1 2 3 4 5 

K208 
Szívesebben vagyok hűvös és távolságtartó az emberekkel. 

1 2 3 4 5 

K209 
 Mindig jobban hajtom magam másoknál, mert mindent a lehető legjobban akarok véghezvinni. 

1 2 3 4 5 

K210 
Ez egy ellenőrző kérdés: kérjük, jelölje be az „Teljesen igaz” válaszlehetőséget. 

1 2 3 4 5 

K211 
 Gyakran megszegem a szabályokat és az előírásokat, ha úgy látom, hogy az baj nélkül 
megúszható. 1 2 3 4 5 

K212 
 Pontosan tudom, hogy mit akarok elérni az életben. 

1 2 3 4 5 

K213 
Közös vállalkozásban ritka a tisztességes osztozkodás. 

1 2 3 4 5 

K214 
Életem valódi célját a vallásos élményeim segítettek megérteni. 

1 2 3 4 5 

K215 
Sokkal jobban szeretem a pénzt költeni, mint félretenni. 

1 2 3 4 5 

K216 
Idegenek társaságában félénkebb, gátlásosabb vagyok másoknál. 

1 2 3 4 5 

K217 
 Könnyen közel engedem magamhoz az embereket. 

1 2 3 4 5 

K218 
 Szívesen nekilátok bármely kötelezettségem teljesítésének. 

1 2 3 4 5 

K219 
 A legtöbb ember ügyesebb és tehetségesebb nálam. 

1 2 3 4 5 

K220 
Élvezem, ha az ellenségeimet szenvedni látom. 

1 2 3 4 5 

K221 
Voltak olyan boldog pillanataim, amikor világosan és tisztán egynek éreztem magam minden 
létezővel. 1 2 3 4 5 

K222 
 Rendszerint inkább az ösztöneimet és a megérzéseimet követem, mintsem a részleteket 
gondolnám végig. 1 2 3 4 5 

K223 
Változó körülményekhez nagyon nehezen tudok alkalmazkodni, mert olyankor feszült, ideges, 
és fáradékony leszek. 1 2 3 4 5 

K224 
Az idegességet jobban viselem a barátaim között, mint egyedül. 

1 2 3 4 5 

K225 
Többnyire olyan embernek tartanak, aki a színvonal felett teljesít. 

1 2 3 4 5 

K226 
Nincs elég akaraterőm a nagyobb kísértéseknek ellenállni, még ha tudom is, hogy bánni fogom 
a következményeket. 1 2 3 4 5 

K227 
Akik velem kapcsolatba kerülnek, azoknak meg kell tanulniuk mindent az én elvárásaim szerint 
csinálni. 1 2 3 4 5 

K228 
Sokszor úgy érzem, mintha része volnék egy hatalmas és minden életet irányító szellemi 
erőnek. 1 2 3 4 5 

K229 
 Élvezettel állok bosszút azokon, akik megsértenek. 

1 2 3 4 5 

K230 
 Ügyesen tudok lódítani, ha valakit meg akarok tréfálni, vagy ha egy történetet hatásosabban 
akarok elmesélni. 1 2 3 4 5 
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3.4.1.3./7. sz. függelék: TCI dimenziók bemutatása 

 

 

TCI Temperamentum dimenziók: 

 

1. Újdonságkeresés: 

Velünk született tendencia az intenzív izgalom keresésére – az új ingerekre, a potenciális jutalomra-, ami fokozott 

kíváncsiságban és aktivitásban, a potenciális jutalmak keresésében, a monotónia és a potenciális büntetés aktív elkerülésében 

jut kifejeződésre. A magasabb pontszámot elérő személyek tipikusan temperamentumosak, impulzívabbak, kevésbé 

rendezettek, érdeklődőek és könnyen elunják magukat. Ezzel szemben az alacsonyabb pontszámot elérő személyek inkább 

mértékletesek, zárkózottak és rendezettek. 

 

2. Visszahúzódás (Ártalomkerülés): 

Örökletes tendencia a fájdalmas ingerek jelzéseire való intenzív válaszadásra, olyan viselkedés elsajátítására, amelynek 

segítségével a büntetés, illetve a jutalomelmaradás elkerülhető. Ez a viselkedés többnyire viselkedésgátlás formájában jelenik 

meg. A dimenzión magasabb pontszámot elérő személyek jellemzően óvatosak, tartanak a bizonytalanságtól és az idegenektől, 

hajlamosabbak a pesszimizmusra és aggódásra, könnyebben kimerülnek. Az alacsonyabb pontszámot elérő személyek 

jellemzően társaságkedvelők, kevéssé aggódóak, jellemzően optimisták. 

 

3. Jutalomérzékenység: 

Velünk született tendencia, a jutalom jelzéseire való intenzív válaszadásra (amilyenek pl. a szociális illetve verbális jutalom, 

szociális támogatás, gyengédség) utal. A jutalommal vagy a büntetés elmaradásával kapcsolatos viselkedés fenntartásának vagy 

a kioltásával szembeni ellenállásnak a fokozott tendenciája. A dimenzión magasabb pontszámot elérő személyek tipikusan 

érzékenyek, melegszívűek, társaságkedvelők, hajlamosabbak az erős kötődésre és igényük van a folyamatos pozitív 

megerősítésre. Az alacsonyabb pontszámot elérő személyek gyakorlatiasak, hajlamosabbak az egyedüllétre, az önállóságra, 

távolságtartóbbak, ritkábban nyilvánítják ki érzelmeiket. 

 

4. Kitartás: 

Örökletes tendencia, amely a viselkedés fenntartását teszi lehetővé, még akkor is, ha a viselkedést frusztráció, vagy kimerültség 

kíséri. A magasabb pontszámot elérő személyek az őket ért frusztráció ellenére is kiegyensúlyozottak, tevékenyek, és 

elfoglaltak maradnak, míg az alacsonyabb pontszámot elérők az őket ért frusztráció (negatív visszajelzések, nehézségek stb.) 

hatására könnyebben elkedvetlenedhetnek, tettre készségük ilyenkor könnyebben alábbhagy, letörtebbek és elkeseredettebbek 

lesznek, számukra több időre van szükség ahhoz, hogy lelkileg ismét pozitívan álljanak egy-egy kihíváshoz. 

 

 

TCI Karakter Dimenziók: 

 

1. Önmeghatározás & Önérvényesítés/Önirányítottság: 

Ez a karakterjellemző az önmeghatározásra és az akaraterőre utal, ami a személy azon képessége, ami kontrollálja, szabályozza, 

adaptálja a viselkedését a környezethez, úgy, hogy azáltal céljait és értékeit tudja szolgálni. A karakterjellemzőn magasabb 

pontszámot elérő személyek jó önértékeléssel rendelkeznek, felelősségteljesek, képesek hibáikat belátni, elfogadják magukat 

olyannak amilyenek, életüket értelmesnek és céltudatosnak élik meg, kezdeményezőképességük magas, a kihívásokat pozitívan 

élik meg. Az alacsonyabb pontszámot elérő személyek jellemzően kevésbé reális önértékeléssel rendelkeznek, identitásukat és 

céljaikat illetően bizonytalanabbak, nehezebben látják be hibáikat, a kihívásokat gyakrabban élik meg negatívan. 

 

2. Együttműködési készség: 

A kooperativitás olyan karakterjellemző, ami a társas elfogadást, az empatikus képességeket és készségeket, és a 

segítőkészséget foglalja magába. A dimenzión magasabb pontszámot elérő személyek segítőkészek, toleránsak és 

lelkiismeretesek. Az alacsony pontszámúakra kevéssé jellemző a másokkal való együttérzés kifejezése, gyakran nehezebb 

számukra a megbocsájtás és mások hibáinak elfogadása, és jellemzőbb rájuk a sérelmeik felidézése. 

 

3. Transzcendencia-élmény: 

A transzcendencia élmény megélésének képessége olyan személyes jellemző, amely az ismeretlen és a természetfeletti 

elfogadásának-, valamint a mindenséggel való azonosulásnak a képességére utal. A magas pontszámot elérő személyek gyakran 

számolnak be kreatív inspirációkról, gyakran döntenek intuitív módon, gondolkodásuk holisztikus, a „minden, mindennel 

összefügg” elvet vallják, s arról számolnak be, hogy „egy nagy egész” részének érzik magukat. Az alacsony pontszámot elérő 

személyeket viszont inkább a racionalitás jellemzi, ők a tények biztos talaján érzik biztonságban magukat, pragmatisták, az 

anyagi világba vetett hit jellemzi inkább őket. 
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3.4.1.3./8. sz. függelék: Schwartz Értékpreferencia Kérdőív 

 

  
 

                         3. KÉRDŐÍV (3.2.)             

  
                            
             

  
Embereket jellemzünk röviden a következőkben. Kérem, olvassa el ezeket a 

jellemzéseket, és mondja meg, hogy mennyire hasonlítanak, vagy nem hasonlítanak 
ezek az emberek Önre. Kérem, jelölje be azt a számot, mely mutatja, hogy mennyire 

hasonlít ez a személy Önre.  

egy
általá

n 
nem 
haso
nlít 
rám 

nem 

hasonlí

t rám 

inkáb

b nem 

hasonlí

t rám 

inká

bb 
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nlít 
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telje
sen 

haso
nlít 
rám 

K231 
Fontos számára, hogy új dolgokat találjon ki, hogy kreatív legyen. Szereti a 

dolgokat a saját egyéni módján intézni. 1 2 3 4 5 6 

K232 Fontos számára, hogy gazdag legyen. Azt akarja, hogy sok pénze és drága dolgai 
legyenek.  1 2 3 4 5 6 

K233 Fontosnak tartja, hogy minden ember egyforma bánásmódban részesüljön. Azt 
gondolja, hogy mindenkinek egyenlő lehetőséggel kellene rendelkeznie az életben.  1 2 3 4 5 6 

K234 
Fontos számára, hogy megmutassa képességeit. Azt akarja, hogy az emberek 

nagyra becsüljék azért, amit tesz.  1 2 3 4 5 6 

K235 
Fontos számára, hogy biztonságos körülmények között éljen. Elkerül mindent, ami 

veszélyezteti biztonságát. 1 2 3 4 5 6 

K236 
Szereti a meglepetéseket, és szeret mindig új dolgokat csinálni. Fontosnak tartja, 

hogy az ember különféle dolgokat csináljon életében. 1 2 3 4 5 6 

K237 
Azt gondolja, hogy az embereknek azt kell csinálniuk, amit mások mondanak 

nekik. Azt gondolja, hogy az embereknek mindig be kell tartaniuk a szabályokat, 
akkor is, amikor senki sem figyeli őket. 1 2 3 4 5 6 

K238 
Fontos számára, hogy meghallgassa azokat, akik másmilyenek, mint ő. Még akkor 

is, ha nem ért egyet velük, meg akarja érteni őket.   1 2 3 4 5 6 

K239 
Fontos számára, hogy szerény és visszafogott legyen. Megpróbál úgy élni, hogy 

ne vonja magára mások figyelmét.  1 2 3 4 5 6 

K240 
Fontos számára, hogy jól érezze magát. Szereti kényeztetni magát. 1 2 3 4 5 6 

K241 Fontos számára, hogy saját maga döntsön arról, hogy mit csinál. Szeret szabad 
lenni és nem függni másoktól. 1 2 3 4 5 6 

K242 
Nagyon fontos számára, hogy segítsen a körülötte élő embereknek. Törődik mások 

jóllétével.     1 2 3 4 5 6 

K243 
Fontos számára, hogy nagyon sikeres legyen. Reméli, hogy az emberek elismerik 

teljesítményeit. 1 2 3 4 5 6 

K244 
Fontos számára, hogy a kormány biztosítsa biztonságát mindenfajta fenyegetéssel 
szemben. Azt akarja, hogy az állam erős legyen, hogy meg tudja védeni polgárait.  1 2 3 4 5 6 

K245 
Keresi a kalandokat és szeret kockázatot vállalni. Izgalmas életet akar élni.  1 2 3 4 5 6 

K246 Fontos számára, hogy mindig megfelelően viselkedjen. El akarja kerülni, hogy 
olyat tegyen, ami más ember szemében helytelen. 1 2 3 4 5 6 

K247 Fontos számára, hogy tiszteljék mások. Azt akarja, hogy az emberek azt csinálják, 
amit mond.     1 2 3 4 5 6 

K248 
Fontos számára, hogy becsületes legyen barátaihoz. A hozzá közel álló 

embereknek akarja szentelni életét.  1 2 3 4 5 6 

K249 
Komoly meggyőződése, hogy az embereknek óvniuk kell környezetüket. Fontos 

számára, hogy vigyázzon a környezetére.  1 2 3 4 5 6 

K250 
A hagyományok fontosak számára. Megpróbálja követni azokat a szokásokat, 

amelyeket a vallási vagy családi hagyományok hagytak rá.  1 2 3 4 5 6 

K251 
Minden lehetőséget megragad, hogy jól érezze magát. Fontos neki, hogy olyan 

dolgokat csináljon, amelyek örömet okoznak neki.   
 1 2 3 4 5 6 

  

 
 

                                     KÖSZÖNÖM, HOGY KITÖLTÖTTE EZT A RÉSZT. KÉREM     
                                               LAPOZZON  A KÖVETKEZŐ   RÉSZHEZ! 
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3.4.1.3./9. sz. függelék: Schwartz Értékdimenziók bemutatása 

 

 

A konformitás értékosztályban magas pontszámot elért ember számára rendkívül fontos, hogy mindig az 

elvárásoknak megfelelően viselkedjen. Meggyőződése, hogy az embereknek azt kell csinálniuk, amit mások 

elvárnak tőlük. Rendkívül fontosak számára a szabályok. Szabálytisztelő és másoktól is elvárja a szabályok 

betartását. 

 

A tradíció dimenzión magas pontszámot elért ember számára kifejezetten fontosak a hagyományok, a vallási és a 

családi szokások. Ezeket igyekszik követni, de legalábbis maximálisan tiszteli azokat. Nem hisz azokban a 

változásokban, melyek nem a múlt értékeire építenek. Fontos számára, hogy szerény és visszafogott legyen, nem 

szereti mások figyelmét magára vonni. A változásokat nem kifejezetten kedveli és ritkán kezdeményezi.  

 

A biztonság értékcsoportban magas pontszámot elért személy számára rendkívül fontos a kiszámíthatóság és a 

stabilitás. Nagyon fontos számára, hogy biztonságos körülmények között éljen, a kockázatokat és veszélyeket 

igyekszik mindig elkerülni. A biztonság dimenzión magas pontszámot elért emberek jellemzően nem túlságosan 

kedvelik változást, hiszen az megzavarhatja a már kialakult stabilitást és előre nem látható veszélyeket rejthet. 

Tipikusan a meglepetésektől- valamint kockázatoktól mentes életformát kedvelik inkább. 

 

A kockázatvállalás (stimuláció) dimenzión magas értéket elérő személy, a biztonság kedvelőkkel ellentétben 

kifejezetten szereti a meglepetéseket, szeret mindig új dolgokat csinálni. Fontosnak tartja, hogy az ember az életből 

minél többet ismerjen meg, minél több impulzus, stimulus érje. Kifejezetten izgalmas életet akar élni; keresi a 

kalandokat, szeret kockázatot vállalni. Örül a változásoknak, örül a változatosságnak. 

 

A hedonizmus értékosztályban magas pontszámot elérő ember számára kifejezetten fontos, hogy jól érezze magát, 

olyan dolgokat csináljon, amelyek örömet okoznak neki. Szereti kényeztetni magát, szeret élni a materiális világ 

adta lehetőségekkel.  

 

A teljesítmény dimenzión magas pontszámot elérő személy számára rendkívül fontos, hogy megmutathassa 

képességeit, szakértelmét. Fontos számára, hogy az emberek nagyra becsüljék azért, amit csinál; nagyon fontos 

számára az elismerés, az hogy sikeres legyen, és annak is tartsák.  

 

A hatalom értékosztályban magas értéket elért személy számára komoly szerepet tölt be a befolyás, az, hogy 

ráhatása legyen a dolgok alakulására, az emberek hallgassanak rá, kövessék, azt csinálják, amit mond. Fontos 

számára, hogy tiszteljék. Szintén komoly jelentősége van számára a státuszát tükröző anyagi javaknak, az anyagi 

jóllétnek. 

 

Az autonómia értékosztályban magas pontszámot elért személy számára kiemelkedően fontos, hogy független 

legyen, a dolgokat a saját egyéni módján intézze. Fontos számára, hogy saját maga döntsön arról, hogy mit csinál. 

A szabadság és önálló mozgástér rendkívül fontos számára. Nem szeret másoktól függeni és nem szereti, ha 

korlátozzák a mozgásterében. Kreatív, újító, és inkább alakítja, mint elfogadja a dolgokat olyanoknak amilyenek.  

 

A jótékonyság (altruizmus) értékdimenzióban magas pontszámot elért ember számára rendkívül fontos, hogy 

segítsen körülötte élő embereknek. Őszintén fontos számára mások jóléte. Nagyon fontos számára, hogy 

megbízható és becsületes legyen, hogy számíthasson rá a környezete. A hozzá közelálló embereknek akarja 

szentelni az életét. 

 

Az univerzalizmus A magas pontszámot elért ember alapvetően fontosnak tartja, hogy mindenkinek egyenlő 

lehetősége legyen az életben a boldogulásra, s minden ember egyforma bánásmódban részesüljön. Nagyon 

fontosnak tartja, hogy még akkor is megértse az embereket, ha nem ért egyet velük. Az univerzalizmusban magas 

pontszámot elért emberek általában komolyan meg vannak arról győződve, hogy a jövő generációk számára is 

meg kell őriznünk természeti értékeinket, óvnunk kell környezetünket, hiszen csupán egy kis részei vagyunk egy 

nagyobb egésznek. 
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3.4.1.3./10. sz. függelék: Szervezeti-környezeti kérdőív 

 

  4. KÉRDŐÍV ( 4.1. )        
          

  Mennyire ért vagy nem ért egyet a következő állításokkal? 5 = Teljesen egyetért  

   
4 = Inkább egyetért  

   3 = Részben egyetért/részben 
nem 

   
2 = Inkább nem ért egyet  

   
1 = Egyáltalán nem ért egyet  

K64 Monotonnak találom a munkámat, nincs benne változatosság. 1 2 3 4 5 

K65 
A jelenlegi munkámban lehetőségem van kihasználni a képességeimet és 
szakértelmemet. 

1 2 3 4 5 

K66 
Megkapom a szükséges támogatást (személyzet, pénzügy, stb.) ahhoz, hogy jól 
tudjam végezni a munkám. 

1 2 3 4 5 

K67 
Változások idején is elég információt kapok ahhoz, hogy jól tudjam végezni a 
munkám. 

1 2 3 4 5 

K68 A más osztályon dolgozókban megbízom  1 2 3 4 5 

K69 A nemrégiben történt változások során megfelelő volt az erőforrás-ellátottság. 1 2 3 4 5 

K70 
Munkahelyemen van egy  jól kiépített informális kapcsolatrendszerem, melyre 
bármikor számíthatok. 

1 2 3 4 5 

K71 
A mostani beosztásomban elégedett vagyok a munkám megfelelő elvégzéséhez 
szükséges döntési szabadsággal. 

1 2 3 4 5 

K72 
Elégedett vagyok az irányítás ill. kontroll mértékével melyet a munkámmal 
kapcsolatos dolgok felett gyakorolhatok. 

1 2 3 4 5 

K73 A munkám révén gyakran vannak személyes sikerélményeim. 1 2 3 4 5 

K74 
Úgy érzem, jobban tudnék dolgozni, ha több kihívással kerülnék szembe, és jobban 
kihasználhatnám a szaktudásomat. 

1 2 3 4 5 

K75 A közvetlen főnököm tisztán kommunikálja a teljesítményre vonatkozó elvárásait. 1 2 3 4 5 

K76 
Örülnék, ha több lehetőséget kapnék új tapasztalatok gyűjtésére, hogy 
továbbfejlődhessek. 

1 2 3 4 5 

K77 
Ha segítségre van szükségem, könnyen találok egy kollégát, vagy coach-ot, 
mentort, aki segít. 

1 2 3 4 5 

K78 A munkakörömre vonatkozó követelmények teljesen tiszták számomra. 1 2 3 4 5 

K79 A cég/intézmény vezetői úgy érzem, megbecsülnek, mint embert. 1 2 3 4 5 

K80 Úgy érzem, ebben az állásban még tudok fejlődni.  1 2 3 4 5 

K81 A közelmúltban történt szervezeti változtatásokat jól megtervezték. 1 2 3 4 5 

K82 Biztatnak arra, hogy az eddig megszokott módszerek helyett újakat javasoljak. 1 2 3 4 5 

K83 Az osztályomon dolgozó kollégákban megbízom 1 2 3 4 5 

K84 Elégedett vagyok az idővel melyet gondolkodással tölthetek egy nap. 1 2 3 4 5 

K85 A csapatom/osztályom jövőbeni terveit tekintve jól informált vagyok. 1 2 3 4 5 

K86 
Világos számomra, hogy a munkám hogyan járul hozzá a cég céljainak és terveinek 
megvalósításához. 

1 2 3 4 5 

K87 Ha a munkámról beszélek, elégedettséget érzek azzal kapcsolatban, amit csinálok. 1 2 3 4 5 

K88 Van lehetőségem megvalósítani a saját kezdeményezéseimet. 1 2 3 4 5 

K89 
Munkahelyemen erősen támogatják, hogy új, kreatív megoldásokat találjunk a 
munkával kapcsolatos problémákra. 

1 2 3 4 5 

K90 
A munkahelyem megfelelő körülményeket biztosít az elmélyült koncentrációt 
igénylő tevékenységekhez. 

1 2 3 4 5 

K91 
A közelmúltban történt szervezeti változtatásokkor hatékony volt az 
információáramlás. 

1 2 3 4 5 

K92 
Nem érzem "egyedül hagyva" magam a munkahelyemen, ha segítségre van 
szükségem. 

1 2 3 4 5 

K93 Elégedett vagyok azzal, ahogyan a főnököm vezet. 1 2 3 4 5 

K94 Teljesen tisztában vagyok a cégem / intézményem célkitűzéseivel. 1 2 3 4 5 

K95 Úgy érzem, nem tudok kiteljesedni a jelenlegi munkámban. 1 2 3 4 5 

K96 
Úgy érzem, ha szükségem van rá, a közvetlen főnökömtől kapok segítséget 
(coaching) 

1 2 3 4 5 

K97 
Úgy érzem, a mostani állásomban nem használom ki eléggé a képességeimet és 
szakértelmemet. 

1 2 3 4 5 

K98 Megfelelően felkészítettek a munkám hatékony elvégzésére. 1 2 3 4 5 

K99 Általában jó a hangulat az osztályomon. 1 2 3 4 5 

K100 
Munkahelyemen az emberek szívesen segítenek egymásnak, még ha emiatt a 
szokásos feladataikon és munkaköri leírásukon túllépő dolgokat kell is csinálniuk. 

1 2 3 4 5 

K101 Munkahelyemen jó kapcsolati hálóval rendelkezem  1 2 3 4 5 

K102 
Ha nem én irányítom a változást, akkor is elég tájékoztatást szoktam kapni a 
prioritásváltozások okairól. 

1 2 3 4 5 

K103 A jelenlegi változás mértékét a cégemnél túl gyorsnak találom. 1 2 3 4 5 

K104 Az én osztályom és a cég más területei között jó az együttműködés. 1 2 3 4 5 



 Munkahelyi Flow Kutatás, PhD Értekezés, Kállai Gyöngyi  

367 
 ELTE TÁTK, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program  

 

K105 A munkámban sokféle érdekes feladattal találkozom. 1 2 3 4 5 

K106 Elégedett vagyok a fizikai körülményekkel a napi munkakörnyezetemben. 1 2 3 4 5 

K107 Amikor a munkahelyemről beszélek, büszke vagyok arra, amit csinálunk. 1 2 3 4 5 

K108 Biztatnak arra, hogy hangoztassam a gondolataimat, véleményemet, ötleteimet. 1 2 3 4 5 

K109 Jó a kapcsolatom az én szintemen dolgozó kollégákkal. 1 2 3 4 5 

K110 
A cégem/intézményem mindig kiválóan tájékoztatja a dolgozókat olyan ügyekről 
melyek minket is érintenek. 

1 2 3 4 5 

K111 Örülnék, ha több alkalmam lenne az elmélyült gondolkodásra. 1 2 3 4 5 

K112 Általánosságban büszke vagyok a munkámra. 1 2 3 4 5 

K113 A főnök(eim)től rendszeres visszajelzést kapok a teljesítményemről. 1 2 3 4 5 

K114 
Megfelelő mértékben tájékoztatnak cégem/intézményem jövőbeni terveivel 
kapcsolatban. 

1 2 3 4 5 

K115 Elégedett vagyok a munkahely által kínált szakmai továbbképzésekkel.   1 2 3 4 5 

K116 Meghallgatásra találnak az ötleteim. 1 2 3 4 5 

K117 
Ahhoz, hogy jobb eredménnyel tudjam végezni a munkámat, vagy hatékonyabb 
legyek, további képzésre lenne szükségem. 

1 2 3 4 5 

K118 
Munkahelyem támogatja a változatosságot, diverzitást; elfogadja és tiszteli az 
emberek közti különbségeket. 

1 2 3 4 5 

K119 A munkámat megfelelő egyensúlyba tudom hozni a magánéletemmel. 1 2 3 4 5 

K120 Elégedett vagyok a beleszólási szabadságommal a munkámat érintő kérdésekben. 1 2 3 4 5 

K121 A főnököm (főnökeim) bízik(bíznak) az ítélőképességemben. 1 2 3 4 5 

K122 Elég információt kapok ahhoz, hogy jól tudjam végezni a munkám. 1 2 3 4 5 

K123 Túl nehéznek találom a mindennapos kihívásokat a jelenlegi állásomban. 1 2 3 4 5 

K124 Tisztában vagyok az osztályom célkitűzéseivel és terveivel. 1 2 3 4 5 

K125 A cégem / intézményem értékrendjével tudok azonosulni. 1 2 3 4 5 

K126 A főnökömtől mindig elegendő tájékoztatást kapok. 1 2 3 4 5 

K127 Örülnék, ha több időm lenne magamban értékelni a dolgokat. 1 2 3 4 5 

K128 A főnököm támogat a döntéseimben. 1 2 3 4 5 

K129 A jelenlegi változás mértékét a cégemnél túl lassúnak találom. 1 2 3 4 5 

K130 
Ha nem én döntöm el hogy mik a napi prioritásaink, azokat érthetően elmondják 
nekem. 

1 2 3 4 5 

K131 Jó munkakapcsolat van köztem és munkaadóim között. 1 2 3 4 5 

K132 
Elégedett vagyok a munkámhoz szükséges technikai felszereltséggel (számítógép, 
telefon stb.) 

1 2 3 4 5 

K133 Elegendő szabadságom van a tekintetben, hogy hogyan gazdálkodjam az időmmel. 1 2 3 4 5 

K134 A munkámban relatíve kevés felesleges szabályzat van. 1 2 3 4 5 

K135 A munkámat színesnek, érdekesnek és változatosnak találom. 1 2 3 4 5 

K136 
Elegendő flexibilitás, rugalmasság jellemzi munkámat ahhoz, hogy a kliensek 
egyéni igényeinek a lehető legjobban meg tudjak felelni. 

1 2 3 4 5 

K137 Úgy érzem, a családom és barátaim fontosnak tartják és értékelik a munkámat. 1 2 3 4 5 

K138 
A cégem/intézményem jövőképe, célkitűzései vonzóak számomra, tudok azonosulni 
velük. 

1 2 3 4 5 

K139 Az osztályomon dolgozók hasznos visszajelzéseket adnak egymásnak. 1 2 3 4 5 

K140 Szimpatizálok a cégem/intézményem stratégiájával, azt inspirálónak tartom. 1 2 3 4 5 

K141 
A jelenlegi állásomban minden évben ki tudok venni annyi szabadságot, amennyire 
szükségem van. 

1 2 3 4 5 

K142 
Cégem/intézményem belső és külső ügyeinek intézésekor (alkalmazottakkal, 
ügyfelekkel stb.) megbízhatóan és becsületesen jár el.  

1 2 3 4 5 

K143 Változások esetén én is kellően be vagyok vonva az eseményekbe. 1 2 3 4 5 

K144 
Világos számomra, hogy a munkám hogyan járul hozzá az osztályom céljainak és 
terveinek megvalósításához. 

1 2 3 4 5 

K145 Problémám van egy adott feladatra koncentrálni munka közben.  1 2 3 4 5 

K146 
A képességeim, szaktudásom és tapasztalataim alapján a jelenlegi állásom 
kihívásainál komolyabbaknak is meg tudnék felelni, ha kapnék lehetőséget. 

1 2 3 4 5 

K147 Úgy érzem, munkahelyemen a kollégáim értékelnek, mint embert. 1 2 3 4 5 

K148 
A cégemnek/ intézményemnek van egy világos, érthető értékrendje, amely szerint 
dolgoznunk kell.  

1 2 3 4 5 

K149 
A főnököm segít megoldani problémákat, ha kell hozzá az ő segítsége is (pl. 
erőforrásokhoz) 

1 2 3 4 5 

K150 Értem a folyamatot, ahogyan a teljesítményemet értékelik. 1 2 3 4 5 

K151 
Elégedett vagyok a saját részvételemmel a legjobb megoIdások megtalálásában a 
munkával kapcsolatos problémákra. 

1 2 3 4 5 

K152 
Jó lenne, ha több szabadságom lehetne a fizikai munkakörnyezetem 
kialakításában. 

1 2 3 4 5 

K153 A jelenlegi munkámban megfelelő a terhelés és a kihívások nehézsége. 1 2 3 4 5 

K154 Részt vehetek a munkámmal kapcsolatos tervek és célok kitűzésében.  1 2 3 4 5 

  
 

KÖSZÖNÖM, HOGY KITÖLTÖTTE EZT A RÉSZT! KÉREM, TÉRJEN ÁT A KÖVETKEZŐ RÉSZRE! 
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3.4.1.3./10.2. sz. függelék: Szervezeti-környezeti 19 dimenzió & 90 kérdés itemszámokkal 

 

   
5 = Teljesen egyetért 

    4 = Inkább egyetért  

   Mennyire ért vagy nem ért egyet a következő állításokkal? 
3 = Részben egyetért/részben 
nem  

    2 = Inkább nem ért egyet  

    1 = Egyáltalán nem ért egyet  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

1. Világos és inspiráló a szervezet missziója, jövőképe, stratégiája 
és értékei az egyén számára. 

          

(F
= 

for
dít
ott 

K109 Teljesen tisztában vagyok a cégem/intézményem célkitűzéseivel. 1 2 3 4 5  

K150 Tisztában vagyok az osztályom célkitűzéseivel és terveivel. 1 2 3 4 5  

K171 
A cégem/intézményem jövőképe, célkitűzései vonzóak számomra, 
tudok azonosulni velük. 

1 2 3 4 5  

K176 
Szimpatizálok a cégem/intézményem stratégiájával, azt inspirálónak 
tartom. 

1 2 3 4 5  

K188 
Az intézményemnek/cégemnek van egy világos, érthető értékrendje, 
amely szerint dolgoznunk kell.  

1 2 3 4 5  

K179 
A cégem / intézményem mind belső, mind külső ügyeinek intézésekor 
(alkalmazottakkal, ügyfelekkel stb.) megbízhatóan és becsületesen jár 
el.  

1 2 3 4 5  

K152 A cégem/intézményem értékrendjével tudok azonosulni. 1 2 3 4 5  

K136 
Megfelelő mértékben tájékoztatnak a cég/intézmény jövőbeni terveivel 
kapcsolatban. 

1 2 3 4 5  

K95 A csapatom/osztályom jövőbeni terveit tekintve jól informált vagyok. 1 2 3 4 5  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

2. Tiszták és érthetőek az egyéni célok és követelmények. Világos 
azok kapcsolata a szervezet céljaival.  

           

K183 
Világos számomra, hogy a munkám hogyan járul hozzá az osztályom 
céljainak és terveinek megvalósításához. 

1 2 3 4 5  

K99 
Világos számomra, hogy a munkám hogyan járul hozzá a cég / 
intézmény céljainak és terveinek megvalósításához. 

1 2 3 4 5  

K83 
A közvetlen főnököm tisztán kommunikálja a teljesítményre vonatkozó 
elvárásait. 

1 2 3 4 5  

K87 A munkakörömre vonatkozó követelmények teljesen tiszták számomra. 1 2 3 4 5  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

3. A jelenlegi munkakör nehézségi foka (kihívás szintje) illeszkedik 
az egyén felkészültségéhez (készségeihez, képességeihez). 

           

K67 
A jelenlegi munkámban lehetőségem van kihasználni a képességeimet 
és szakértelmemet. 

1 2 3 4 5  

K197 
A jelenlegi munkámban megfelelő a terhelés és a kihívások 
nehézsége. 

1 2 3 4 5  

K116 Megfelelően felkészítettek a munkám hatékony elvégzésére. 1 2 3 4 5  

K148 
Túl nehéznek találom a mindennapos kihívásokat a jelenlegi 
állásomban. 

1 2 3 4 5 F 

K139 
Ahhoz, hogy jobb eredménnyel tudjam végezni jelenlegi munkámat, 
vagy hatékonyabb legyek, további képzésre lenne szükségem. 

1 2 3 4 5 F 

K185 
Általánosságban, a képességeim, szaktudásom és tapasztalataim 
alapján a jelenlegi állásom kihívásainál komolyabbaknak is meg tudnék 
felelni, ha kapnék lehetőséget. 

1 2 3 4 5 F 

K115 
Úgy érzem, a mostani állásomban nem használom ki eléggé a 
képességeimet és szakértelmemet. 

1 2 3 4 5 F 

K82 
Úgy érzem, jobban tudnék dolgozni, ha több kihívással kerülnék 
szembe, és jobban kihasználhatnám a szaktudásomat. 

1 2 3 4 5 F 

K89 Úgy érzem, ebben az állásban még tudok fejlődni. 1 2 3 4 5  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

4. Rendszeresek a visszajelzések a teljesítményről. A 
teljesítményértékelés rendszere átlátható.  

           

K135 A főnök(eim)től rendszeres visszajelzést kapok a teljesítményemről. 1 2 3 4 5  

K190 Értem a folyamatot, ahogyan a teljesítményemet értékelik. 1 2 3 4 5  

K173 Az osztályomon dolgozók hasznos visszajelzéseket adnak egymásnak. 1 2 3 4 5  
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Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

5. Megfelelő szintű a felhatalmazottság, döntési és működési 
szabadság, bevonódási lehetőség, ráhatás (kontroll) a munkakör 
betöltéséhez. 

           

K144 
Elégedett vagyok a beleszólási szabadságommal a munkámat érintő 
kérdésekben. 

1 2 3 4 5  

K191 
Elégedett vagyok a saját részvételemmel a legjobb megoldások 
megtalálásában a munkával kapcsolatos problémákra. 

1 2 3 4 5  

K165 A munkámban relatíve kevés felesleges szabályzat van. 1 2 3 4 5  

K168 
Elegendő flexibilitás, rugalmasság jellemzi munkámat ahhoz, hogy a 
kliensek egyéni igényeinek a lehető legjobban meg tudjak felelni. 

1 2 3 4 5  

K76 
A mostani beosztásomban elégedett vagyok a munkám megfelelő 
elvégzéséhez szükséges döntési szabadsággal. 

1 2 3 4 5  

K104 
Munkahelyemen erősen támogatják, hogy új, kreatív megoldásokat 
találjunk a munkával kapcsolatos problémákra. 

1 2 3 4 5  

K147 Elég információt kapok ahhoz, hogy jól tudjam végezni a munkám. 1 2 3 4 5  

K69 
Megkapom a szükséges támogatást (személyzet, pénzügy, stb.) 
ahhoz, hogy jól tudjam végezni a munkám. 

1 2 3 4 5  

K102 Van lehetőségem megvalósítani a saját kezdeményezéseimet. 1 2 3 4 5  

K77 
Elégedett vagyok az irányítás, ill. kontroll mértékével melyet a 
munkámmal kapcsolatos dolgok felett gyakorolhatok. 

1 2 3 4 5  

K199 Részt vehetek a munkámmal kapcsolatos tervek és célok kitűzésében.  1 2 3 4 5  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

6. A napi munkát érintő változásokról a kommunikáció érthető, 
időben történik, megfelelő az információ mennyisége 
(változásmenedzsment 1). 

           

K120 
Ha nem én irányítom a változást, akkor is elég tájékoztatást szoktam 
kapni a prioritásváltozások okairól. 

1 2 3 4 5  

K159 
Ha nem én döntöm el hogy mik a napi prioritásaink, azokat érthetően 
elmondják nekem. 

1 2 3 4 5  

K70 
Változások idején is elég információt kapok ahhoz, hogy jól tudjam 
végezni a munkám. 

1 2 3 4 5  

K132 
A cégem/intézményem mindig kiválóan tájékoztatja a dolgozókat olyan 
ügyekről melyek minket is érintenek. 

1 2 3 4 5  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

7. Szervezeti szintű változások tervezése, kivitelezése és 
kommunikációja megfelelő (változásmenedzsment 2). 

           

K181 Változások esetén én is kellően be vagyok vonva az eseményekbe. 1 2 3 4 5  

K90 A közelmúltban történt szervezeti változtatásokat jól megtervezték. 1 2 3 4 5  

K106 
A közelmúltban történt szervezeti változtatásokkor hatékony volt az 
információáramlás. 

1 2 3 4 5  

K72 
A nemrégiben történt változások során megfelelő volt az erőforrás-
ellátottság. 

1 2 3 4 5  

K123 Munkahelyemen a jelenlegi változások ütemét túl gyorsnak találom. 1 2 3 4 5  

K157 Túlságosan sok változás történik egyszerre a munkahelyemen.  1 2 3 4 5 F 
Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

8. A munkakör változatos, színes, érdekes            

K125 A munkámban sokféle érdekes feladattal találkozom. 1 2 3 4 5  

K65 Monotonnak találom a munkámat, nincs benne változatosság. 1 2 3 4 5 F 

K166 A munkámat színesnek, érdekesnek és változatosnak találom. 1 2 3 4 5  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

9. Elegendő szabadsága van az egyénnek az ideje beosztásában. 
A munka és magánélet egyensúlya megteremhető 

           

K143 A munkámat megfelelő egyensúlyba tudom hozni a magánéletemmel. 1 2 3 4 5  

K178 
A jelenlegi állásomban minden évben ki tudok venni annyi 
szabadságot, amennyire szükségem van. 

1 2 3 4 5  

K164 
Elegendő szabadságom van a tekintetben, hogy hogyan gazdálkodjam 
az időmmel. 

1 2 3 4 5  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

10. Munkahelyi környezet és technikai felszereltség megfelelő.            

K126 
Elégedett vagyok a fizikai körülményekkel a napi 
munkakörnyezetemben. 

1 2 3 4 5  

K163 
Elégedett vagyok a munkámhoz szükséges technikai felszereltséggel 
(számítógép, telefon stb.) 

1 2 3 4 5  
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K194 
Jó lenne, ha több szabadságom lehetne a fizikai munkakörnyezetem 
kialakításában. 

1 2 3 4 5  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

11. A munkahelyen az egyéniséget, a személyes adottságokat 
értékelik és tiszteletben tartják. Az egyedi gondolkodásmód, 
ötletek meghallgatásra találnak.   

           

K187 Úgy érzem, ezen a munkahelyen kollégáim értékelnek, mint embert. 1 2 3 4 5  

K142 
Az intézményem / cégem támogatja a sokszínűséget, diverzitást; 
elfogadja és tiszteli az emberek közti különbségeket. 

1 2 3 4 5  

K91 
Biztatnak arra, hogy az eddig megszokott módszerek helyett újakat 
javasoljak. 

1 2 3 4 5  

K145 A főnököm(főnökeim) bízik(bíznak) az ítélőképességemben. 1 2 3 4 5  

K138 Meghallgatásra találnak az ötleteim. 1 2 3 4 5  

K88 A vezetők úgy érzem, megbecsülnek, mint embert. 1 2 3 4 5  

K129 
Biztatnak arra, hogy hangoztassam a gondolataimat, véleményemet, 
ötleteimet. 

1 2 3 4 5  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

12. Van lehetőség a személyes fejlődésre. A személyes 
továbbfejlődési/fejlesztési lehetőségek adottak. 

           

K137 
Elégedett vagyok a munkahely által kínált szakmai továbbképzésekkel 
(beiskolázással, tréningekkel, személyes coachinggal stb.) 

1 2 3 4 5  

K84 
Örülnék, ha több lehetőséget kapnék új munkatapasztalatok 
gyűjtésére, hogy továbbfejlődhessek.   

1 2 3 4 5 F 

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

13. A formális- és informális segítő rendszerek megfelelően 
működnek (mentorálás, coaching, munkatársi kapcsolatok) 

           

K118 
Munkahelyemen az emberek szívesen segítenek egymásnak, még ha 
emiatt a szokásos feladataikon és munkaköri leírásukon túllépő 
dolgokat kell is csinálniuk. 

1 2 3 4 5  

K85 
Ha segítségre van szükségem, könnyen találok egy kollégát, vagy 
coach-ot/mentort, aki segít. 

1 2 3 4 5  

K119 Munkahelyemen jó kapcsolati hálóval rendelkezem  1 2 3 4 5  

K107 
Nem érzem "egyedül hagyva" magam a munkahelyen, ha segítségre 
van szükségem. 

1 2 3 4 5  

K74 
Munkahelyemen van egy jól kiépített informális kapcsolatrendszerem, 
melyre bármikor számíthatok. 

1 2 3 4 5  

K111 
Úgy érzem, ha szükségem van rá, a közvetlen főnökömtől kapok 
segítséget (pl. coaching) 

1 2 3 4 5  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

14. Adottak a zavartalan munkavégzés és az adott feladatra 
történő koncentrálás feltételei  

           

K184 Problémám van egy adott feladatra koncentrálni munka közben.  1 2 3 4 5 F 

K105 
Munkahelyem megfelelő körülményeket biztosít az elmélyült 
koncentrációt igénylő tevékenységekhez. 

1 2 3 4 5  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

15. Megfelelő idő áll rendelkezésre az elmélyült 
gondolkodásra,reflektálásra.  

           

K94 Elégedett vagyok az idővel melyet gondolkodással tölthetek egy nap. 1 2 3 4 5  

K155 Örülnék, ha több időm lenne magamban értékelni a dolgokat. 1 2 3 4 5 F 

K133 Örülnék, ha több alkalmam lenne az elmélyült gondolkodásra. 1 2 3 4 5 F 
Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

16. Az adott munka "értékes"; az egyén büszke arra, a környezete 
elismeri és értékeli azt. (A munka megítélése pozitív.) 

           

K134 Általánosságban büszke vagyok a munkámra. 1 2 3 4 5  

K100 
Ha a munkámról beszélek, elégedettséget érzek azzal kapcsolatban, 
amit csinálok. 

1 2 3 4 5  

K128 
Amikor a munkahelyemről beszélek, büszke vagyok arra, amit 
csinálunk. 

1 2 3 4 5  

K169 
Úgy érzem, a családom és barátaim fontosnak tartják és értékelik a 
munkámat. 

1 2 3 4 5  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

17. Jó csapatmunka, megfelelő szintű együttműködés és bizalom 
jellemzi a munkakapcsolatokat. 

           

K124 
Az én osztályom és a cég / intézmény más területei között jó az 
együttműködés. 

1 2 3 4 5  

K117 Általában jó a hangulat az osztályomon. 1 2 3 4 5  

K92 Az osztályomon dolgozó kollégákban megbízom 1 2 3 4 5  
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K71 A más osztályon dolgozókban megbízom  1 2 3 4 5  

K131 Jó a kapcsolatom az én szintemen dolgozó kollégákkal. 1 2 3 4 5  

K162 Jó munkakapcsolat van köztem és munkaadóim között. 1 2 3 4 5  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

18. Általános elégedettség a vezetővel.             

K108 Elégedett vagyok azzal ahogyan a főnököm vezet. 1 2 3 4 5  

K153 A főnökömtől mindig elegendő tájékoztatást kapok. 1 2 3 4 5  

K189 
A főnököm segít megoldani problémákat, ha kell hozzá az ő segítsége 
is (pl. erőforrásokhoz) 

1 2 3 4 5  

K156 A főnököm támogat a döntéseimben. 1 2 3 4 5  

Kérdés 
száma a 
kérdőíven 

19. Önmegvalósítás és sikerélmények tekintetében ideális a 
munkakör  

           

K80 A munkám révén gyakran vannak személyes sikerélményeim. 1 2 3 4 5  

K110 Úgy érzem, nem tudok kiteljesedni a jelenlegi munkámban. 1 2 3 4 5 F 
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3.4.1.3./11. sz. függelék: Munkahely- és állásválasztási preferenciák feltárása 

 

 
  

 
 

4. KÉRDŐÍV (4.3)  
 

  
 

  
 

  

K170 
A következőek közül melyek a legfontosabbak önnek, egy állás 

betöltésénél? (bármely állásnál)  

 
Legfeljebb 6-ot jelöljön meg, és először olvassa végig az egész listát. 

K170/1 Inspiráló (igazi kihívást jelentő) célokat tudjak felállítani magamnak, . 
1 

K170/2 
Érthető legyen a környezet: a struktúrák és folyamatok világosak legyenek, 

értsem, mi történik és miért. 2 

K170/3 Az állásom hosszútávon biztosított legyen 3 

K170/4 Változatosság a munkámban 4 

K170/5 
A cégen belül és kívül is értékeljék, tartsák fontosnak az állásomat. Lehessek 

büszke rá. 
5 

K170/6 Segítő munkakapcsolat a kollégákkal 6 

K170/7 
Lehetőség arra, hogy folytonos zavarás nélkül elmélyedhessek egy 

feladatban. 7 

K170/8 Rendszeres érintkezés a kollégákkal, csapatmunka 8 

K170/9 
Legyen lehetőség a saját kezdeményezéseimet véghezvinni, és személyes 

sikereket elkönyvelni. 9 

K170/10 Legyenek világosak a célok, pontosan tudjam, mit várnak tőlem. 10 

K170/11 
Felelősséget vállalhassak a döntéshozataloknál, hogy megtaláljuk a legjobb 

módszert az előrelépésre. 11 

K170/12 Adottak legyenek képzési lehetőségek a szakmai fejlődés eléréséhez. 
12 

K170/13 
Legyen lehetőség további feladatok vállalására, plusz projektek vagy 

előléptetés formájában. 13 

K170/14 Kapjak rendszeres, érthető visszajelzéseket a munkámról. 14 

K170/15 Társadalmi rang 15 

K170/16 Lehetőség a kreativitásom kamatoztatására. 16 

K170/17 Én irányíthassam a saját munkámat, és befolyásolhassam a végeredményt. 
18 

K170/18 Minőségi munkakörnyezet és eszköz-ellátottság 19 

K170/19 Széleskörű, kihívásokban gazdag feladatok. 20 

K170/20 Határozott, inspiráló, támogató, fair vezetés 21 

K170/21 Jól kihasználhatom a képességeimet, szaktudásomat, tapasztalatomat. 
22 

 EZZEL A KÉRDŐÍVEK VÉGÉRE ÉRTÜNK!  

 NAGYON KÖSZÖNÖM AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!  
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Absztrakt 

 

 

Az „áramlatélmény” vagy „Flow” Csíkszentmihályi Mihály (1975, 1988a, 1997) több évtizedes elméleti 

munkájának, és empirikus kutatásainak eredményeként egy önálló pszichológiai fogalmat jelölő kategóriává nőtte 

ki magát, 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 

jóllétkutatásokhoz is. Az „Optimális Élményt” 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 a személyes fejlődés érzete 

(pl. Massimini és Carli, 1988; Lefevre, 1988; Wells, 1988; Csíkszentmihályi, 1975, 1988a, 1993). 

 

Kutatásom egyik célja, hogy a magyarországi verseny-, illetve közszférát képviselő 8 szervezet keretein belül 

végzett empirikus vizsgálatom eredményeivel rámutassak, hogy a Flow a tudatnak az az optimális, negentropikus 

állapota, amely élménydimenziók tekintetében munkahelyi környezetben is szignifikáns pozitív eltérést mutat az 

Apátia, Unalom és Szorongás/Feszültség állapotokhoz képest, hozzájárulva az egyén és a közösség mentális és 

fizikai egészségéhez, pszichológiai jóllétéhez és fejlődéséhez. Kutatásom, reményeim szerint, a „munka 

paradoxona” (Lefevre, 1988; Csíkszentmihályi és Lefevre, 1989) témakör iránt érdeklődő Flow-kutatók számára 

is hasznos eredményekkel szolgál. 

 

Tanulmányom fő célja, hogy kísérletet tegyek a Flow-állapotok gyakoribb kialakulását potenciálisan segítő 

szervezeti-környezeti tényezők és személyiségdimenziók feltárására, s választ kapjak arra a kérdésre is, hogy mely 

személyes temperamentum-, karakter- és értékdimenziók milyen szervezeti-környezeti tényezők jelenléte esetén 

katalizálhatják a gyakoribb Flow-ba kerülést. Munkám során sikerült kialakítanom egy olyan, több eszköz 

alkalmazásából álló eljárást, amelynek segítségével kimutathatók a személyiségdimenziók és a környezeti tényezők 

azon speciális kombinációi, amelyek gyakoribb áramlatélményt eredményezhetnek. A módszer nagyobb mintán 

elvégzett tesztelést követően önálló diagnosztikai eljárásként is alkalmazható. 

 

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. Korunkban a munka világában is nagyléptékű változások zajlanak, komoly kihívások elé állítva 

munkavállalókat és vezetőiket egyaránt. A WHO adatai szerint napjainkban a maradandó egészségkárosodások 

vezető oka világszerte a depresszió, a megbetegedések listáját pedig a lelki és pszichoszomatikus eredetű testi 

problémák vezetik (WHO, 2010, 2016). Kutatási eredményeim – reményeim szerint – hozzájárulhatnak olyan 

gyakorlati alkalmazásokhoz is, amelyek segítségével a mentális egészség és a pszichológiai jóllét szempontjából 

is optimálisabb, örömtelibb lehet a munkával eltöltött idő, s nem a leépülés, hanem a fejlődés, kiteljesedés 

forrásává válhatnak munkahelyi élményeink. 

 

A kérdéskör komplexitásából adódóan úgy a feltáró, mint a következtető kutatások módszertana által kínált 

eszközök bevonása – számos kvantitatív és kvalitatív kutatási módszer alkalmazása – tette lehetővé kutatási 

céljaim megvalósítását, interdiszciplináris megközelítésben. 
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Abstract 

 

 

The Flow theory (Csíkszentmihályi, 1975, 1988a, 1997), one of the most frequently studied and quoted constructs 

of Positive Psychology, has opened up a new era in motivational research. The studies on the Optimal Experience 

composed by positive cognitive, motivational, emotional dimensions of experience – such as e.g. deep 

concentration, intrinsic motivation, creativity, peak performance (cf.: Massimini & Carli, 1988; Lefevre, 1988; 

Wells, 1988; Csíkszentmihályi, 1975, 1988a, 1993) – have considerable contribution to the field of mental health 

and well-being research as well. 

 
In the frames of this empirical research carried out with the participation of 4 profit-orientated and 4 non-profit 

organizations representing both the public and the private sectors of the Hungarian labour market, one of the study 

objectives was to confirm the thesis that Flow is the most optimal, negenthropic state of consciousness during work 

as well, associated with significantly higher positive cognitive, motivational, emotional and activational 

experience values than any of the anti-Flow states, such as Boredom, Anxiety or Apathy. It is of high relevance to 

study this topic, as Flow, being the most optimal mode of functioning for employees, can beneficially contribute 

to the health, well-being and development of individuals and communities. These results contribute to the 

knowledge about the „Paradox of Work” domain (Lefevre, 1988; Csíkszentmihályi & Lefevre, 1989) as well. 

 
The main objective of my research is to identify the key organizational factors, and the personality components – 

such as temperament, character and value orientation dimensions –, that can potentially induce Flow, and also to 

identify special personality and organizational dimension combinations that result in more frequent Flow 

occurrence. The study of these special combinations will show which temperament, character and value 

orientation dimensions catalyze more frequent Flow states in a given organizational context. These results can 

contribute to filling the current gap in the literature. Owing to the exploratory nature of this part of my study, a 

research toolkit combining a range of quantitative and qualitative tools and methods has been developed both for 

data collection and analysis. The research methodology, including newly developed tools, is also a contribution to 

the field. 

 
With the turn of the century, we entered the age of the 4th industrial revolution (cf.: Schwab, 2016) described as 

the „age of unprecedented volatility”, „uncertainty”, „exponential change” and „ambiguity” , also referred to as 

VUCA (cf.: Bennett & Lemoine, 2014). The 4th industrial revolution has a big impact on the world of work 

globally, which – according to the WHO (2010, 2016) – can be quantified by the significant increase of depression 

and other mental and psychosomatic illnesses. My hope is that these research findings can contribute to the creation 

of applications and interventions that help developing Flow conductive work environments which facilitate 

optimal conditions for mental health and psychological well-being. 

 
Owing to the complex nature of the topic, both exploratory and confirmatory research approaches have been 

applied, including a range of qualitative and quantitative methods to fulfill my research objectives in a truly 

interdisciplinary fashion. 

 

  

 

 

 


