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1 Elméleti háttér 

A pozitív pszichológia a pozitív szubjektív tapasztalatok, pozitív személyiségvonások és az 
ezeket lehetővé tevő pozitív intézmények tanulmányozását, ezzel párhuzamosan az optimális 
működés, azaz a virágzás (Keyes, 2002) elősegítését tűzi ki célul (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000). Az irányzat első évtizede után kiemelkedő elvárásként jelent meg 
(Magyaródi, 2012b; Sheldon, Kashdan, & Steger, 2011), hogy a pozitív pszichológiai kutatások 
bővítsék az ismereteket interperszonális, közösségi, szervezeti, vagy akár társadalmi szinten is. 

Jelen disszertáció a pozitív pszichológia egyik alaptémájához (Magyaródi, 2012a), az áramlat-
élmény működéséhez kapcsolódik (Csikszentmihalyi, 1990), célja a flow1 vizsgálata 
interperszonális kontextusban vizsgálata (Linley, Joseph, Harrington, & Wood, 2006).  

1.1 Áramlat-élmény 

Az áramlat olyan szubjektív élményt takar (Csikszentmihalyi, 1990), melyről az emberek 
élményt követő önbeszámolói alapján értesülhetünk, amikor annyira elmerülnek az aktuálisan 
végzett tevékenységben, hogy semmi másra nem koncentrálnak, kizárólag az egyén számára 
magas szintű, de teljesíthető feladat végzésére. Megkülönböztethetők a flow proximális 
feltételei, amelyek a flow-élmény létrejöttéhez szükségesek (magas szintű észlelt kihívás-
készség egyensúly, tiszta cél, azonnali, folyamatos visszajelzés), valamint azok a kísérő 
faktorok, amelyek magát a flow-élményt tudják meghatározni, a dinamikáját jellemezni 
(figyelem, éntudatosítás elvesztése, tevékenység és tudat összeolvadása, kontroll érzés, 
időérzékelés módosulása, autotelikusság) (Mózes, Magyaródi, Soltész, Nagy, & Oláh, 2012; 
Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002). Ezen kívül, az áramlat átélésének esetleges 
következményeképpen beszélhetünk az élmény pozitív affektív hatásairól is (Keller & 
Landhäußer, 2012). 

Saját kutatásaink megtervezéséhez hozzájárultak a flow-élményt indukáló vizsgálatok (Fong, 
Zaleski, & Leach, 2014; Keller, Bless, Blomann, & Kleinböhl, 2011; Moller, Meler, & Wall, 
2010; Rogatko, 2009; Soltész, Magyaródi, Mózes, Nagy, & Oláh, 2012; Soltész, Mózes, 
Magyaródi, Nagy, & Oláh, 2014) tapasztalatai. A flow-elmélettel párhuzamosan (Nakamura & 
Csikszentmihalyi, 2002) a kihívás-készség észlelt, szubjektív egyensúlyát, a tiszta célt és a 
folyamatos visszajelzést határozzák meg azon feltételekként, amelyek fennállása esetén 
lehetőség van az áramlat csatornába való bekerülésre, az élmény létrehozására. 

1.2 A flow-élmény társas helyzetben  

Ugyan a flow szubjektív élmény, a mindennapi tevékenységeket vizsgáló, leginkább interjúval 
és élményértékelő mintavételi eljárással végzett kutatások szerint a társas interakciók sok 
esetben forrásai lehetnek az áramlat-élménynek, legyen szó pl. beszélgetésről, sportról 
(Csikszentmihalyi & Hunter, 2003; Delle Fave, 2009). Ezek az interakciók akár ki is 
egészíthetik a szubjektív élménykomponenseket. Nagymintás kérdőíves kutatásunkban 
                                                 
1 Mivel a magyar nyelvben elterjedt a konstruktum angol elnevezése is, így a dolgozatban a flow címkét az áramlat- 
és optimális-élmény szinonimájaként használjuk. 
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(Magyaródi & Oláh, 2015a) a résztvevők (N = 1709) mindössze kb. 2%-a nyilatkozott arról, 
hogy nem tapasztal áramlat-élményt társas helyzetben. 

Több koncepció született az optimális-élmény társas helyzetben való megtapasztalásáról. Ezek 
alapvetően az élmény társas megtapasztalásának dinamikus jellemzőit emelik ki (lásd 1. 
táblázat): a specifikus vizsgálati/hipotézisalkotáshoz szükséges kontextusokra, a kialakulás 
feltételeire, a személyek egymásra hatásának módjára, továbbá az élmény átfogó minőségére 
fókuszálnak, mely szerint a társas hatásnak hozzáadott értéke van az élményhez (Walker, 2010).  

 

1. táblázat. A társas helyzetben tapasztalt áramlat-élmény koncepciók dinamikus jellemzőinek 
rendszerezése. 

Dinamika Megállapítás Kapcsolódó konstruktumok 

Kontextus 

1. több kontextusban vizsgálták 
specifikusan: sport (Walker, 2010); 
munka (Moore, Drake, Tschannen-
Moran, Campone, & Kauffman, 2005; 
Salanova, Rodríguez-Sánchez, Schaufeli, 
& Cifre, 2014); csoportos szintű 
működés: tanulási csoportok (Gaggioli, 
Milani, Mazzoni, & Riva, 2011; Sawyer, 
2008) 

• társas flow (Walker, 2010) 
• kollektív flow (Salanova et 

al., 2014) 
• kapcsolati flow (Moore et 

al., 2005) 
• hálózati flow (Gaggioli et 

al., 2011) 
• csoportos flow (Sawyer, 

2008) 

Feltétel 

2. kreatív együttműködés során 
tapasztalható meg az élmény (Gaggioli et 
al., 2011; Sawyer, 2008), kölcsönös 
függés van a partnerek között (Walker, 
2010) 

• hálózati flow (Gaggioli et 
al., 2011) 

• csoportos flow (Sawyer, 
2008) 

• társas flow (Walker, 2010) 

3. szükséges flow feltételeinek megléte 
(Sawyer, 2008; Walker, 2010) 

• csoportos flow (Sawyer, 
2008) 

• társas flow (Walker, 2010) 
4. az autonómia, kompetencia, kapcsolódás 

megléte tapasztalható (Sawyer, 2008), 
ezek facilitálják az élményt 

• csoportos flow (Sawyer, 
2008) 

Interakció 
sajátosságai 

5. a személyek egymás flow-élményének 
ágensei lehetnek a közös helyzetben átélt 
flow-élmény során (Walker, 2010) 
o kihívás forrásai lehetnek 

(Csikszentmihalyi & Selega 
Csikszentmihalyi, 1988) 

o visszajelzést biztosíthatnak 
egymásnak (Csikszentmihalyi & 
Selega Csikszentmihalyi, 1988; 
Walker, 2010)  

• társas flow (Walker, 2010) 
• megosztott flow 

(Csikszentmihalyi & 
Selega Csikszentmihalyi, 
1988) 

6. a személy flow-ját a másik személy flow-
élményének aktuális észlelése 
befolyásolhatja, (Culbertson, Fullagar, 
Simmons, & Zhu, 2015) 

• flow fertőzés (Culbertson 
et al., 2015) 

7. az egymásra hatás reciprok módon 
történik (Culbertson et al., 2015; Walker, 
2010) 

• flow fertőzés (Culbertson 
et al., 2015) 

• társas flow (Walker, 2010) 
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Dinamika Megállapítás Kapcsolódó konstruktumok 
8. az intrinzik motiváció mértékében van 

kiemelkedő összefüggés a résztvevő felek 
között (Bakker, 2005), a motiváció 
szerepének kiemelése több esetben 
hangsúlyozott (Salanova et al., 2014) 

• a flow átterjedése (Bakker, 
2005) 

• kollektív flow (Salanova et 
al., 2014) 

Következmény: 
pozitív érzelmek 

9. kapcsolat a pozitív érzelmekkel: öröm 
érzése (Gaggioli et al., 2011; Salanova et 
al., 2014; Walker, 2010); élvezetesebb, 
mint egyénileg (Walker, 2010), az élmény 
élvezetéhez járul hozzá (Sweetser, 
Johnson, & Wyeth, 2012; Sweetser & 
Wyeth, 2005) 

• hálózati flow (Gaggioli et 
al., 2011) 

• kollektív flow (Salanova et 
al., 2014) 

• társas flow (Walker, 2010) 
• játékban átélt flow 

(Sweetser et al., 2012; 
Sweetser & Wyeth, 2005) 

Következmény: 
teljesítmény 

10. magasabb teljesítményt eredményez 
(Gaggioli et al., 2011; Magyaródi, 2014; 
Sawyer, 2008) 

• hálózati flow (Gaggioli et 
al., 2011) 

• csoportos flow (Sawyer, 
2008) 

Élmény 
minősége 

11. minőségileg más jelenség a társas 
kontextus hatása miatt (Walker, 2010) • társas flow (Walker, 2010) 

 

Az áramlat szociális interakciókban való átélését alátámasztani kívánó elméletek – pl. érzelmi 
fertőzés (Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994), élmények/állapotok átterjedése (Westman, 
2013), társas koordináció (Ackerman & Bargh, 2010) – hangsúlyozzák az érzelmi, 
viselkedéses, pszichofiziológiai mintázatok automatikus szinkronizációját, valamint az 
interperszonális tapasztalat hozzáadott értékét. A partnerek közötti koordinációs tendencia 
elvezethet akár az egyes mentális állapotok konvergenciájához is (Bakker, 2005). 

Automatikus szociális szinkronizációként foglalhatók össze azok a jelenségek, amelyek a 
hasonlóság növekedését támogatják a szociális partnerrel (aki akár az első interakcióig 
ismeretlen lehet a személy számára, tehát az ismerősség nem feltétel) (Gabriel, Kawakami, 
Bartak, Kang, & Mann, 2010). Az interakciós működés koordinációs hatását emelték ki a 
csoportos flow jelenségének vizsgálatakor (Kaye & Bryce, 2012). Az áramlat-élmény társas 
dinamikáját leíró működésmódok alapján ezért elképzelhetőnek tartjuk, hogy az 
együttműködést igénylő, közös kihívást jelentő tevékenységben tapasztalt társas interakció 
folyamán a partnerek flow-élménye szinkronizálódhat egymással. 

1.2.1 Kutatási rés 

A bemutatott elképzelések alapján elmondható, hogy az interakcióban résztvevő személyek 
élménye hatással van egymásra. Kérdésként merül fel azonban, hogy mik azok az összetevők, 
és hogyan írható le az a mechanizmus, mely specifikusan a flow-élmény reciprok átterjedését 
eredményezi, ezáltal az egyéni feladatvégzésnél intenzívebbé téve az élményt társas helyzetben. 
A személyek szubjektív, fenomenológiai élményvilágának (Varga, Józsa, Bányai, & Gősi-
Greguss, 2009) tartalmi leírása nem történt meg az optimális-élmény interakciós 
megtapasztalására vonatkozóan nem történt meg. 

Áramlat-élmény esetén a személy és a környezete, a köztük lévő dinamikus interakció 
(Magnusson & Stattin, 1998; Reynolds et al., 2010) eredményeként dinamikus rendszert 
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alkotnak (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002), mivel a személy folyamatosan fejlődő 
készségekkel reagál a feladat által keltett kihívásokra, abból a célból, hogy a kitűzött tiszta célt 
elérje, a folyamatos visszajelzések segítségével. Ezen pszichológiai mechanizmus alapján 
feltételezzük, hogy a személy és a környezet interakcióján alapuló dinamikus rendszer 
bővíthető egy másik személlyel, aki a környezet részévé válik, az interakció útján esetlegesen 
támogatva a személy flow-élményét (Csikszentmihalyi & Selega Csikszentmihalyi, 1988). 
Mivel áramlat-élmény közben a figyelem kizárólag a tevékenységre koncentrálódik, a személy 
kizárja a helyzet vagy saját szelfje azon tényezőit, amelyek nem relevánsak a tevékenység 
végzése szempontjából (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002), a magasabb szintű működés 
érdekében (Vallacher & Nowak, 2007): képessé válhat ezáltal az interaktív feladatvégzés során 
a partnerrel elérni kívánt közös cél érdekében végzett együttműködő tevékenységből fakadóan 
magasabb szintű áramlat-élmény elérésére, a feladathelyzetre koncentrálással (Kaye & Bryce, 
2012). 

A flow-élmény szubjektív mentális állapotot takar (Csikszentmihalyi, 1990), amely a 
dinamikus szociálpszichológia rendszerszemlélete (Nowak, Lewenstein, & Vallacher, 1994) 
alapján kiterjeszthető egy magasabb szintű kontextusra is, amely az élmény dinamikájának 
kibővülését eredményezheti. 

2 Célkitűzések 

A disszertáció célja az áramlat-élmény (Csikszentmihalyi, 1990) társas interakcióban való 
átélésének körüljárása, a szubjektív élmény dinamikájának kiterjesztése volt. Alapvető 
feladatnak tartottuk annak a hipotézisnek az igazolását, hogy az olyan együttműködő feladatban 
(Gaggioli et al., 2011; Sawyer, 2008), amely a résztvevők mindegyike számára kielégíti a flow-
élmény feltételeit, az átélhető áramlat-élmény intenzitása magasabb, mint egyéni szituációban 
(Walker, 2010). Feltételeztük, hogy mivel a humán interakció alapvetően szinkronizációs 
tendenciát követ, megfigyelhető ez a típusú működés a résztvevő személyek szubjektív élménye 
tekintetében (Varga & Józsa, 2013), az együttműködő feladat keretében is (Delaherche et al., 
2012).  

Annak érdekében, hogy ebben a közös tevékenységben a flow-élmény sajátosságain túl a 
kapcsolódó társas interakcióból fakadó dimenziók is mérhetők legyenek, célunk az általunk 
flow-szinkronizációnak (Magyaródi, Soltész, Mózes, Nagy, & Oláh, 2011) címkézett 
működésmód konceptualizálása és operacionalizálása. A flow-szinkronizáció fogalmával 
foglaljuk össze azokat a komponenseket, amelyek az interaktív helyzetekben jelen lévő 
többletet biztosíthatják a flow-élményre vonatkozóan. 

A vizsgálatokban célunk a közös helyzetben létrejövő áramlat-élmény disztális és proximális 
előzményeinek vizsgálata. Disztális előzményként a személyiségvonások és fejleszthető 
személyiségjellemzők meghatározó szerepét vizsgáljuk az élmény átélési gyakoriságára és 
intenzitására vonatkozóan. Áttekintjük a különböző típusú társas kapcsolatok minőségi 
jellemzőinek összefüggéseit a közös élménnyel. Proximális előzményként a pozitív és negatív 
hangulat hatását teszteljük flow-élmény minőségére vonatkozóan, közös helyzetben végzett 
feladatvégzés alatt.  



5 

A társas helyzetben tapasztalt flow-élmény hozzáadott értéke feltételezhetően nem csak az 
aktuális élmény minőségében érhető tetten, hanem proximális következményként a pozitív 
hangulatváltozás mértéke is magasabb lehet, mint az egyéni helyzetben átélt élményé. 
Feltételezhető továbbá, hogy mivel az élmény gyakori átélése növeli a jóllétet (Peterson, Park, 
& Seligman, 2005), úgy a társas helyzet további lehetőséget biztosít az elköteleződés 
gyakorlására a tevékenységben (Lyubomirsky, 2008b), pozitívan hatva a szubjektív jóllét 
kognitív komponensére, az élettel való elégedettségre (Vittersø, 2003). Elképzelhető továbbá, 
hogy az élmény során a társas együttműködés következményeként a kapcsolódás másokhoz – 
mint humán alapszükséglet (Ryan & Deci, 2006) és mentális egészség komponens (Ryff, 1989; 
Seligman, 2011) – miatt a jóllét szintje tovább növelhető. 

A kutatássorozatban vizsgálandó összefüggéseket az 1. ábra segítségével illusztráljuk. 

 

1. ábra. Fókusztémák, vizsgálandó összefüggések 

3 Empirikus vizsgálatok2 

A pozitív pszichológiai témájú kutatásokban, így jelen disszertációban is olyan átmeneti 
állapotok állnak a fókuszban, melyek tanulmányozásával célunk a mindennapi tapasztalatok 
megértése (Kashdan, Steger, & Steger, Michael, 2011). Személyiséglélektani 
kutatássorozatként alapvetően a flow-élmény szubjektív vonatkozását és a kapcsolódó egyéni 
különbségeket emeljük ki, kérdéseink az áramlat mint szubjektív élmény (Csikszentmihalyi, 
1990) dinamikájának kibővítésére vonatkoznak. Mivel az interakció legkisebb egysége a diád 
(Kenny, Kashy, & Cook, 2006), így vizsgálatainkban diádikus egységeket vizsgálunk a társas 
kölcsönhatások alapvető modellezéséhez. 

                                                 
2 A disszertációban bemutatott elemzéseket az IBM SPSS Statistics 21.0, 22.0 és 23.0 verziókkal, a ROPstat 
statisztikai programcsomaggal, valamint az IBM SPSS AMOS 23.0 szoftverrel végeztük. 

ELŐZMÉNYEK

Disztális

Személyiség

Kapcsolati 
jellemzők

Proximális

Hangulat 
minősége

ÁRAMLAT-
ÉLMÉNY

Tevékenység 
alapvető 

sajátosságai

Flow-feltételek 
teljesülése

Partner jelenléte 
(együttműködés)

Élmény-
jellemzők

Flow-élmény

Partnerek 
egymásra hatása

Flow-
szinkronizáció

HATÁS

Proximális

Pozitív irányú 
hangulatváltozás

Disztális

Jóllét növekedése
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FSZK 
KIDOLGOZÁSA

1. és 2. vizsgálat

Ismételt méréses 
laboratóriumi kísérlet

N = 60: M(s) = 
20.83(1.98), N = 100: M(s)

= 21.44(2.72)

20 tételes, elméleti alapon 
konstruált FSZK bővítése 

empirikus módon

3. vizsgálat

Kérdőíves vizsgálat

N = 358: M(s) = 
24.85(8.97)

FSZK-42: 42 tételes verzió 
tesztelése, kiegészítése

4. vizsgálat

Kérdőíves vizsgálat

N = 1709: M(s) = 
26.95(11.23)

FSZK-39: 39 tételes verzió 
strukturájának tesztelése

Végleges kérdőív: FSZK 
(28 tétel, 5 komponens)

FSZK KRITÉRIUM-
VALIDITÁSA

Kérdőíves vizsgálat

N = 367: M(s) = 
28.48(12.89)

Konvergens validitás: 
kihívás-készség egyensúly, 

egybeolvadás az 
élménnyel; intimitás, 
összhang, játékosság; 

kíváncsiság

Diszkriminációs 
validitás: feszültéség; 

szorongás; düh; személyes 
és társas éntudatosítás; 

társas szorongás

Megjegyzés. M(s) = a résztvevők életkorának átlaga és szórása. 

Az aktor-partner kölcsönös függőség modell (Actor-Partner Interdependence Model, APIM) 
(Cook & Kenny, 2005) tesztelésével kívánjuk az individuális elemzéseket kiegészíteni, a 
diádok tagjainak egymásra hatásának vizsgálata céljából. Kutatásaink kiindulópontjaként 
feltételezzük, hogy a társas együttműködés hozzáadott értéket nyújt a flow-élmény intenzitására 
vonatkozóan is (Walker, 2010). 

3.1 A Flow Szinkronizáció Kérdőív kidolgozása és kritériumvaliditásának 
vizsgálata (1/a és 1/b kutatás) 

3.1.1 A kutatás célja 

Az 1. kutatás során célunk a flow-szinkronizáció koncepciójának megalapozása, a flow-élmény 
és a szinkronizációs működés elméleteire alapozva, valamint kiegészítve a laboratóriumi 
kísérlet során felépített szimulációs helyzetben a résztvevők beszámolóival az átélt szubjektív 
élménykomponenseikről, egy partnerrel végzett közös feladatmegoldás során. Végső célkitűzés 
a flow-szinkronizáció összetevőit megbízható és érvényes módon vizsgáló kérdőív kialakítása. 

3.1.2 Módszer 

A Flow Szinkronizáció Kérdőív (FSZK) (Magyaródi & Oláh, 2015b) kidolgozása két ismételt 
méréses kísérlet és két kérdőíves vizsgálat lefolytatásával3 történt (lásd 2. ábra), melyet egy 
kérdőíves kutatás követett a kritériumvaliditás tesztelése érdekében. 

  

                                                 
3 A közölt kutatásokban kényelmi és hólabda mintavétellel dolgoztunk. 

2. ábra. A Flow Szinkronizáció Kérdőív kidolgozásának és kritériumvaliditás tesztelésének 
folyamata. 
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A végleges FSZK kritériumvaliditását a következő mérőeszközökkel végeztük: Általános Flow 
Leírás Társas Interakciókban (Magyaródi & Oláh, 2015a); Flow Állapot Kérdőív (Magyaródi, 
Nagy, Soltész, Mózes, & Oláh, 2013a, 2013b); Diádikus Interakció Harmónia Kérdőív (Varga, 
Józsa, & Urbán, 2002); Állapot-Vonás Személyiség Kérdőív: Állapotszorongás kérdőív (Oláh, 
1987; Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg, & Jacobs, 1983); Éntudatosság Kérdőív 
(Fenigstein, Scheier, & Buss, 1975; Rózsa, Reinhardt, & Kulcsár, 2006). 

3.1.3 Legfontosabb eredmények 

A különböző kérdőív verziók struktúráját faktorelemzéssel ellenőriztük (becslési módszer: 
Maximum likelihood faktorelemzés és főkomponens elemzés). Az elemzések során ferde 
forgatási módokat alkalmaztunk (Direct Oblimin és Promax), mivel a skálák a flow-
szinkronizáció összetevőit jelentik, korrelálhatnak egymással. A kapott struktúra jól 
értelmezhető, 5 skála mentén méri a társas helyzetben tapasztalt áramlat-élményhez kapcsolódó 
komponenseket, melyek a 28 tételes Flow Szinkronizáció Kérdőív (Magyaródi & Oláh, 2015a) 
alapkomponenseinek tekinthetők.  

Mivel a kritériumvaliditás tesztelése során alkalmazott változók egyike sem követte a normális 
eloszlást, Spearman-féle rangkorrelációs eljárást alkalmaztunk a statisztikai teszteléshez. A várt 
összefüggéseket kaptuk az elemzések során. 

3.1.4 Diszkusszió 

A hatékonyság és összehangoltság a partnerrel (12 tétel) személyes, kapcsolati perspektívából 
értékeli a közös helyzetet (együttműködésre, közös munkára, kommunikációra, kapcsolatra 
vonatkozóan), a megelőző flow koncepciókra, amelyek az élményt társas környezetben 
vizsgálják (Graham, 2008; Moore et al., 2005) és a kapcsolódás szükségletét és jelentőségét 
kiemelő elméletekre (Baumeister & Leary, 1995; Maslow, 1962; Mérei, 1947) alapozva. A 
mérőeszköz bevonódás élmény és koncentráció komponense (5 tétel) a flow-élmény átélésére 
vonatkozik (Csikszentmihalyi, 1997), melyet a személy a közös együttműködő helyzetben 
megtapasztal, az egyéb flow-szinkronizációs komponensek mellett. A harmadik (3 tétel) és 
negyedik (4 tétel) összetevő a résztvevő felek motivációs komponenseit írja le, a partnerek 
egymásra hatásának tükrében (a partner észlelt hatása a személyre, a személy észlelt hatása a 
partnerre), kapcsolódva az emergens motiváció (Csikszentmihalyi & Selega Csikszentmihalyi, 
1988), továbbá a társak facilitáló szerepének elképzeléseihez (Bakker, 2005; Salanova et al., 
2014; Wesson & Boniwell, 2007). A kérdőív koordináció a partnerrel összetevője (4 tétel) a két 
fél viselkedéses koordinációjára utal (Ackerman & Bargh, 2010), kiegészítve az élmény 
szinkronizációs jellegű működését. 

A kérdőívfejlesztési folyamat során az azonosított összetevők alapján a következő flow-
szinkronizációs definíciót fogalmazzuk meg: 

Együttműködő, kihívást jelentő feladat során, diádikus helyzetben, a 
flow-szinkronizáció azokra a flow-élmény közbeni, interakcióból 
fakadó sajátosságokra utal (összhang, bevonódás, motiváció, 
koordináció), melyeket a személy szubjektív élménykomponensekként 
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tapasztal. Eredménye az élmény intenzitásának növekedése, a 
kölcsönös egymásra hatás a másik személlyel. 

Az FSZK faktorai a kritériumvaliditás vizsgálata során a várt együttjárásokat mutatták 
(Magyaródi & Oláh, 2016): a konvergens validitásnak megfelelő együttjárást kaptunk a flow 
feltételeivel és élménykomponenseivel (Magyaródi et al., 2013a), a diádikus interakciókat leíró 
intimitás, összhang és játékosság skálákkal (Varga et al., 2002), valamint a kíváncsisággal 
(Spielberger et al., 1983), a diszkriminációs érvényességet leíró együttjárásokat kaptunk az 
éntudatosítás aspektusaival (Fenigstein et al., 1975), feszültséggel (Varga et al., 2002), továbbá 
a szorongás tényezőivel (Fenigstein et al., 1975; Spielberger et al., 1983). 

Az eredmények szerint az FSZK skálái megfelelően különülnek el a külső kritériumként 
alkalmazott skálák által vizsgált konstruktumoktól, továbbá megfelelő reliabilitás értékekkel 
bírnak (.72 < α < 93), így vizsgálataink során megbízható és érvényes mérőeszközként 
alkalmaztuk a kérdőívet. 

3.2 Egyéni és társas helyzetben átélt flow-élmény minőségi különbségei: az 
interakció hatása (2. kutatás) 

3.2.1 A kutatás célja 

Alapvető célunk annak a hipotézisnek az igazolása, mely szerint a társas interakcióban, közös 
tevékenység során tapasztalt flow-élmény intenzívebb, mint egyéni feladatvégzés közben 
(Walker, 2010). 

3.2.2 Módszer 

80 fő 18 éven felüli kísérleti személy (ksz) (életkor: M = 24.06, s = 6.74) vett részt egy ismételt 
tesztelési elrendezésű kísérletben. 

Minden személy két vizsgálati helyzetben vett részt: egy egyéni és egy páros helyzetben (a 
kezdési helyzet random), melyek során kreativitást mérő feladatokat oldottak meg 
(Csikszentmihalyi & Selega Csikszentmihalyi, 1988) – egyéni: Guilford-féle Szokatlan 
Használat Teszt (Guilford, 1968), páros: Torrance-féle Körök feladat (Torrance, 1962) –, flow 
indukciós eszközökként. 

A feladatok elvégzése után az átélt élményükről számoltak be a ksz-ek a következő 
mérőeszközökkel: Rövidített Pozitív és Negatív Affektivitás Skála – magyar verzió (Gyollai, 
Simor, Köteles, & Demetrovics, 2011), Flow Állapot Kérdőív (Magyaródi, Nagy, Soltész, 
Mózes, & Oláh, 2013), Flow Szinkronizáció Kérdőív (Magyaródi & Oláh, 2015b). 

3.2.3 Legfontosabb eredmények 

Az eredmények szerint közepes hatásmértékű (Sullivan & Feinn, 2012; Vargha, 2016), 
szignifikáns különbség van az élménnyel való egybeolvadás mértékében (t(79) = 4.90, p < .001, 
d = .57), valamint mérsékelt hatásmértékű szignifikáns különbség van a teljes flow pontszám 
tekintetében (t(79) = 3.51, p = .001, d = .38) a két helyzet között, tehát a páros feladatmegoldás 
magasabb flow-élményt eredményezett, mint az egyéni helyzetben végzett munka. 
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Az eredmények szerint a flow-szinkronizáció kb. 46%-át jósolja be a páros helyzetben 
tapasztalt flow-élmény varianciájának (R2 = .46, r = .68, p < .001). 

Az intraklaszter korreláció (Castro, 2002) számítása alapján a párok (N = 40) tagjainak flow-
élményről szóló beszámolói gyenge-mérsékelt szinten függenek össze egymással. Az 
eredmények a diádtagok összefüggését, azonban az élmények szubjektív vonatkozásának 
megtartását jelzik. 

Annak igazolására, hogy az egyik személy által átélt flow-élménye magyarázó erővel bír a 
másik személy flow-élményére, lineáris regresszióanalízist futtattunk. Az eredmények szerint 
a predikciós modell által megmagyarázott variancia közel 7% (R2 = .07), a partner flow-
élménye tehát szignifikánsan magyarázza a személy által átélt optimális-élményt (r = .261, p = 
.019).  

3.2.4 Diszkusszió 

Vizsgálatunk igazolta a feltételezéseinket, tehát a közös együttműködő helyzetben tapasztalt 
flow érzékelhetően intenzívebb, mint az egyéni tevékenységben (Kaye & Bryce, 2012; Walker, 
2010). A flow és flow-szinkronizáció viszonyának feltárásakor kiderült, hogy a flow-
szinkronizáció bejósolja a személy flow-élményét, tehát a szinkronizáció mértéke feltehetőleg 
emelni fogja az élmény intenzitását (Hatfield, Rapson, & Le, 2009; Westman, 2013). Diádikus 
elemzéseink alapján elmondható, hogy a két személy élménykomponensei összefüggenek 
egymással, tehát élményállapotuk valószínűsíthetően részben hasonló volt a közös 
együttműködés során, mely szintén az élmények koordinációját támasztja alá (Ackerman & 
Bargh, 2010; Varga & Józsa, 2013), a flow szubjektív természetének megtartása mellett 
(Csikszentmihalyi, 1990). 

3.3 Különböző társas kapcsolatokban átélt áramlat-élmény értékelése, 
individuális és diádikus megközelítés mentén (3. kutatás) 

3.3.1 A kutatás célja 

Jelen kérdőíves kutatással célunk annak igazolása, hogy a diád kapcsolatának minőségi mutatói 
összefüggésben vannak az átélt élmény sajátosságaival. Párok közös vizsgálatával ellenőrizzük 
továbbá a diádtagok által tapasztalt flow-élmények egymásra hatását, az APIM tesztelését 
(Cook & Kenny, 2005). Következő célunk pedig a flow-szinkronizáció flow-élményt 
meghatározó modellünk tesztelése egy megfelelő méretű minta segítségével. 

3.3.2 Módszer 

A kutatásban három mintát alkalmaztunk: egymással munkatársi (N = 286), életkor: M(s) = 
30.36(13.34), sporttársi (N = 154), életkor: M(s) = 22.04(6.28), és párkapcsolatban lévő (N = 
1206), életkor: M(s) = 30.37(13.63), 18 éven felüli diádokat vizsgáltunk, online kérdőíves 
módszerrel. 

A közös jelige megadása lehetővé tette a diádtagok párosítását, majd a kapcsolati jellemzőkről 
(pl. elégedettség, támogatás, közös teljesítmény) szóló beszámolók után következő kérdőíveket 
töltötték ki: Rövidített Pozitív és Negatív Affektivitás Skála – magyar verzió (Gyollai et al., 
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2011), Általános Flow Leírás Társas Interakciókban (Magyaródi & Oláh, 2015a), Flow Állapot 
Kérdőív (Magyaródi, Nagy, Soltész, Mózes, & Oláh, 2013), Flow Szinkronizáció Kérdőív 
(Magyaródi & Oláh, 2015b). 

3.3.3 Legfontosabb eredmények 

A három vizsgálati csoport az élménnyel való egybeolvadás dimenziójában tért el egymástól 
szignifikánsan, sorrendiség állítható fel közöttük. A sporttársak, párkapcsolatban élők, majd a 
munkatársak élmény intenzitása a legerősebb a trimmelt varianciaanalízis (Ft(2;286.7) = 9.09, 
p < .001, eta2 = .01) post hoc tesztjeként alkalmazott Games-Howell-féle páronkénti 
összehasonlítás módszere alapján (munkatárs-sporttárs: T(3;372) = 6.57, p < .01; munkatárs-
párkapcsolat: T(3;341) = 5.14, p < .01; sporttárs-párkapcsolat: T(3;172) = 3.42, p < .05). 

Strukturális egyenlőségi modellünkben a személy flow-élményét az élményfeltételek 
teljesülése és az élmény sajátosságai jellemzik. A flow-élményt látens változóként kezeljük. Az 
APIM (Cook & Kenny, 2005) alapján feltételezzük, hogy a homogén, párkapcsolatban élő 
diádok (N = 603 diád) tagjainak (A és B személyek, egymással egyenértékűek, felcserélhetők) 
flow-élménye kapcsolatban áll egymással. Az eredmények szerint a feltételezett modellünk 
illeszkedése megfelelő (χ2(1) = 2.82, p < .05, CMIN/df = 2.82, TLI = .970, CFI = .995, RMSEA 
= .055). Az eredményt az összevont heterogén mintán is megismételtük (N = 823 diád). 

Feltételezzük, hogy a flow és flow-szinkronizáció összefügg egymással, a szinkronizációs 
összetevők hatnak egyrészt az élmény feltételeire, valamint dinamikájára egyaránt. Az 
individuális elemzés (N = 1646) alapján a modell igazolást nyert (χ2(10) = 34.96, p < .01, 
CMIN/df = 3.50, TLI = .992, CFI = .996, RMSEA = .039). 

3.3.4 Diszkusszió 

Mindhárom kapcsolattípus a közös tevékenységek során megtapasztalja a flow-élmény 
feltételeit, azonban a tevékenység strukturáltságát tükrözően (González-Cutre, Sicilia, Moreno, 
& Fernández-Balboa, 2009; Moreno Murcia, Carvelló Gimeno, & González-Cutre Coll, 2008) 
a sporttársak tapasztalják a legintenzívebb bevonódást. 

Eredményeink szerint a diádtagok flow-élményének szinkronizációja kimutatható, mivel az 
APIM alapján (Cook & Kenny, 2005) a diád összetartozó tagjai által tapasztalt flow-élmények 
valóban összefüggenek egymással (Kenny et al., 2006). A két személy flow-élménye reciprok 
módon hatással lehet egymásra (Culbertson et al., 2015), tehát koordinálódhat. Az individuális 
elemzéssel megerősítettük a flow-élmény hátterében álló flow-szinkronizációs faktorok 
előrejelző hatását is az élmény minőségére vonatkozóan. 

3.4 A társas helyzetben tapasztalt flow-élmény összefüggései a 
személyiségjellemzőkkel (4. kutatás) 

3.4.1 A kutatás célja 

Az autotelikus személyiség koncepciója (Baumann, 2012; Csikszentmihalyi, 1975) alapján 
célunk annak a feltárása, hogy vannak-e olyan személyiségjellemzők, amelyek speciálisan a 
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társas interakcióban, közös tevékenység során tapasztalt flow-élmény átélésére hajlamosítják a 
személyt (Magyaródi et al., 2011; Magyaródi, 2011). 

3.4.2 Módszer 

Az online kérdőíves módszerrel végzett kutatásban 811 fő, 18 éven felüli vizsgálati személy 
(vsz) vett részt (életkor: M = 27.71, s = 11.98). A résztvevők anonim módon töltötték ki a 
kérdőíveket: Általános Flow Leírás (Magyaródi & Oláh, 2015a), Általános Flow Leírás Társas 
Interakciókban (Magyaródi & Oláh, 2015a), Flow Állapot Kérdőív (Magyaródi, Nagy, Soltész, 
Mózes, & Oláh, 2013), Flow Szinkronizáció Kérdőív (Magyaródi & Oláh, 2015b), Big Five 
Leltár (John, Donahue, & Kentle, 1991), Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív (Oláh, 
2005). 

3.4.3 Legfontosabb eredmények 

Annak pontos feltárására, hogy milyen csoportosító mintázatok azonosítható a társas helyzetre 
jellemző flow gyakoriság tekintetében, K-központú klaszteranalízist végeztünk relokációval 
(Takács, Makrai, & Vargha, 2015). Az alacsony és magas gyakoriságú csoportokat a Yuen-
próba segítségével hasonlítottuk össze a személyiségjellemzők tekintetében. A csoporttagság 
leginkább az Extraverzió (Y(305.3) = 8.00, p < .001, d = .75, eta2 = .12) és Mobilizáló-alkotó 
végrehajtó alrendszer (Y(252.0) = 5.67, p < .001, d = .72, eta2 = .11) kidolgozottságának 
mértékéről informál, 10%-on felüli megmagyarázott variancia értékekkel. 

A flow-szinkronizációs összetevők megtapasztalásának mértéke alapján szintén klasztereket 
képeztünk. A magas és alacsony intenzitású csoportok leginkább szintén a Mobilizáló-alkotó 
végrehajtó alrendszer (Y(201.1) = 6.76, p < .001, d = .75, eta2 = .12) tekintetében különböztek 
a legmagasabb hatásmértékkel. 

3.4.4 Diszkusszió 

A magas flow gyakoriság társas helyzetben, valamint a szinkronizációs intenzitás 
összefüggésben áll a magasabb szintű nyitottsággal társas és materiális világ felé, 
együttműködéssel, rugalmas gondolkodással, továbbá érzelmi stabilitással, kiegészítve a flow 
hajlamra vonatkozó eddigi eredményeket (Ullén et al., 2012) a társas működéssel kapcsolatos 
tényezőkkel. 

A flow-élmény gyakoriságát, intenzitását és flow-szinkronizáció intenzitását az alkotó-
végrehajtó alrendszer jósolja be, amely megerősíti a különböző erőforrások (Bandura, 1991; 
Csikszentmihalyi & Selega Csikszentmihalyi, 1988) mobilizálására irányuló működést a közös 
együttműködést igénylő tevékenység során. 

3.5 Hangulatindukció hatása a társas helyzetben átélt flow-élményre (5. kutatás) 

3.5.1 A kutatás célja 

A kutatás célja az volt, hogy igazoljuk a flow-állapot függetlenségét az érzelmektől (Lee 
Duckworth, Steen, & Seligman, 2005), az éntudatosítás elhalványulásának hipotézisét 
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(Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002), tehát a figyelem kizárólagos feladatra koncentrálását, 
a társas interakció ellenére is, mely akár az éntudatosítást indukálhatná (Fenigstein et al., 1975).  

3.5.2 Módszer 

A kísérletben a hangulatot manipuláltuk. Három csoportban összesen 132 felnőtt ksz vett részt. 
Két kísérleti csoport: pozitív hangulatindukció (N = 42), életkor: M(s) = 22.14(5.99); negatív 
hangulatindukció (N = 46), életkor: M(s) = 22.87(5.50); valamint a kontrollcsoport (N = 44), 
életkor: M(s) = 24.89(10.23). 

A csoportba sorolás random módon történt. A hangulat indukálására történetolvasást 
alkalmaztunk (Westermann, Spies, Stahl, & Hesse, 1996), melyet pilot kutatás során 
teszteltünk. A ksz-ek hangulatát a kísérleti csoportban három, a kontroll csoportnál két 
alkalommal (kivéve: hangulatindukció után) vizsgáltuk: alaphangulat, hangulatindukció utáni, 
közös feladatmegoldás utáni hangulat. A ksz-ek párban oldottak meg egy kreatív feladatot, a 
flow-élmény társas helyzetben való előidézése céljából (Csikszentmihalyi & Selega 
Csikszentmihalyi, 1988; Gaggioli et al., 2011; Sawyer, 2008). 

A résztvevők tapasztalatait a következő önbeszámolós kérdőívekkel mértük: Rövidített Pozitív 
és Negatív Affektivitás Skála – magyar verzió (Gyollai et al., 2011), Flow Állapot Kérdőív 
(Magyaródi, Nagy, Soltész, Mózes, & Oláh, 2013), Flow Szinkronizáció Kérdőív (Magyaródi 
& Oláh, 2015b). 

3.5.3 Legfontosabb eredmények 

A többszempontos varianciaanalízis szerint a három csoport nem különbözött a flow-élmény 
(F(2.129) = 1.12, p = .329) tekintetében. A trimmelt varianciaanalízis kimutatta tovább, hogy a 
flow-szinkronizáció (Ft(2;69.9) =.98, p =.379) intenzitásában sincs különbség a csopotok 
között. 

A lineáris regressziós elemzés eredményei szerint a flow-szinkronizáció felerősíti a flow-
élmény pozitív hangulatra gyakorolt hatását a tevékenység után, kb. 5-8%-kal növekedett a 
megmagyarázott variancia értéke a flow-szinkronizáció modellbe léptetésével (ΔR2 = .06, .08, 
p = .001). 

3.5.4 Diszkusszió 

Eredményeink igazolták, hogy flow-élmény átélésekor az éntudatosítás elhalványodik 
(Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002), tehát közvetlenül a feladat elvégzése előtt az indukált 
hangulat nem hat az átélt áramlat-élményre és szinkronizációs dimenzióira, a társas 
együttműködésben sem (Delle Fave, 2009). 

A koordinációs elméletek alapján az interakció és koordináció többletet hoz létre a csoport 
működésében (Ackerman & Bargh, 2010; Mérei, 1994; Semin & Cacioppo, 2008). A flow-
szinkronizáció flow-élményt felerősítő hatását a pozitív hangulat következményére 
vonatkozóan igazoltuk (Gaggioli et al., 2011; Sawyer, 2008; Walker, 2010). 
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3.6 A flow-élmény kapcsolata az élettel való elégedettséggel, a pszichológiai 
jólléttel és boldogságorientációkkal (6. kutatás) 

3.6.1 A kutatás célja 

A flow a jóllét növelésének egyik eszköze is lehet (Lyubomirsky, 2008a), aktivitáselméletként 
a viselkedés pozitív következményeire, növekedéshez való hozzájárulására épít (Diener, 1984; 
Engeser & Schiepe-Tiska, 2012). A társas helyzetben tapasztalt flow összefüggéseit a jóllét 
különböző dimenzióival – élettel való elégedettség (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985), 
boldogságorientációk (Peterson et al., 2005), pszichológiai jóllét (Ryff, 1989) – ezidáig nem 
vizsgálták, holott a társas kapcsolatok jóllét növelő szerepét több koncepció hangsúlyozza 
(Maslow, 1962; Ryff, 1989; Seligman, 2011).  

3.6.2 Módszer 

1060 fő, 18 éven felüli vsz, életkor: M(s) = 26.67(10.76), vett részt az online kérdőíves 
módszerrel lebonyolított kutatásunkban. A kérdőíveket anonim módon töltötték ki: Általános 
Flow Leírás (Magyaródi & Oláh, 2015a), Általános Flow Leírás Társas Interakciókban 
(Magyaródi & Oláh, 2015a), Flow Állapot Kérdőív (Magyaródi, Nagy, Soltész, Mózes, & Oláh, 
2013), Flow Szinkronizáció Kérdőív (Magyaródi & Oláh, 2015b), Élettel Való Elégedettség 
Skála (Diener et al., 1985), Boldogság Orientáció Skála (Peterson et al., 2005), Pszichológiai 
Jóllét Skálák (Ryff & Keyes, 1995). 

3.6.3 Legfontosabb eredmények 

A lineáris regresszióanalízis alapján elmondható, hogy a társas helyzetben átélt flow-élmény 
(R2 = .03, F(2,1059) = 15.08, p < .001) gyakorisága (β = .11, p = .001, 95% CI = [.06,.23]) és 
intenzitása alapján (β = .10, p = .002, 95% CI = [.11,.50]) egyaránt az élettel való elégedettség 
szignifikáns meghatározó tényezője, van kapcsolat a változók között, azonban nagyon 
kismértékben magyarázza a modell a függő változót. Hipotézisünk a pszichológiai jóllét 
esetében is beigazolódott (R2 = .01, F(2,1059) = 7.59, p < .001), az áramlat gyakorisága (β = 
.08, p = .020, 95% CI = [.01,.09]) és intenzitása (β = .078, p = .024, 95% CI = [.02,.22]) társas 
helyzetben szintén szignifikáns kismértékű előrejelző tényezőit jelentik.  

K-központú klaszterelemzéssel az élvezetes és jelentésteli boldogságorientációt leíró 
változókkal a résztvevőkből négy csoportot alkottunk (Anić & Tončić, 2013; Peterson et al., 
2005): jelentésteli, örömteli boldogságorientációval jellemezhető személyek, üres, valamint 
teljes életet élő személyek. A Yuen-próba eredményei szerint az üres és teljes életet élők 
csoportja mindegyik vizsgált változó mentén különbözik (flow-élmény gyakorisága egyéni és 
társas helyzetben, flow-élmény minősége, flow-szinkronizációs összetevők), a hatásmérték 
közepes értékeket vesz fel, a megmagyarázott variancia arány 5-13% között mozog. 

Az élvezetes és jelentésteli boldogságorientációt követő csoportok nem különböztek 
észlelhetően a flow- és flow-szinkronizációs összetevők mentén. 
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3.6.4 Diszkusszió 

Eredményeink igazolták a flow és élettel való elégedettség összefüggéseit az interakciós 
tapasztalat során is (Collins, Sarkisian, & Winner, 2009; Sahoo & Sahu, 2009). Kimutatható 
továbbá, hogy az áramlat társas helyzetben bejósolja a pszichológiai jóllétet, ezáltal a mentális 
egészséghez járulhat hozzá (Keyes, 2002; Ryff, 1989). 

Eredményeink alapján valószínűsíthető, hogy a flow-élmény társas helyzetben mind az 
örömteli (hedonisztikus) boldogságúthoz (az élményt követő pozitív érzelmek megtapasztalása 
segítségével), mind pedig a jelentésteli (eudaimonikus) boldogságúthoz hozzáköthető (a 
fejlődés és növekedés, motivált cselekvés végzése útján) (Waterman, Schwartz, & Conti, 2008), 
továbbá feltehetőleg a teljes élethez szükséges (Seligman, Parks, & Steen, 2004).  

4 Összefoglalás 

Kutatássorozatunkban az áramlat-élmény társas helyzetben való megtapasztalásának 
élményjellemzőinek, lehetséges előzményeinek és következményeinek exploratív jellegű 
vizsgálatát tűztük ki célul, annak érdekében, hogy alapvető, koherens képet kapjunk a 
jelenségről. Kísérleti, interjú, valamint kérdőíves módszerekkel igyekeztünk a jelenség társas 
átélését minél szélesebb körűen tanulmányozni, összesen 6323 fő, 18 éven felüli résztvevő 
bevonásával (a 6 kutatásban résztvevők átlagéletkora: 25.56 év, s = 8.76). A 6 kutatás teljes 
mintájában a nemek megoszlása a következő volt: 36.15% férfi, 68.85% női vsz. 

Eredményeink összesítése alapján elmondhatjuk (2. táblázat), hogy kimutattuk a társas 
interakciók hozzáadott értékét az áramlatra mint szubjektív optimális-élményre vonatkozóan. 
A társas helyzetben tapasztalt flow-élmény intenzívebb bevonódást okoz páros feladatmegoldás 
közben, miközben a diádtagok flow-élménye feltételezhetően szinkronizálódik egymással. A 
feladat közbeni interakciós sajátosságok, a flow-szinkronizáció elemeinek átélése tágítja ki az 
átélt élmény dinamikáját újabb faktorokkal. Feltártuk továbbá az élmény gyakorisága és 
általános intenzitása mögött álló tényezőket (személyiség, kapcsolat, általános és állapot jellegű 
hangulat), valamint vizsgáltuk az élmény hangulatra és jóllétkomponensekre vonatkozó hatását. 

 

2. táblázat. A kutatássorozat legfontosabb eredményei. 

Fázis Vizsgált elem Eredmény 

ELŐZMÉNY  

Disztális: 
személyiség 

1. Diszpozicionális különbségek a magas és 
alacsony gyakoriságú társas flow és flow-
szinkronizációs csoportok között 

2. Extraverzió, barátságosság, lelkiismeretesség, 
nyitottság: a flow intenzitás magyarázó 
tényezői társas interakciókban 

3. Pszichológiai immunrendszer: erőforrások 
mobilizálása szükséges a flow gyakoriság, flow 
és flow-szinkronizáció intenzitáshoz 

Disztális: 
kapcsolati 

4. Legerősebb bevonódás és viselkedéses 
koordináció a sporttársi tevékenységekben 
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Fázis Vizsgált elem Eredmény 
jellemzők 
áramlatot 
befolyásoló hatása 

5. Általános pozitív és negatív (fordított) hangulat 
közös flow-élményt és flow-szinkronizációt 
előrejelző hatása 

6. Kapcsolati elégedettség és közös flow 
gyakoriság összefüggése 

Proximális: a 
helyzetet megelőző 
hangulat 

7. A flow-élmény társas helyzetben független a 
közvetlen megelőző hangulattól 

ÁRAMLAT-
ÉLMÉNY 

Flow-
szinkronizáció 

8. Koordinációs, motivációs, kapcsolati és élmény 
jellemzők 

9. A flow-élményt bejósolja 

Társas helyzetben 
átélt flow 

10. Intenzívebb bevonódás a páros helyzetbe 
11. Partnerek flow-élményének összefüggése 
12. Partnerek flow-élményének egymásra hatása 

(szinkronizáció) 

HATÁS 

Proximális 
következmények: 
hangulat 

13. Pozitív irányú hangulatváltozás flow után 
(alaphangulattól függetlenül) 

14. A társas helyzet magasabb hangulatnövekedést 
eredményez, mint az egyéni 

15. A flow-szinkronizáció hozzáadott értéke a flow 
hangulatnövelő hatásában 

Disztális 
következmények: 
jóllét 

16. Hozzájárulás az élettel való elégedettséghez 
(egyéni és társas gyakoriság is), pszichológiai 
jólléthez 

17. Társas helyzetben átélt flow-élmény kapcsolata 
a hedonisztikus és eudaimonikus boldogsággal 

18. A teljes élethez szükséges a flow és a flow-
szinkronizáció 

 

Mivel leginkább a fiatal felnőtt korosztály képviseltette magát a kutatásokban, melyekben 
kényelmi és hólabda mintavételt alkalmaztunk, mely torzíthatja az eredményeket, csökkentheti 
a hatásmértéket. A jövőbeni, valószínűségi mintaétellel dolgozó kutatásokban lehetővé válhat 
a hatásmérték növekedésén (Sullivan & Feinn, 2012) túl a demográfiai jellemzők esetleges 
hatásainak megbízható vizsgálata is, melyek feltehetőleg a flow-élményhez köthető 
tevékenységek választásával lesznek összefüggésben (Magyaródi & Oláh, 2015a). 

A vizsgált változók mérésére kérdőíves módszert használtunk, melyek az élmények 
intenzitásának megragadását szolgálják, nem pedig az élmény megjelenését, hiányát különítik 
el. Így vizsgálataink az intenzitásbeli különbségeket veszik alapul a különböző 
összehasonlításokban. Nehézséget jelenthet továbbá, hogy ugyan a kérdőívek alkalmasak a 
jelenségek szubjektív, fenomenológiai vonatkozásainak megragadására (Salanova et al., 2014), 
az önbeszámoló miatt mégis torzíthatják a kapott eredményeket. A flow-élmény társas 
működésének fiziológiai vizsgálata kiküszöbölheti az élményjellemzők szubjektív 
beszámolóinak torzításait (Keller et al., 2011).  

Az ún. rózsaszín visszatekintés a kérdőíves kutatások során szintén torzíthatja az élmények 
jellemzését (Hassan, 2005), ezért pl. ESM alkalmazásával kívánjuk a jövőben a jelenség 
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tanulmányozását kiegészíteni (Lyubomirsky & Kurtz, 2011), mely az ökológiai validitás 
biztosításában is segít (Hektner, Csikszentmihalyi, & Schmidt, 2007). Lényegesnek tartjuk 
továbbá, hogy a diádok vizsgálatán túl a kutatásainkban akár csoportos, szervezeti szinteket is 
vizsgáljunk (Gaggioli et al., 2011; Sawyer, 2008). Ezáltal a flow-élmény megtapasztalása társas 
együttműködés során kiterjeszthetővé, a jelenlegi flow-szinkronizációs összetevők mellett 
esetleges további dimenziók feltárásával részletesebben vizsgálhatóvá válik. 

 

Kutatássorozatunk alapján megállapítható, hogy társas helyzetben intenzívebb a flow-élmény 
minősége, mint egyéni feladatvégzés közben. Megfigyelhető továbbá a két, interakcióban lévő 
személy áramlat-élményének szinkronizálódása a közös feladatmegoldás során. A tapasztalt 
flow-élményt az ún. flow-szinkronizációs összetevők támogatják, melyek az interakció 
sajátosságait veszik alapul az áramlat-élmény átélésével párhuzamosan. Egyéni 
személyiségkülönbségek találhatók a társas helyzetekben tapasztalható flow átélési hajlamára 
vonatkozóan, valamint azonosíthatók olyan személyiségjellemzők, melyek fejlesztésével a 
személy hajlamosabbá válhat az élmény átélésére egyéni és közös feladatban egyaránt. Az 
áramlat átélése, gyakorlása társas, együttműködő tevékenységben tehát az intrinzik motivált 
cselekvés végzése mellett a humán alapszükségletek kielégítéséhez is hozzájárulhat, 
hozzásegítve ezzel a személyt kompetenciáinak kiemeltebb fejlesztéséhez, a társas 
együttműködésből fakadó készségek használatához, a kapcsolatok minőségének és a különböző 
jóllétkomponensek támogatásához, rövid és hosszú távon egyaránt, ezzel támogatva a 
személyek és társas kapcsolatok virágzását. 
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