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A média testképre gyakorolt hatása fiatal 
felnôtt nôk körében

E vizsgálat célja az, hogy feltérképezze a karcsú testideálokat közvetít" médiahasználattal töltött id" és  
a negatív testkép kialakulása közti kapcsolatot fiatal feln"tt n"k körében. Feltételeztük, hogy azok a fiatal 
n"k, akik több id"t töltenek karcsúságot közvetít" médiahasználattal, nagyobb mértékben internalizálják  
a karcsúságideált, ami negatív testi attit#dökkel hozható összefüggésbe. Továbbá feltételezzük, hogy azoknál 
a személyeknél, akik internalizálták a karcsú testideált, fokozott diszkrepancia figyelhet" meg a valódinak 
és az ideálisnak vélt testképek között. A keresztmetszeti kérd"íves kutatásban 355 hallgatón" (életkor: 18–25 
év) vett részt. A következ" kérd"ívek kerültek felhasználásra: Testi attit#dök tesztje (BAT), Karcsúság iránti 
késztetés skála (EDI), Testtel való elégedetlenség-skála (EDI), Fallon–Rozin-emberalakrajzok tesztje, 
Megjelenéssel kapcsolatos szociokulturális attit#dök kérd"ív-3 (SATAQ-3). A lineáris regresszióanalízis 
eredményei szerint a negatív testi attit#dök prediktora a karcsúságideál internalizációja, azonban  
a médiahasználattal töltött id" a jelen mintán nem gyakorolt rá hatást. Az internalizáció mértéke szignifikáns 
összefüggést mutatott a vizsgálati mintában szerepl" hallgatók testi elégedetlenségével, azonban az 
internalizáció mértéke és az ideálisnak ítélt és a jelenlegi testképek különbsége között fordított összefüggést 
tapasztaltunk. Tehát a jelen vizsgálati mintára jellemz"en elmondható, hogy minél nagyobb mértékben 
internalizálta az egyén a karcsúságideált, annál kisebb volt az aktuális és ideális testkép közötti különbség.

1. Szakirodalmi háttér

A média mint a testi megjelenésre vonatkozó kulturális elvárásokat közvetít! közeg (Tiggemann, 2002), jelent!s hatást 
gyakorol a testképre: az idealizált, légiesen karcsú n!i testeket realisztikusnak és bárki számára könnyen elérhet!nek 
tünteti fel (Thompson et al., 1999). A nyugati kultúrákban a karcsúság jelent!sen felértékel!dött, míg a túlsúly gyakran 
stigmatizált (Túry & Szabó, 2000); a személyiség defektusaival és az alacsony önkontrollal állítják párhuzamba (Puhl 
& Heuer, 2009). A médiában megjelenített karcsúságideál gyakran asszociálódik a boldogsággal és a sikerrel, míg az 
elhízott emberek ábrázolása az el!nytelen megjelenéssel és a depresszióval kapcsolódik össze (Forgács, 2008), ami 
azt a hiedelmet alakíthatja ki, hogy a boldogság feltétele a testsúlycsökkenésben és a testideálokhoz hasonlító testi 
megjelenésben rejlik.

A testképet nem lehet szigorúan állandó vonásnak tekinteni, mivel kontextuális hatások – mint a médián keresztül 
közvetített üzenetek – akár átmenetileg, akár hosszú távon befolyást gyakorolhatnak rá (Cash, 2002). A testkép magában 
foglalja a saját testhez kapcsolódó észleleteket (például a test mérésére vonatkozó becsléseket), érzéseket (például  
a testalakhoz és -mérethez f"z!d! érzelmeket) és gondolatokat (például a test vonzerejét megítél! érzéseket) (Grogan, 
2006). A testkép tehát egy olyan konstruktum, amely pszichológiai (kognitív, a#ektív élmények), neuro$ziológiai 
(perceptuális élmények) és viselkedéses (például a test ellen!rzése) elemekb!l áll (Probst et al., 2008). A testképzavarok 
jelent!s szerepet játszhatnak a táplálkozási zavarok kialakulásában: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa egyik 
vezet! tünete a testképzavar. A testkép az önértékelés és az énkép lényeges meghatározója, amely szoros kapcsolatot 
mutat a pszichés jólléttel és a testi egészséggel egyaránt (Túry & Szabó, 2000). A testi elégedetlenség együtt járhat 
depresszióval, alacsony önértékeléssel, diétázással, kényszerevéssel, és egyéb étkezési zavarok el!rejelz!je lehet 
(Stice, 2002; Field et al., 2001; Grogan, 1999).

A nyugati kultúrákban pervazív testi elégedetlenség $gyelhet! meg n!k körében, amelyet széleskör" elterjedtsége 
miatt normatív elégedetlenségként tartanak számon. Spitzer, Henderson és Zivian (1999) vizsgálatában az egyetemisták 
több mint 80 százaléka számolt be testi elégedetlenségr!l. A testi megjelenéssel és testsúllyal való elégedetlenség 
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napjainkban a n!iség élményéhez hozzátartozó természetes jelenség (Rodin, 1985). A n!kre jellemz! általános testi 
elégedetlenség megnyilvánult a Fallon–Rozin-tesztben adott válaszokban meg"gyelhet! nemi különbségekben is. 
A fér"ak az aktuális és az ideális testi megjelenés jelzésére közel azonos "gurákat jelöltek meg, valamint hasonlóan 
választottak abban az esetben is, amikor a n!k számára vonzónak tartott "gurát kellett megjelölniük. A n!k ezzel 
szemben az ideálisnál nagyobbnak értékelték aktuális testi megjelenésüket, illetve vélekedésük szerint aktuális 
testi megjelenésüknél vékonyabb "gurát tartanak vonzónak a fér"ak (Paap & Gardner, 2011). A testi elégedetlenség 
megléte nem minden esetben jár együtt étkezési zavarokkal, mivel számos n!nek a testi elégedetlenség megléte 
ellenére sincsenek evészavarokra utaló tünetei (Tylka, 2004). Bucchianeri és munkatársai (2013) tíz éves longitudinális 
vizsgálatának eredményei szerint a testi elégedetlenség a gyermekkortól kezd!d!en, a növekedéssel és a fejl!déssel 
párhuzamosan folyamatosan n!, majd mindkét nem esetében "atal feln!ttkorban tapasztalható a legkifejezettebb 
testi elégedetlenség. Az elégedetlenség mértékének emelkedését a BMI növekedésével lehet kapcsolatba hozni, 
mivel kontrollált BMI mellett a testi elégedetlenség szigni"káns növekedése nem volt tapasztalható.

Thompson és munkatársai (1999) három olyan fontos szociokulturális forrást hangsúlyoztak – a kortársak, a szül!k 
és média szerepét –, amely hozzájárulhat a testképzavarok és a táplálkozási zavarok kialakulásához. A három f! hatás 
érvényesülését két mechanizmus segíti el!: 1) a mások külsejével való összehasonlítási hajlam, amely kapcsolatba 
hozható a diétázás, a testi elégedetlenség és a bulimiás tünetek növekedésével, valamint 2) a megjelenésre vonatkozó 
szociokulturális ideálok internalizációja.

1) Festinger (1954) szerint a társas összehasonlításban fontos szerepet játszik a hasonlóság: az egyének preferálják 
a magukhoz hasonló személyekkel való társas összehasonlítást, azonban kereshetik a felfelé hasonlítás lehet!ségét 
is, egészen addig, amíg az összehasonlítás nem fenyegeti az önértékelésüket. A megjelenésre fókuszáló társas 
összehasonlítás folyamata azonban különbözik Festinger eredeti elképzeléseit!l: a n!k a médiában megjelen! sovány, 
elérhetetlen ideálokhoz éppen olyan gyakran hasonlítják magukat, mint a hozzájuk hasonló kortársaikhoz (Strahan et 
al., 2006). Továbbá a társas összehasonlítás elmélete szerint ha az egyén önértékelését fenyegeti az összehasonlítás 
eredménye, az a folyamat lezárulását eredményezi, ezzel szemben a n!k ennek ellenére is másokhoz hasonlítják testi 
megjelenésüket. Mivel a n!i identitás hangsúlyos tényez!je a megjelenés, fokozott distresszt okozhat az aktuális testi 
megjelenés és a médiában bemutatott idealizált testek közötti diszkrepancia észlelése: minél nagyobb különbséget 
észlel az egyén, annál nagyobb mértékben fokozódik a saját testével való elégedetlensége (Halliwell & Dittmar, 2006). 
Muennig és munkatársai (2008) szerint a valódi és az ideális testsúly közti diszkrepancia er!sebb prediktora a testi 
és lelki egészségnek, mint a BMI.

A társas összehasonlítás csökkentésének egy lehetséges módszerét alkalmazták Slater és munkatársai (2012) 
feln!tt n!k kísérleti vizsgálata során. A kutatók arra a kérdésre szerettek volna választ kapni, mutatkozik-e különbség 
a testtel való elégedetlenségben, ha a bemutatott divatfotók mellé üzenetet helyeznek, amely "gyelmezteti a 
vizsgálati személyeket, hogy a fotókon digitális manipulációkat hajtottak végre. Az eredmények szerint az üzenetek 
arra emlékeztették a n!ket, hogy a bemutatott képek nem valódiak, így a társas összehasonlítás fontossága és a 
bemutatott testi megjelenés elérése iránti törekvéseik csökkentek. A "gyelmezet! jelzés nélküli csoport a képek 
megtekintése után nagyobb testi elégedetlenséget mutatott, míg a digitális módosításokra vonatkozó "gyelmezet! 
jelzéssel ellátott fotók kisebb mértékben növelték a testi elégedetlenség mértékét.

Posavac és Weigel (2001) kutatásában a vékony modelleket tartalmazó képsorozat megtekintése el!tt a kísérleti 
csoport médiatudatosságot növel! videofelvételt tekintett meg. A videókban a mesterségesen, kozmetikai és technikai 
eszközökkel létrehozott szépségre hívták fel a "gyelmet, vagy a testi adottságok genetikai megalapozottságát 
hangsúlyozták, vagy pedig az el!z! kett!b!l készítettek egy komplex felvételt. Az eredmények szerint a kísérleti 
csoportokban a társas összehasonlítás csökkenésén keresztül kisebb mérték# testi elégedetlenség volt mérhet!, 
mint a kontrollcsoportban. A jelen kutatásban a társas összehasonlítás csökkentésében a kombinált videoüzenet 
bizonyult a leghatékonyabbnak.

2) Az internalizáció testképre gyakorolt lényegi szerepét hangsúlyozta Thompson és Stice (2001): a sovány n!k 
médiában történ! expozíciója akkor fokozza a testi elégedetlenségét, ha a soványságideál internalizált. Amennyiben  
a személy internalizája a szépségre és a testi vonzer!re vonatkozó szociális standardokat, növekszik a testképzavarok és 
az étkezési zavarok el!fordulásának esélye. Azonban az internalizáció önmagában nem feltétlenül vezet evészavarokhoz, 
de kockázati faktorként tartják számon (Thompson & Stice, 2001). Keresztmetszeti kutatások metaanalízise alapján 
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Cafri és munkatársai (2005) közepes, illetve er!s mérték" kapcsolatot találtak az internalizáció és a testi elégedetlenség 
között. Longitudinális kutatásokkal szintén alátámasztották, hogy a karcsúságideál internalizációja – különösen n!knél 

– a testi elégedetlenség szigni#káns növekedésének prediktora. Myers és munkatársai (2012) vizsgálati eredményei 
szerint azok a n!k, akikre a karcsúságideál internalizációja nagyobb mértékben volt jellemz!, gyakrabban éltek  
a társas összehasonlítás lehet!ségével.

A társas környezetb!l – szül!kt!l, kortársaktól, szerelmi partnerekt!l vagy a médiából – érkez! üzenetek az ismétlés 
révén fejtik ki a testképre vonatkozó negatív hatásukat (Thompson et al., 2002; 1999). A média testképre, illetve 
táplálkozási zavarok kialakulására gyakorolt hatását számos kutatás bizonyította, amelyek közül gyakran idézett 
Becker és munkatársainak (2002) természetes körülmények között végzett vizsgálata, amelyet a Fidzsi-szigeteken 
végeztek, ahol eredetileg a teltkarcsú n!i test volt az általánosan elfogadott szépségideál. A kutatók megvizsgálták 
a serdül! lányok táplálkozási magatartását a televíziós m"sorszórás bevezetése el!tt, majd utána egy hónappal, és 
három évvel kés!bb. Az eredmények azt mutatták, hogy három év elteltével a kóros testsúlykontroll-módszereket 
alkalmazó #atal lányok száma szigni#káns növekedést mutatott (Becker, 2002; Túry & Pászthy, 2008). Tiggemann 
(2002) tanulmányában összegezte azon kutatások eredményeit, amelyek meger!sítették a médiával töltött id! testi 
elégedetlenségre gyakorolt hatását. Vaughan és Fouts (2003) serdül! lányokkal végzett longitudinális vizsgálatának 
eredményei szerint azok a lányok, akik a vizsgálat 16 hónapja során szigni#kánsan növelték a divatmagazinok 
olvasására fordított id!t, szigni#káns növekedést mutattak az étkezési zavarokra utaló tüneteikben. Bair és munkatársai 
(2012) rámutattak arra, hogy egyetemista n!k szigni#kánsan több id!t töltenek az online felületen megtalálható, 
megjelenésre fókuszáló tartalmak megtekintésével, mint a képekre fókuszáló magazinok olvasásával. Tiggemann 
(2003) lényegi különbséget talált a televízió és a magazinok hatása tekintetében: vizsgálatában a magazinolvasás 
a soványságideál internalizációjához vezetett, azonban nem talált hasonló kapcsolatot televíziózás esetében. 
A videoklipek által közvetített szociokulturális ideálok a #atal lányok számára példaképként funkcionálhatnak 
a követend! testi megjelenésre vonatkozóan. Az eredmények szerint a karcsú n!ket ábrázoló videoklipek tíz 
perces expozíciója elegend! volt a testi elégedetlenség növekedéséhez (Bell et al., 2007). Tiggemann (2002)  
a médiahasználatot követ! testi elégedetlenség növekedésére hívja fel a #gyelmet, amely rövid távon fejti ki 
hatását, azonban az ismétl!dések meger!síthetik és fenntarthatják a negatív testi attit"döket. A média emellett 
indirekt módon a fér#aknak az ideális n!i test megjelenésére vonatkozó elvárásait is meghatározhatja (Hargreaves 
& Tiggemann, 2003).

Annak ellenére, hogy minden n!i médiafogyasztó igen hasonló médiahatásoknak van kitéve, a karcsú szerepl!k 
mégsem hatnak mindegyikükre egyformán: a testsúlyra és a testi megjelenésre vonatkozó elégedetlenség, valamint 
a táplálkozási zavarokra való fogékonyság nem mindegyik n!i médiafogyasztót érinti egyforma mértékben.  
A médiaüzenetekre irányuló érzékenységet növeli a nagyobb BMI, a már meglév! étkezési zavar, a testtel való 
fokozott elégedetlenség, a saját test felé forduló #gyelem, illetve a társas összehasonlításra való hajlam (Tiggemann, 
2002). Monro és Huon (2005) szintén hangsúlyozta, hogy a televíziózás önmagában nem hat negatívan a testképre, 
azonban a m"sorok megválogatása befolyásolhatja a testképre mért hatást: az idealizált testeket bemutató és 
hangsúlyozó médiatartalmak kedvez!tlen hatást gyakorolhatnak a testképre. A saját testtel kapcsolatos attit"dök 
szintén befolyásolhatják a média képeinek percepcióját: King, Touyz és Charles (1998) vizsgálatában azok a n!k, akik 
a testükkel elégedetlenek voltak, a média által közvetített sovány n!ket a valóságosnál még soványabbnak észlelték, 
mint azok, akik nem mutattak testi elégedetlenséget. A kutatók véleménye szerint a médiatartalmak torzított 
percepciója lényeges szerepet játszhat a testi elégedetlenség állandósulásában.

2. Célok és hipotézisek

A vizsgálat célja, hogy feltérképezzük a karcsú testideálokat közvetít!, médiahasználattal töltött id!, valamint  
a testi elégedetlenség közti kapcsolatot a #atal feln!tt n!k körében. Feltételezzük, hogy azok a #atal n!k, akik több 
id!t töltenek karcsúságot közvetít! média használatával, nagyobb mértékben internalizálják a karcsúságideált, ami 
negatív hatást gyakorol a testképre. Továbbá feltételezzük, hogy azoknál a személyeknél, akik internalizálták a karcsú 
testideált, nagyobb diszkrepancia #gyelhet! meg a valódinak és ideálisnak vélt testképek között.
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3. Módszerek

3.1. Vizsgálati személyek

A vizsgálat lebonyolítása a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán történt 2013 
januárjától. 355 f! 18–25 év közötti (M = 20,44; SD = 1,32) hallgatón! vett részt a keresztmetszeti, önkitölt!s kérd!íves 
vizsgálatban. A vizsgálatban való részvételi szándékukkal kapcsolatban a hallgatók beleegyez! nyilatkozatot töltöttek 
ki. A vizsgálati személyek számára az anonimitást biztosítottuk. A szakok megoszlása szerint a mintában szerepl! 
hallgatók közül 39,1 százalék véd!n!, 45,4 százalék gyógytornász, 8,2 százalék ápoló és 7 százalék szociális munkás. 
A lakhelyet tekintve 1,1 százalék a f!városban, 51 százalék megyeszékhelyen, 37,5 százalék városban és 10,4 százalék 
faluban lakik. A mintában szerepl! hallgatók 41,7 százaléka kollégista. A hallgatók átlagos testsúlya 60,41 kilogramm 
(SD = 9,72), az átlagos testmagasság 166,61 centiméter (SD = 6,14), a testtömeg-index (BMI) átlaga = 21,76 (SD = 3,21).

3.2. Mér!eszközök

A kérd!íves vizsgálat során el!ször a hallgatók életkoráról, testmagasságáról, testsúlyáról, lakhelyér!l és a szül!k 
legmagasabb iskolai végzettségér!l tájékozódtunk, majd kiszámítottuk a hallgatók testtömeg-indexét. Ezt követ!en  
a szépség- és testideálokat közvetít! médiahasználat heti átlagos óraszámát mértük fel, ami kiterjedt a n!i magazinokra, 
a divatmagazinokra, az életmóddal, divattal foglalkozó televízió-m"sorokra, a #lmsorozatokra, a szappanoperákra, 
az életmóddal, divattal foglalkozó internetes oldalakra és a videoklipekre. Például: „Egy héten hány órát töltesz 
#lmsorozatok, szappanoperák nézésével?” „Egy héten hány órát szoktál videoklipeket nézni?”

Evészavar-kérd!ív (Eating Disorder Inventory, EDI): az evészavar-kérd!ív Garner és munkatársai (1983) nevéhez 
köthet! (magyar adaptáció: Túry & Szabó, 1997), amely az evészavarok többdimenziós elképzelésén alapul. A kérd!ív 
összesen 64 itemb!l áll, a válaszadónak hatfokú Likert-skálán kell pontoznia. A kérd!ív nyolc alskálát tartalmaz: ezek 
a karcsúság iránti késztetés, a bulimia, a testtel való elégedetlenség, az elégtelenség érzése, a perfekcionizmus, az 
interperszonális bizalmatlanság, az introceptív tudatosság, a félelem a feln!tté válástól. A vizsgálat során az evészavar-
kérd!ív két alskáláját alkalmaztuk: a karcsúság iránti késztetés és a testtel való elégedetlenség alskálát. Karcsúság iránti 
késztetés skála: a skála tételei tartalmazzák a diétázással való túlzott foglalkozást, a testsúly miatti aggodalmaskodást, 
a soványságra és a fogyásra való törekvést, illetve a hízástól való intenzív félelmet. A skála megbízhatóságát jelz! 
Crobach alfa értéke: 0,89 (item = 7, M = 17,71, SD = 8,17). Testtel való elégedetlenség skála: a skála tételei a kitölt! 
azon elképzeléseit tükrözik, amelyek szerint változnia kellene a has, a csíp!, a fenék vagy a comb alakjának. A testtel 
való elégedetlenség gyakran a testképzavarra utaló más jelekkel jár együtt, ezen kívül összefüggésbe hozható az 
alacsony önértékeléssel és a negatív énképpel (Túry & Szabó, 2000). A skála megbízhatóságát jelz! Crobach alfa 
értéke: 0,87 (item = 9, M = 15,52, SD = 8,4).

Testi attit"dök tesztje (Body Attitude Test, BAT): a 20 tételb!l álló kérd!ívet Probst és munkatársai (1995) dolgozták 
ki, és a szubjektív testélményt és a saját testtel kapcsolatos attit"döt vizsgálja. A mér!eszközt Túry és Szabó (2000) 
adaptálta magyar nyelve. A válaszadónak Likert-skálán nulla–öt értékek között kell pontoznia. Maximálisan 100 pont 
szerezhet!; a 36 pont felett kapott érték kóros testi attit"dökre utal. A kérd!ív megbízhatóságának mutatói kiválóak 
(Czeglédi et al., 2010). A teszt megbízhatóságát jelz! Cronbach alfa értéke: 0,86 (item: 20, M = 54, SD = 13,30).

Fallon–Rozin-emberalakrajz-teszt: a tesztet Fallon és Rozin (1985) dolgozta ki: a vizsgálati személynek kilenc eltér! 
tápláltsági állapotú #gura közül kell kiválasztania a saját testéhez, valamint a testideáljához leginkább hasonló #gurát. 
A Fallon–Rozin-teszt azonban csak a soványság utáni vágyat méri, az izomzat növelése iránt törekvéseket nem lehet 
általa vizsgálni (Tiggemann, 2004).

A Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attit"dök Kérd!ív (Sociocultural Attitudes Towards Appearance 
Questionnaire-3, SATAQ-3, magyar fordítás: Czeglédi Edit, n.d.; Papp et al., 2011): a kérd!ív az evészavarokban és a 
testképzavarokban szerepet játszó, média közvetítette társadalmi hatásokat vizsgálja. A 30 tételb!l álló kérd!ívet 
Thompson, Van Den Berg, Roehrig, Guarda és Heinberg (2004) dolgozta ki; kitöltése során ötfokozatú Likert-skálán 
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kell a vizsgálati személynek pontoznia. A kérd!ív a következ! négy skálát foglalja magában: internalizáció – általános, 
internalizáció – kisportolt nyomás és információ. Az alskálák evészavarok és testképzavarok mér!eszközeivel való 
konvergens validitása kiváló. Az evészavarokban szenved! személyek magasabb pontértékeket értek el a kérd!íven, 
mint a kontrollcsoport (Thompson et al., 2004). A skálák bels! konzisztenciáját jelz! Cronbach-alfa mutatók a 
következ!k: internalizáció, általános: Cronbach alfa: 0,93 (item: 9, M = 23,66, SD = 9), internalizáció, kisportolt: Cronbach 
alfa: 0,81 (item: 5, M = 13,95, SD = 4,76), nyomás: Cronbach alfa: 0,91 (item: 7, M = 18,86, SD = 7,48), információ: Cronbach 
alfa: 0,88 (item: 9, M = 25,50, SD = 8,14).

4. Eredmények

Az adatok feldolgozásához IBM SPSS Statistics 20 statisztikai programot használtunk.
A médiahasználattal kapcsolatos kérd!ív eredményei a heti átlagos óraszámok jelölésével az 1. számú táblázatban 

láthatók. A kérd!íveken kapott átlagpontszámok az 2. számú táblázatban láthatók.

1. táblázat. Médiahasználattal töltött átlagos heti óraszámok

2. táblázat. A felhasznált kérd!ívek alapstatisztikája

Lineáris regresszióanalízist alkalmaztunk annak vizsgálatára, hogy mely médiahasználattal kapcsolatos tényez!k 
prediktorai a negatív testi attit"döknek mint függ! változónak. A független változók a következ!ek voltak: a n!i 
magazinok és divatlapok olvasásával, az életmóddal és divattal foglalkozó televízió-m"sorok megtekintésével,  
a #lmsorozatok, szappanoperák megtekintésével, az életmóddal, divattal foglalkozó internetes oldalak és videoklipek 
nézésével töltött átlagos heti óraszámok, valamint a Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attit"dök Kérd!ív 
skálái. A lineáris regresszióanalízis eredményei szerint a következ! változók a testi attit"dök szigni#káns prediktorai: 
internalizáció (általános) $ = 0,44, t(342) = 6,27, p < 0,001; nyomás $ = 0,16, t(342) = 2,73, p < 0,01; információ $ = - 
0,14, t(341) = - 2,79, p < 0,01 és internalizáció (kisportolt) $ = 0,12, t(342) = 2,35, p < 0,01. Az eredmények szerint a 
vizsgált változók a testi attit"dök varianciájának 34 százalékát magyarázzák meg, R2 = 0,34, F(1, 342) = 46,85, p < 0,01.  
A médiahasználat átlagos óraszámaira vonatkozó változók a jelen mintán nem befolyásolták a testi attit"döket. Tehát 
a mintában szerepl! személyek esetében a testi attit"dök annál negatívabbak voltak, minél inkább internalizálták  
a karcsúságideált és a kisportolt testideálokat, valamint minél er!teljesebb nyomást észleltek a média fel!l.  

Skála / kérd"ív Átlag Minimum Maximum Szórás

Internalizáció, általános 23,66 9 44 9,00

Internalizáció, kisportolt 13,95 5 25 4,76

Nyomás 18,86 7 35 7,48

Információ 25,50 9 45 8,14

Karcsúság iránti késztetés 4,96 0 21 4,03

Testtel való elégedetlenség 6,83 0 27 6,33

Testi attit#dök 31,97 4 96 16,10

Átlag (óra/hét) Minimum Maximum Szórás

N"i magazinok, divatmagazinok 0,66 0 8 1,18

Életmóddal, divattal kapcsolatos 
televízió-m#sorok 0,97 0 14 1,66

Filmsorozatok, szappanoperák 4,28 0 60 5,37

Életmóddal, divattal kapcsolatos 
weboldalak 1,46 0 24 2,24

Videoklipek 1,97 0 60 4,04
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Az információ változó esetében az összefüggés iránya negatív volt, tehát az el!z! eredményekkel szemben 
a testi attit"dök annál negatívabbak voltak, minél kevésbé vélték a küls! megjelenéssel kapcsolatban releváns 
információforrásnak a médiát.

A Pearson-korrelációk eredményei szerint a karcsúságideál internalizációja szigni#káns pozitív összefüggést mutatott 
a testi attit"dökkel (r = 0,55, p < 0,001), a testi elégedetlenséggel (r = 0,38, p < 0,001) és a karcsúság iránti késztetéssel 
(r = 0,52, p < 0,001). Tehát az internalizáció mértéke szigni#kánsan összefüggött a vizsgálati mintában szerepl! 
hallgatók testi elégedettségével.

A testideál és a valódinak értékelt testkép közötti különbség kiszámításával új változót hoztunk létre, ahol a kapott 
negatív el!jel" érték a testsúlyvesztés iránti vágyra utalt, míg a pozitív érték a hízás utáni vágyat feltételezte. Az új 
létrehozott ideális–aktuális testkép ordinális változót az internalizáció (általános) intervallum változóval korreláltattuk, 
Sprearman korrelációt alkalmaztunk. Az ideális–aktuális testkép különbsége és az internalizáció (általános) változók 
között szigni#káns negatív korrelációt kaptunk (r = - 0,31, p < 0,01). Tehát a jelen vizsgálati mintára jellemz!en 
elmondható, hogy minél nagyobb mértékben internalizálta az egyén a karcsúságideált, annál kisebb volt az aktuális 
és az ideális testkép közötti különbség.

5. Összefoglalás

Vizsgálatunk során célunk az volt, hogy #atal feln!tt n!k körében feltérképezzük a karcsú testideálokat közvetít!, 
médiahasználattal töltött id! és a testi elégedetlenség kapcsolatát. Mivel a mintavétel egy sz"k populációra 
korlátozódott, a reprezentativitás hiányát az eredmények értelmezésekor #gyelembe kell venni. Korábbi kutatásokkal 
(például Cafri et al., 2005; Myers et al., 2012, Thompson & Stice, 2001) párhuzamba állítható eredményünk, amely szerint 
a karcsúságideál internalizációja a negatív testi attit"dök prediktora. A negatív testi attit"dök továbbá kapcsolatba 
hozhatóak a médiából érkez! nyomással, információval (fordított irányú kapcsolat), illetve a kisportolt testideálok 
internalizációjával. Azonban várakozásainkkal ellentétben a médiahasználattal töltött id! nem gyakorolt hatást 
a testi attit"dökre és az internalizáció mértékére. További eredményeink szerint a karcsúságideál internalizációja 
szigni#káns pozitív összefüggést mutatott a testi attit"dökkel, a testi elégedetlenséggel és a karcsúság iránti 
késztetéssel. Tehát az internalizáció mértéke szigni#kánsan összefüggött a vizsgálati mintában szerepl! hallgatók 
testi elégedetlenségével.

Továbbá azon hipotézisünk, amely szerint a karcsú testideál internalizációja fokozott diszkrepanciával jár együtt  
a reális és az ideális testképekre vonatkozóan, nem nyert igazolást. Eredményeink szerint azok, akik nagyobb mértékben 
internalizálták a karcsú testideált, kevésbé jellemz!en választottak a testüknél vékonyabb ideált. A kapott eredmény 
magyarázható a mér!eszköz hiányosságaival is, mivel a Fallon–Rozin-teszt csak a karcsúság iránti vágyat méri, az 
izmosabb testi megjelenés utáni késztetésr!l nem ad információt (Tiggemann, 2004). Más megközelítés szerint 
jellemz!en a #atal feln!ttkortól kezd!d!en olyan kontrollstratégiák m"ködése válik hangsúlyossá, amelyek csökkentik 
a karcsú testideálokra adott érzelmi válaszaikat és a társas összehasonlítás mértékét (Ahern et al., 2011). Azonban 
Bucchianeri és munkatársai (2013) arra hívták fel a #gyelmet, hogy a BMI növekedésével mindkét nem esetében #atal 
feln!ttkorban tapasztalható a legkifejezettebb testi elégedetlenség. Ugyanakkor a vizsgálat további folytatásakor 
érdemes lehet a másodlagos kontrollstratégiák feltárását is célul kit"zni.
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