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BEVEZETÉS 
 

A nemzetközi, elsősorban pszichológiai és pedagógiai kutatások csaknem 50 éve foglal-

koznak a szociális kompetencia – a társas viselkedés pszichikus feltételrendszerének – 

modellezésével, a rendszerösszetevők változásával, a pszichikus és a környezeti tényezők 

egymásra gyakorolt hatásával, valamint intézményes keretek között történő fejlesztésének 

lehetőségeivel. A különböző elméleti modellek alapján és eltérő módszertani eljárásokkal 

végzett vizsgálatok (pl. Mott és Krane, 2006; Gresham és Elliot, 1993; Hartup, 1980; 

Asher, Oden és Gottman, 1977) egybehangzó eredményei szerint e feltételrendszer fejlett-

sége és pozitív irányú változása (fejlődése) nagymértékben befolyásolja a magánéleti si-

kerességet, a pszichés egészséget (Bremer és Smith, 2004), a tanulmányi és a szakmai 

eredményességet (Van der Zee, Thijs és Schakel, 2002), valamint a különböző csoportok 

és a társadalom funkcionálását (Fiske, 2006). 

A nemzetközi vizsgálatok az évtizedek folyamán számos óvodai és iskolai fejlesz-

tő program, valamint kísérlet kidolgozását tették lehetővé (pl. Anderson, 2000; Scott és 

Nelson, 1998; Schneider és Byrne, 1985; Schmuck és Schmuck, 1974). A napjainkra leg-

inkább elterjedt integratív fejlesztési koncepcióra (Chen, 2006; Bremer és Topping, 2000) 

a szociális kompetencia összetevőinek, valamint más kompetenciaösszetevőkkel való 

együttes, éveken át tartó fejlesztése, a direkt fejlesztés mellett a tantárgyi tartalmak fel-

használása, valamint a környezeti – családi, óvodai, iskolai – sajátosságok nagyfokú fi-

gyelembe vétele jellemző. A programok hatásvizsgálatai (pl. Fox, Dunlap és Powell, 

2002) egyértelműen bizonyítják a tudatos, tervszerű segítés szükségességét, amit megerő-

sítenek más tudományterületek, például a kognitív idegtudomány kutatási eredményei is 

(pl. Chugani, Behen, Muzik, Juhász, Nagy és Chugani, 2001).  

Leginkább a hazai intézményes nevelés felismert elégtelenségei (pl. Nagy, 2000), 

a családi nevelésben, főként annak funkcióiban bekövetkező változások (pl. Bagdy, 

2004), illetve a nemzetközi kutatási eredmények hatására az utóbbi két évtizedben Ma-

gyarországon is egyre több vizsgálat tárgya a szociális kompetencia fejlettsége és fejlődé-

se. Ennek ellenére az összetevőkről igen kevés megbízható empirikus adat áll rendelkezé-

sünkre, ugyanakkor az ilyen jellegű adatok a legfontosabb előfeltételei a fejlesztő prog-

ramok és kísérletek kidolgozásának. Ezzel szemben nő azoknak a programoknak a száma, 

amelyek elméleti alapja kétségbe vonható vagy hatékonysága nem bizonyított, és a kultu-
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rális különbségek miatt a külföldi programok alkalmazásának eredményessége is gyakran 

megkérdőjelezhető.  

 A disszertációban bemutatott empirikus vizsgálatokkal célunk olyan adatok gyűj-

tése volt, amelyek segítségével kidolgozható majd egy óvodások, valamint általános és 

középiskolai tanulók mért pszichikus összetevőinek pozitív irányú változását segítő fej-

lesztő program. A kutatások során a szociális kompetencia kilenc pszichikus összetevőjé-

nek (szociálisérdek-érvényesítő képességek: együttműködési, segítési, versengési, vezeté-

si; érzelmi képességek: felismerő, kifejező, megértő, szabályozó; szociálisprobléma-

megoldó képesség) életkor, nem és iskolatípus szerinti jellemzőit, egymással, valamint 

más pszichikus és néhány környezeti tényezővel való kapcsolatát tártuk fel 4, 8, 12, 15 és 

18 évesek körében. Úgy véltük, ezek azok a komponensek, amelyekről kevés vagy nem 

megfelelő adattal rendelkezünk, s amelyek jövőbeni óvodai és iskolai rendszeres fejlesz-

tése mindenképpen szükséges.  

 A szociálisérdek-érvényesítő – az együttműködési, a segítési, a versengési és a 

vezetési – képességek a társas viselkedés négy alapvető célját, módját határozzák meg: az 

osztozkodásét, a megosztásét, az elosztásét, valamint a megszerzését-megvédését (Nagy, 

2000). Bár a Nemzeti alaptanterv (2007. 16. o.) a felnőtt lét szerepeire való felkészítéssel 

kapcsolatban az intézményes nevelés kiemelt feladatának tekinti e négy képesség pozitív 

irányú alakulásának (fejlődésének) segítését, Nagy (2000) szerint a közoktatás ezt a fel-

adatát nem képes hatékonyan ellátni. Ezt jól szemlélteti az együttműködési és a versengé-

si képesség esetében néhány kutatási eredmény is (pl. Ross, Fülöp és Pergar Kuscer, 

2006; Kasik, 2006; Zsolnai, 1999), a vezetési és a segítési képesség életkori sajátosságai-

ról pedig ennél is kevesebb hazai empirikus eredménnyel rendelkezünk (Nagy és Zsolnai, 

2001).  

Az érzelmek felismeréséért, kifejezéséért, megértéséért és szabályozásáért felelős 

képességek alapvető szerepet játszanak a különböző társas interakciók alakításában és 

kezelésében, befolyásolják az információk feldolgozásának módját (Saarni, 1999), ám 

működésük nagyon kevés hazai pedagógiai vizsgálat tárgya. Nem ismert a szociálisprob-

léma-megoldó képesség (Chang, D’Zurilla  és Sanna, 2004), a különböző szociális prob-

lémák megoldásában szabályozó funkciót ellátó pszichikus összetevő sajátosságaival fog-

lalkozó hazai kutatás.  

E kilenc képesség összefüggéseinek vizsgálatát azok az újabb nemzetközi kutatási 

eredmények (pl. Mott és Krane, 2006; Saarni, 1999) indokolják, amelyek szerint mind az 

érzelmi képességek, mind a szociálisprobléma-megoldó képesség működése jelentősen 
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befolyásolja a szociálisérdek-érvényesítő képességek működését és fordítva. Az életkor 

előrehaladtával egyre erősebb az összefüggés például a szociálisprobléma-megoldó, az 

érzelem-felismerési és az együttműködési képesség között (Chang, D’Zurilla  és Sanna, 

2004).  

A nemzetközi kutatások (pl. Mott és Krane, 2006; Hoffman, 1983) eredményei 

szerint a társas viselkedés alakulásában igen jelentős szerepet játszik az indukció, egy-egy 

szociális aktivitás sikeressége nagymértékben függ a megismerés, az új tudás szerzésének 

e formájától. E kutatási eredményeket és az integratív fejlesztési koncepciót alapul véve 

vizsgáltuk meg az induktív gondolkodási képesség (Csapó, 1999) mint kognitívkompe-

tencia-összetevő és a kilenc szociáliskompetencia-összetevő kapcsolatát.  

A külföldi és a hazai kutatások egyaránt felhívják a figyelmet arra is, hogy a szo-

ciális aktivitás nagymértékben függ a családi nevelés sajátosságaitól (pl. Nagy, 2000; 

Schneider, 1993), újabb elemzések (pl. Grusec és Hastings, 2007) szerint hatásuk néhány 

viselkedésforma, például a segítés esetében az életkor előrehaladtával – a korábbi nézettel 

szemben – egyre erőteljesebb. Grusec és Hastings (2007) kutatásai alapján a szülői neve-

lési technikák kiválasztásában és alkalmazásában kiemelt szerepet játszanak a társas vi-

selkedéssel kapcsolatos anyagi, szellemi és kapcsolati erőforrásokról való vélekedések, 

nagymértékben befolyásolva a gyermek saját szociális aktivitásáról való gondolkodását és 

társas interakcióit. Mindezért, valamint az integratív fejlesztési koncepció alapján fontos-

nak tartottuk elemezni a gyermek szociálisérdek-érvényesítő viselkedésével kapcsolatos 

anyagi, szellemi és kapcsolati erőforrásokról való szülői vélekedéseket. A családi háttér 

sajátosságainak feltárása (például iskolai végzettség, családtípus, anyagi jellemzők) to-

vábbi összefüggés-vizsgálatok elvégzését tette lehetővé. 

 A disszertáció első fejezete az emberről mint társas lényről való gondolkodás vál-

tozásának legfontosabb állomásait, a szocialitás különböző társadalom-, természet- és 

bölcsészettudományi megközelítéseit foglalja össze. Az ezt követő fejezet a szocialitás és 

kutatásának integratív szemléletét, annak fontosabb területeit és formáit ismerteti. A har-

madik fejezet az empirikus kutatás során vizsgált kilenc képesség meghatározásait, né-

hány korábbi kutatás eredményeit mutatja be. A negyedik fejezet az empirikus vizsgálat 

koncepcióját, kérdéseit és hipotéziseit, az ötödik a módszereit, valamint a hatodik, a hete-

dik, a nyolcadik, a kilencedik, a tizedik és a tizenegyedik az eredményeit ismerteti. A 

disszertációt az összegzést és néhány következtetést tartalmazó, valamint a további kuta-

tási lehetőségeket és feladatokat kijelölő fejezet zárja.  
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A fejezetek közül néhánynak egy-egy korábban megjelent önálló vagy másokkal 

írt tanulmány az alapja. A szociális kompetencia modellezéséről, fejlesztésének elméleté-

ről és nemzetközi gyakorlatáról az Iskolakultúrában (Kasik, 2007); a szociálisérdek-

érvényesítő képességek vizsgálatának elméleti keretéről és a próbamérések eredményeiről 

a Magyar Pedagógiában (Kasik, 2008b; 2008c) jelent meg tanulmányom. Az érzelmek és 

a szociális kompetencia kapcsolatáról (Zsolnai és Kasik, 2007), a szociálisprobléma-

megoldó képesség vizsgálatának elméleti alapjairól (Kasik, 2008), valamint a szociálisér-

dek-érvényesítő képességek és a szülői erőforrások összefüggéseiről (Tóth és Kasik, 

2010) szóló tanulmány az Új pedagógiai Szemlében jelent meg.  

 Az empirikus vizsgálatokat a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Kar Neveléstudományi Intézet és Neveléstudományi Doktori Iskola infrastruktúrájának 

felhasználásával végeztem. A 2009–2010-es tanévben Deák Ferenc Ösztöndíjban része-

sültem.  
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1. A SZOCIALITÁS ÉRTELMEZÉSI KERETEI: AZ EGYSZER Ű ÉS 
EGYEDURALKODÓ ELMÉLETEKT ŐL AZ INTEGRÁCIÓS 

TÖREKVÉSEKIG 
 

A szocialitásról – a szociális aktivitásról, valamint az azt meghatározó pszichikus és kör-

nyezeti tényezőkről – való gondolkodást a XIX. századig elsősorban filozófiai, egyetlen 

vagy néhány elv alapján magyarázó, Allport (1997) szerint egyszerű és egyeduralkodó 

elméletek határozták meg, amelyek közül néhány még napjainkban is jelentős elmélet-

formáló tényező (Forgács, 1994). Az egyik legkorábbi és legjelentősebb az öröklés–

környezet-dilemma: viselkedésünk során öröklött mintázatokat követünk vagy elsősorban 

a környezet ingerei alakítják társas interakcióinkat (Pléh, 2008). Ilyen például Platón 

öröklöttségelvű és Arisztotelész környezetelvű felfogása, amely ellentét később Descartes 

modernizált platonizmusa, a velünk született eszmék tanítása hatására bontakozott ki a 

racionalisták és az empiristák vitájában, s erre vezethető vissza a modern pszichológia 

öröklés vagy környezet hagyománya is (Pléh, 2008). A szocialitás szintén egyszerű ma-

gyarázatát nyújtja például Epikurosz hedonista, az örömkeresést középpontba állító elmé-

lete (Heller, 1994), valamint Machiavelli, Hobbes, majd Nietzsche megközelítése, misze-

rint a viselkedés legfőbb mozgatója az érdekellentétből fakadó hatalom, az ellenőrzés és a 

tekintély iránti igény (Forgács, 1994). 

A XIX. században ezen elméletek dominanciáját törték meg az ekkor kibontakozó 

társadalomtudományok közül főként a pszichológia (pl. Wundt), a szociológia (pl. Comte) 

és az antropológia (pl. Spencer) elméletei, valamint e század második felére tehető a pe-

dagógia – „az indirekt és direkt szándékos szocializáció, perszonalizáció, az oktatás és 

nevelés” (Nagy, 2000. 10. o.) – tudománnyá fejlődésének kezdete is (Pléh, 2008; Nagy, 

2000; Forgács, 1994). Az egységes filozófiából való kiválásukat az ismeretek mennyisé-

gének növekedése, a korábbi elméletek elégtelenségének felismerése, valamint a jelensé-

gek egyszerű leírása helyett a megismerés és a kifinomultabb mérés, kísérletezés eszmé-

nyének megjelenése eredményezte (Czigler, 2007).  

A XX. században a pszichológia, a szociológia és az antropológia különböző terü-

letre bomlása, számos elméleti irányzattá tagolódásuk (például evolúciós és fejlődési szo-

ciálpszichológia, cselekvéselméleti és nevelésszociológia, kulturális antropológia), vala-

mint a pedagógiai interdiszciplínák kialakulása (például pedagógiai szociálpszichológia, 

pedagógiai szociológia, pedagógiai antropológia) a szocialitás különböző aspektusainak 

részletesebb vizsgálatát tette lehetővé. Ugyanakkor mindez azt is eredményezte, hogy 
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gyakran ugyanazt a jelenséget egymás eredményeinek, módszereinek ismerete vagy fi-

gyelembe vétele nélkül értelmezték (Nagy, 2000; Csányi, 1999).  

Az elméleti szembenállást fokozta az is, hogy a hagyományos társadalomtudo-

mányok mellett a század második felétől egyre több természettudománynak – például a 

genetikának (pl. Bounchard, 1994), a neurobiológiának (pl. Adolphs és Damasio, 2003) 

vagy a kognitív idegtudománynak (pl. Bellugi és George, 2001) – vált érdeklődési terüle-

tévé az ember szocialitása (Nagy, 2000; Csányi, 1999). Több olyan tudomány született – 

például a humánetológia (pl. Eibl-Eibesfeldt, 1989) –, amelyben e téma kitüntetett szere-

pet játszik; kialakult a szociobiológia (pl. Wilson, 1978), amely a társas kapcsolatok elem-

zését tűzte ki feladatául, és jelentős változásokat eredményezett a viselkedéskutatásban a 

nyelvelsajátítás és a mentális folyamatok (Chomsky, 1957) kapcsolatának kognitív nyel-

vészeti felfogása is (Nagy és Zsolnai, 2001).  

1.1. A szocialitás értelmezése a modern pszichológia főbb irányzataiban, valamint a 
szociálpszichológia irányai  

 
A modern pszichológiát közvetlenül megelőző, a XIX. század első felében kibontakozó 

pszichológiai irányzatok átmenetet képeztek a szocialitás filozófiai alapokon való leírása 

és a kísérleti pszichológia eszközeivel való jellemzése között (Pléh, 2008). A két legjelen-

tősebb irányzat, a képességpszichológia és az asszociációs pszichológia elképzelését az 

empiristák és a racionalisták közötti ellentét formálta. A szociális aktivitást a képesség-

pszichológia az öröklött hatóerőkkel (gondolkodás, érzés és akarás mint képességek), míg 

az asszociációs pszichológia a környezeti ingerekkel magyarázta (Atkinson, Atkinson, 

Smith és Bern, 1997).  

E két irányzat mellett jelentős hatást gyakoroltak a XIX. század második felének 

természettudományos, főként élettani és fizikai kutatásai, amelyek alapján a kutatók felté-

telezték, hogy a viselkedést meghatározó lelki jelenségek is felbonthatók összetevőkre és 

elemezhetők. E strukturalista, analitikus felfogás (pl. Tichtener) alapján végzett, az 

introspekciót alkalmazó kísérletek – például a Wundt vezette érzelmi folyamatokat feltáró 

laboratóriumi kísérletek – eredményeit a szintén ekkor kibontakozó funkcionalista irány-

zat képviselői igen hamar éles kritikával illették (Czigler, 2007).  

James (1890), az irányzat alapítója szerint nem a tudat összetevőit, hanem ezen 

összetevők és a környezet ingereire adott egyéni válaszok kapcsolatainak jellegzetességeit 

szükséges feltárni, hiszen ez az, ami leginkább magyarázza a viselkedés sajátosságait, 

ehhez azonban a laboratóriumi kísérletek nem elegendőek. E törekvést nagymértékben 
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erősítette Darwin (1972) természetes szelekcióról szóló elmélete, így a funkcionalisták a 

viselkedést mint függő változót az introspekció és a természetes megfigyelés módszerével 

együtt vizsgálták (Pléh, 2008).  

A XX. század elején főként a funkcionalista irányzat felfogása és módszertana ha-

tározta meg a pszichológiai kutatásokat, majd az 1920-as évekre három új, a szocialitást 

különbözőképpen értelmező elméleti irány bontakozott ki, melyek egyrészt kétségbe von-

ták a laboratóriumi pszichológia elsődlegességét, másrészt elméleti modellek alapján 

kezdték értelmezni a szocialitást (Pléh, 2008). Főként a racionalitás elsődlegességét kér-

dőjelezte meg az érzelmeket és az irracionalitást középpontba állító pszichoanalízis (Fre-

ud, 1900); az aktivitásokat, a látható megnyilvánulásokat helyezte előtérbe a behaviorista 

irányzat, szinte teljesen figyelmen kívül hagyva a mentális folyamatokat (pl. Watson, 

1930); valamint a velünk született tényezők és a környezet észlelésének módja között fel-

tételezett kapcsolatot az alaklélektan (pl. Wertheimer, 1932).  

Az 1960-as években a kognitív pszichológiai irányzat – melynek kialakulását a 

számítástechnika, a biológia, valamint a bölcsészeti és a társadalmi diszciplínák fejlődése 

inspirálta –, a korábbi három irányzattól eltérően a belső folyamatok, a helyzetről, az 

egyénekről és a lehetőségekről szóló ismeretek, valamint a különböző információfeldol-

gozási stratégiák viselkedésbeli szerepét hangsúlyozta. A század elejétől az 1950-es éve-

kig egymással versengő három irányzat, majd a kognitív megközelítés, illetve annak 

irányzatokat és más tudományterületeket szintetizáló törekvése nyomon követhető a szin-

tén a század elején, kifejezetten a társas-társadalmi viselkedés tanulmányozására létrejövő 

tudományág, a szociálpszichológia történetében is (Forgács, 1994; Pléh, 1994). 

Kialakulásának közvetlen előzménye a társas viselkedés két, szintén az öröklés–

környezet-dilemmát szemléltető megközelítése: McDougall (1908) individualisztikus, a 

társas viselkedés ösztönalapú (például a kíváncsiságot vagy az egyéni érdek érvényesíté-

sét középpontba állító) és Ross (1908) szociológiai természetű, a viselkedés alakulásában 

a társas hatásokat (például az utánzást, a konformitást) hangsúlyozó nézete (Allport, 

1997).  

Az 1920-as évekre az egyénközpontú, a társas viselkedést az egyén nézőpontjából 

közelítő szemlélet vált a kutatások alapjává, s ebben az időszakban lett a szociálpszicho-

lógia vezető elméleti irányzata a behaviorizmus (pl. Watson, 1930). Behaviorista alapúnak 

tekinthetők Allport (1997) szociális facilitációs kísérletei vagy a kezdeti attitűdvizsgálatok 

(pl. Thurstone, 1928). Az alaklélektan (pl. Wertheimer, 1932) nativista felfogására épül 

Asch (1966) személyészleléssel kapcsolatos gondolata, miszerint másokról alkotott be-



 12 

nyomásaink során mindig egészleges jelentésteli képet alkotunk, s ez a kép befolyásolja 

társas interakcióinkat. Ide sorolható Lewin (1975) mezőelmélete is: az adott viselkedés 

legfőbb meghatározója az a mód, ahogyan az egyén észleli és értelmezi környezetét és 

saját viselkedési lehetőségeit (Pléh, 2008; Czigler, 2007; Forgács, 1994).  

A felvilágosodás-kori filozófiában megjelenő érzelem-gondolat-szándék hármasá-

nak XIX. század végi, introspektív módszerrel történő vizsgálata után a XX. század első 

évtizedeiben főként a pszichoanalízis hidraulikus, dinamikus elmélete alapján elemezték 

az érzelmi folyamatok viselkedést befolyásoló funkcióit (Hilgard, 1980). Az empirikus 

bizonyítékok csekély száma miatt és a pszichoanalízist tudománytalannak tekintő popperi 

(1997) kritika az ilyen tárgyú kutatások fokozatos visszaszorulását eredményezte. Az ér-

zelmekkel kapcsolatos újabb szociálpszichológiai kutatások a XX. század második felé-

ben, a kognitív pszichológiai (pl. Schachter és Singer, 1962), majd főként az 1980-as évek 

neuroanatómiai és pszichofiziológiai vizsgálatok (pl. Damasio, 1994; DeSousa, 1987) 

hatására jelentek meg (Hewstone és Stroebe, 2007). 

A kognitív irányzat a szociálpszichológiai kutatások közül elsőként az észlelés- és 

attribúciókutatásokra (pl. Heider, 1958) hatott. Az 1980-as években Zajonc (1980) vizsgá-

latai hívták fel a figyelmet a társas ítéletalkotásra és a viselkedésre gyakorolt érzelmi ha-

tások jelentőségére, majd a XX. század végére az egyik legfontosabb kutatási területté 

vált annak feltárása, hogyan kapcsolódik egymáshoz a gondolkodási és az érzelmi válasz-

rendszer különböző társas helyzetek során (Schachter és Singer, 1962). Az 1970-es évek-

ben a darwini (1972) elméletre alapozó evolúciós biológia és a szociobiológiai elméletek 

hatására kialakuló evolúciós pszichológia – amely azonban a szociobiológiával szemben 

figyelembe vette mind a mentális működéseket, mind a kognitív tartományokat a viselke-

dés elemzésekor – a szocialitás szociálpszichológiai értelmezésében is új megközelítést 

eredményezett: a társadalmi szerepek és a szocializáció mellett jelentős viselkedésformáló 

tényezőknek tekinthetők az evolúció során kialakult pszichológiai mechanizmusok 

(Bereczkei, 2003).  

Ezt kiegészítve az etológiai és a humánetológiai elméleti modellekkel, számos 

szociálpszichológiai vizsgálatot (pl. Barkow, Cosmides és Tooby, 1992) végeztek például 

az altruista és az egoista, az együttműködő és a versengő viselkedés életkori jellemzőinek, 

nemek közötti különbségeinek és kulturális meghatározottságuk feltárására. Az evolúciós 

pszichológia kibontakozása eredményezte egy további szociálpszichológiai kutatási irány, 

az evolúciós alapú fejlődési szociálpszichológia kibontakozását, amely teljes mértékben 

szakított a viselkedésfejlődés behaviorista modelljével (Durkin, 1995). 
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1.2 Szociológiai értelmezés: egyéni és társadalmi cselekvések kapcsolata 
 
A XIX. században megjelenő szociológia mint modern tudomány elsődleges célja a XVI. 

században kezdődő társadalmi, gazdasági és politikai változások, az általános értékrend 

átalakulásának a társadalom szintjén való megértése volt (Morel, Bauer, Meleghy, 

Niedenzu, Preglau és Staubmann, 2000). Az egyén, annak cselekvései és a társadalom 

mint egymástól elkülönült kategóriák viszonya a XIX. század előtti társadalomelméletek-

ben, például Hobbes, Rousseau vagy Kant elméletében (a társadalmi viszonyok morális és 

politikai képződmények), valamint Smith és Ricardo liberális elméletében (a társadalmi 

változások alapvető forrása a munkamegosztás) még nem volt tisztázott (Morel és mtsai, 

2000).  

A XIX. században megjelenő szociológia korai elméletei szintén ellentétes nézetet 

vallottak egyén és társadalom viszonyáról (Morel és mtsai, 2000), amely értelmezések 

nemcsak későbbi, például csoportfolyamatokkal kapcsolatos szociológiai (pl. Homans, 

1960), hanem pszichológiai (pl. Lewin, 1975) elméletekre is igen nagy hatást gyakoroltak. 

Comte (1974) szerint a konszenzus, az összhang és a szolidaritás azok a társadalomszer-

vező tényezők, amelyek működése alapján a társadalom több részeinek összegénél, mind-

három az egyének társadalomlétrehozó hajlamán (a rokonszenv-hajlamon) alapul és eleve 

adott (Giddens, 1995). Ezzel szemben az utilitaristák (pl. Mill ) úgy vélték, a társadalom 

kizárólag az egyének gazdasági versengése alapján, az egyéni, a tapasztalat által meghatá-

rozott erőfeszítések eredményeképpen jön létre és működik, az egyéni ész és akarat által 

nem befolyásolható (Morel és mtsai, 2000). Akárcsak Comte, Durkheim (1978) is elvetet-

te a klasszikus politikai gazdaságtan felfogását, és a társadalmat önálló valóságként, cso-

portok szerveződéseként értelmezte. Az egyén társadalmi létét az egyéni érdekek és az 

erkölcsi (társadalmi) cselekvés szembenállásával jellemezte, amely cselekvések szabá-

lyokhoz, kollektív tudatállapotokhoz igazodnak, nem az egyénekhez vagy egyes csopor-

tokhoz.   

Weber (1995) a társadalom és az egyén kapcsolatában szoros összefüggést feltéte-

lezett: az egyének cselekvéseikkel (viselkedéseikkel) mindig valamilyen – célokból, érté-

kekből és motívumokból álló – szubjektív értelmet kapcsolnak össze. Az egyéni cselekvé-

sek mellett a társadalmi cselekvések az egyén a másik egyén cselekvéséhez való igazodá-

sát jelentik, lehetnek célracionálisak, értékracionálisak, affektívek vagy tradicionálisak. 

Mindezek megértése nem történhet csupán a viselkedés okainak feltárása alapján, annak 

megértése szükséges, milyen értelmet kapcsolnak az egyének saját viselkedésükhöz 
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(Weber, 1995). Míg Durkheim (1978) elméletében az egészre, a társadalomra, annak cso-

portjaira koncentrált (az egyén viselkedése függő változónak tekinthető, amely nem befo-

lyásolja a társadalmat mint egészet), addig Weber elmélete az egyén értelemre vonatkoz-

tatott, társadalmi cselekvésorientációjára irányult. A XX. század elejétől az egyén és tár-

sadalom kapcsolatáról szóló megközelítések egy része továbbra is a cselekvés (viselke-

dés) weberi (1995) meghatározásán alapult, majd az 1920-as évekre egyre inkább a visel-

kedéselméleti irányzat (Homans, 1960) vált meghatározóvá: az ember társas-társadalmi 

viselkedése leginkább a behaviorista pszichológia és nem a weberi koncepció alapján ér-

telmezhető (Morel és mtsai, 2000).  

Az 1950-es években Weber elméletére, valamint az éppen ekkor kibontakozó 

rendszerelméletre és a kognitív pszichológiai irányzat eredményeire támaszkodva jelent 

meg a strukturális-funkcionális irányzat. Parsons (1980) szerint minden emberi interakció 

mint rendszer lebontható összetevőkre, meghatározható feltétele, eszköze, motívuma és 

normája, valamint megállapítható ezek funkciója. A cselekvés alsóbb szintje nagyobb 

mértékben függ a belső, pszichikus szervezőktől, mint azokon a szinteken, amelyek mű-

ködésekor figyelembe kell venni a normákat, értékeket, ismereteket, vagyis minél inkább 

beépülnek ezek a környezeti tényezők, annál bonyolultabb cselekvési rendszer alakul ki. 

E cselekvési rendszerek egymással kölcsönhatásba lépve társadalmi rendszereket hoznak 

létre, melyek a külön szerveződő kulturális rendszerek részrendszerei (kognitív: eszme és 

hit; expresszív szimbólum: forma, stílus és művészet; értékorientációs) alapján működ-

nek, hozzájuk igazodva, elvárásaikat betartva történik az egyéni és a társadalmi cselekvés 

(Morel és mtsai, 2000).     

A társas-társadalmi cselekvések értelmezéséhez használt rendszer fogalmát vonta 

kétségbe a konfliktuselmélet. Dahrendorf (1957) szerint a Parsons-féle rendszer összete-

vői egymással szemben állnak, s ez a szembenállás eredményezi a társadalmi cselekvések 

változását. Az egyéni cselekvésekben megnyilvánuló ellentétek határozzák meg a társa-

dalmi cselekvéseket, konfliktusokat. Megoldásuk csak tanult tényezők alapján történhet, 

hiszen az emberek nem rendelkeznek a különböző viselkedésformákat meghatározó eleve 

adott tényezőkkel.  

A folyamat- és alakzatelmélet szerint (Elias, 1987) a viselkedésformák egy része 

(például az együttműködés, a harc, a segítségnyújtás) evolúciós alappal rendelkezik, ame-

lyek különbözőképpen fejeződnek ki a tanult tényezőkkel való kölcsönhatás révén, lehe-

tővé téve az ember folyamatos változását és környezetéhez való alkalmazkodását. Ez az 

alkalmazkodás különböző társas függőségi láncokat, alakzatokat hoz létre, amelyekben 
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kifejeződnek a viselkedésformák. Elias (1987) elmélete meghaladta a szociológiában 

kezdettől fogva fennálló egyén és társadalom kettősségét, egymástól független meghatá-

rozásukat éppúgy értelmetlennek tartotta, mint egy-egy viselkedésforma öröklött és tanult 

tényezők együttes számbavétele nélküli definiálását.      

1.3 A szocialitás néhány antropológiai megközelítése 
 
Akárcsak a modern pszichológia és szociológia kialakulásában, a XIX. századi antropoló-

gia kibontakozásában is alapvető szerepet játszott, e tudományterület esetében a kultúrák 

közötti hasonlóságokról és különbségekről szóló korábbi, főként filozófiai (pl. Herder) 

magyarázatok tartalmi és módszertani elégtelenségének gondolata (Bohannan és Glazer, 

2006). A XIX. század második felében olyan elméleti és módszertani megújulásra volt 

szükség, amely alapján a XVIII. századtól fokozatosan erősödő, a kultúrával – az emberi 

közösség összetartozását és fennmaradását biztosító ismeretek összességével – kapcsola-

tos három legfontosabb ellentét, az univerzalizmus vagy relativizmus, az etnocentrizmus 

vagy kulturális relativizmus, valamint az emberiség vagy állatvilág dilemmája megbízha-

tó módszerekkel és adatok alapján értelmezhető (Barnard, 2000).  

A kulturális sokszínűséggel foglalkozó XIX. századi antropológiai vizsgálatokat 

jelentősen befolyásolta Spencer (1840) és Darwin (1972) evolúciós elmélete. Hatásukra a 

társadalmak közötti kulturális eltéréseket a század végére egyre inkább a földrajzi deter-

minizmus helyett az egyéni cselekvések öröklött és környezeti tényezők általi meghatáro-

zottsága alapján értelmezték. Az új elméleti megközelítés számos terepmunkát eredmé-

nyezett különböző természeti népek és iparosodott társadalmak körében egyaránt, két kér-

désre keresve a választ: mi az eredete egy csoportban meghatározónak vélt viselkedés-

formának és az hogyan fejeződik ki különböző csoportokban, társadalmakban (Bohannan 

és Glazer, 2006). Ugyanakkor más antropológusok továbbra is kizárólag a környezetet 

tekintették társadalom- és kultúraformáló tényezőnek. Taylor (1871) szerint az egyének az 

adott környezetük révén sajátítanak el minden olyan tényezőt (például képességet, szo-

kást, hiedelmet), amelyek a kultúrát alkotják és amelyek az emberek viselkedését, illetve 

más kultúrához tartozókkal való cselekvéseiket befolyásolják (Descola, Lenclud, Severi és 

Taylor, 1994).  

 Az öröklött és a tanult tényezők kultúra- és társadalomformáló szerepét számos 

antropológiai irányzat (például a kulturális, a funkcionális és a szociálantropológia) köz-

ponti problémaként kezeli a XX. század elejétől. Benedict (1934) szerint e két tényező 

együttes működése hozza létre a látható viselkedésformákat, vagyis az embert másokkal 
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való tevékenységeinek elemzésekor biológiai-társadalmi lényként kell kezelni, s csak az 

ezen alapuló elemzések során jelenthető ki, milyen kapcsolat áll például az arckifejezés és 

egy-egy csoport szokásai között, vagyis mennyire az egyedi jellemző és milyen mérték-

ben mások viselkedésének (befolyásolásának) hatása a meghatározó. Minderre az 1920-as 

évekig – főként az akkor uralkodó behaviorista irányzat hatására – számos ellenérv szüle-

tett, s főként a történeti partikularista irányzat (pl. Boas, 1979) tagadta a biológiai jellem-

zők viselkedéselemzésbe vonhatóságát (Bohannan és Glazer, 2006).   

Az 1930-as évektől a szociológia hatására főként a funkcionális szemlélet alapján 

elemezték a személyiség-csoport-kultúra számos összefüggését, például egyes viselkedés-

formák egyéni és csoporton belüli megjelenését, ezek célját, módját, eszközét, valamint 

változását és a változást kiváltó okokat. Annak vizsgálata vált fontossá, miként alakulnak 

az egyéni szükségletekből eredeztethető viselkedésformák kulturális szükségletekké és 

viselkedésszabályozókká. Malinowski (1926) szerint a legtöbb vizsgált primitív és mo-

dern társadalomban nagyon fontos viselkedésszabályozó tényező például a javak birtoklá-

sa és azok elosztása. Ezek kezdetben egyéni jellemzőkkel bírnak, majd a csoportban töl-

tött idő, a csoporton belüli kulturális szokások hatására változnak, vagyis még a feltehető-

en evolúciós alappal rendelkező formák is jelentős mértékben módosulhatnak a társas 

interakciók hatására (Bohannan és Glazer, 2006).   

Az 1960-as évektől a strukturalista irányzat a már Kant által is kiemelt velünk szü-

letett kategorizáló struktúrákat tekintette a legfontosabb viselkedésmagyarázó tényezők-

nek. Lévi-Strauss (2001) szerint a struktúrák olyan mentális, a világot leképező modellek, 

amelyek minden ember mentális eszköztárának részei, a mindennapokban való eligazodás 

feltételei, ezek alapján szerveződik a viselkedés. A kulturális materializmus irányzata (pl. 

Morgan) ezzel szemben minden jelenséget az egyének közötti tanult interakciós formákra 

vezet vissza, figyelmen kívül hagyva a genetikai-evolúciós jellegzetességeket (Bohannan 

és Glazer, 2006).   

A század végén a strukturalista irányzat egy korábbi, Kroeber (1952) által kidol-

gozott elmélet felhasználásával igyekezett a két szemlélet közötti ellentétet feloldani. 

Kroeber szerint a kultúra, a társadalom, a lélek és a test rendszert alkotnak, ebből adódóan 

az ezekkel foglalkozó tudományok (antropológia, szociológia, pszichológia és a termé-

szettudományok) egy-egy jelenség értelmezési szintjeiként értelmezhetők, így mindenféle 

viselkedésbeli kulturális hasonlóság és különbség csak a többszempontú elemzés alapján 

értelmezhető. Ez az elképzelés számos tudományterület, például a pszichológia integráci-

ós törekvéseinek is alapjává vált az 1980-as években (Bohannan és Glazer, 2006). 
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1.4 A pedagógia változása a XIX. századtól 
 
A XVIII. században kezdődő jelentős társadalmi, gazdasági és technológiai változások, 

ezzel szoros összefüggésben az általános értékrend átalakulása a szintén a filozófiából 

fokozatosan kiváló pedagógiában is változásokat eredményezett. Az ipari forradalom 

egyik jelentős következménye szerte Európában a kötelező népoktatás bevezetése, majd a 

középfokú képzés elterjedése volt (Nagy, 2000).  

Az oktatás mellett az ipari forradalom jelentős hatást gyakorolt a társadalmi struk-

túrára is. A változások előtt erősen átfedte egymást a nyilvános és a magánszféra, a csalá-

di nevelés a gondoskodó diktatúra alapján spontán szocializációként működött (Nagy, 

2000). A XVIII. század végétől azonban e szférák fokozatosan kettéváltak. A munka el-

különült az otthoni élettől, befolyásolva a nemi szerepek megváltozását, valamint hozzá-

járult a hagyományos család mint társadalmi intézmény kialakulásához, amelynek gyen-

gülése, funkcióinak megváltozása már a XIX. században érezhető volt (Kron, 2000; Mé-

száros, Németh és Pukánszky, 1999; Vajda, 1994). E század második felében az intézmé-

nyes neveléssel (a szándékos szocializációval) kapcsolatos kérdések megválaszolására 

egyre nagyobb hatást gyakoroltak más tudományok, leginkább a kísérleti pszichológia 

eredményei. Például a XIX. század végén a funkcionalista irányzat meghatározó nézetté 

vált a gyermeknevelés környezeti feltételeivel foglalkozó pedagógiai kutatók, például 

Dienes Valéria vagy Claparède számára.  

A XX. században az empirikus kutatások, kísérletek, a jelenségek modellezésének 

fokozatos elterjedése és a normativitás egyeduralmának háttérbe szorulása a pedagógia 

újabb korszakát eredményezte (Nagy, 2000), amelyre leginkább az interdiszciplínákba 

tömörülés jellemző. Akárcsak a szociálpszichológia történetében, a pedagógia XX. száza-

di változásában is tetten érhetők a pszichológiai irányzatok szocialitással kapcsolatos el-

képzelései (pedagógiai szociálpszichológia), hatással voltak a különböző – a pszichológia 

által szintén meghatározott – szociológiai elméletek is, például a csoportoktatás és a cso-

portlétre való nevelés koncepciója az 1970-es években (pedagógiai szociológia). Több 

antropológiai elmélet (pl. Fiske, 1991) szintén befolyásolta, főként a század végén, az 

emberről mint társas lényről való pedagógiai gondolkodást és annak a gyakorlatban való 

alkalmazhatóságát (pedagógiai antropológia). Nagy (2000) szerint az interdiszciplínákba 

tömörülés, a széttagolódás a pedagógia megújulásának, kísérleti tudománnyá válásának 

feltétele, azonban ehhez szükség van az integrációra, az emberrel foglalkozó más tudo-

mányterületek eredményeinek együttes felhasználására is.  
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1.5 A szocialitás néhány természet- és bölcsészettudományi értelmezése 
 
A XX. század második felében az ember mint társas lénnyel foglalkozó nem társadalom-

tudományi elméletek és kutatások hol segítették az addigi kutatásokat, hol újabb elméleti 

ellentétet szültek, s nagymértékben meg is változtatták a korábbi elképzeléseket. Nagy 

(2000) szerint a pedagógia, ezen belül a szociális nevelés megújulása érdekében kiemelt 

fontosságú az etológiai (pl. Tinbergen, 1976), a humánetológiai (pl. Eibl-Eibesfeldt, 

1989), a szociobiológiai (pl. Wilson, 1978), a humán szociobiológiai (pl. van den Berghe, 

1983), a kognitív idegélettani (pl. Bellugi és George, 2001) és a nyelvészeti (pl. Chomsky, 

1957) megközelítések integrálása.  

 Az etológiai vizsgálatok alapja az állati viselkedés evolúciós magyarázata: a visel-

kedés alapvonásai a természetes szelekció működésének eredményeként jöttek létre. 

Csányi (1994) szerint az öröklött mechanizmusok – például a mozgásmintázat vagy az 

udvarlási rituálék – feltárása következtében hamisnak bizonyul az öröklött és a tanult té-

nyezők évszázadok óta hangsúlyozott dichotómiája. Az új szemlélet szerint a környezet 

ingereire adott válaszok nem függetlenek a genetikai meghatározottságtól, ám egyes inge-

rek erősebb, mások gyengébb mértékben változnak a környezet hatásai révén, vagyis a 

viselkedésformák adaptivitásukban térnek el.  

Az 1960-as években mindez a humánetológia számára is alapvető kiindulási pont-

ként jelent meg annak vizsgálatakor, milyen élettani és pszichológiai mechanizmusok 

váltják ki a viselkedést (az egyén és a környezete közötti kölcsönhatást), annak változásá-

ban milyen szerepe van az öröklött és a környezeti tényezőknek, valamint milyen adapti-

vitás jellemzi az emberi viselkedést. Eibl-Eibesfeldt (1989) szerint az ember 

szocialitásának alapját az evolúciósan öröklött viselkedéselemek alkotják, amelyek kultú-

rától és társadalomtól függetlenek, funkciójuk a környezetre adott válaszok szervezése 

(Bereczkei, 2003). 

E funkció tanulmányozása lett a célja először a szociobiológiának (Wilson, 1978), 

majd a humán szociobiológiának (Alexander, 1979). Az ember reproduktív érdekeinek 

elemzése vált a kutatások tárgyává, olyan fiziológiai, pszichés és viselkedésbeli jellegze-

tességek elemzése, amelyek feltehetően az adaptációt segítették és segítik ma is. Számos 

vizsgálatot végeztek például az ember önző és önzetlen viselkedésével kapcsolatban, ame-

lyek legfontosabb eredménye e kettő egymást feltételező léte (pl. de Waal, 1996). A cso-

portban kialakuló dominanciahierarchia jellegzetességei (pl. Dunbar, 1994) vagy az ér-

zelmek kifejezésének formái (pl. Trivers, 1985) az 1970-es években a csoportos oktatás, a 
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csoportfolyamatok értelmezését nagymértékben megváltoztatták. Ugyanakkor a 

szociobiológia csak kismértékben foglalkozott a viselkedést meghatározó mentális folya-

matokkal (Forgács, Haselton és von Hippel, 2008).  

A magasabb kognitív funkciók neurobiológiai alapjainak feltérképezése, a mentá-

lis folyamatok megértése a célja a kognitív idegtudománynak (Pléh, Gulyás és Kovács, 

2003). A kutatások eredményei szerint az agy egyes területeinek működése összefüggésbe 

hozható néhány viselkedésformával. Például a munkamemória prefrontális agykérgi rend-

szereinek működése jelentős az együttműködő viselkedés során (Kállai, Bende, Karádi és 

Racsmány, 2008), s feltehetően ugyancsak ez a terület felelős az impulzusok kontrolljáért, 

az agresszív vagy a kooperatív válaszok helyzetnek megfelelő, adekvát módon történő 

gátlásáért is (Pietrini, Guazelli, Basso, Jaffe és Grafman, 2000). Pedagógiai szempontból 

nagyon fontos eredmény – a tudatos, tervszerű fejlesztés szükségességét támasztja alá –, 

hogy a humán központi idegrendszer kritikus periódusaiban a nem megfelelő ingerlés 

vagy az impulzusok elmaradása egyes pszichikus összetevők akár irreverzibilis károsodá-

sát is okozhatja, valamint gyengítheti az egyén szervezetének immunvédekezését (Urbán, 

2003).  

A bölcsészettudományok közül a mentális folyamatokkal kapcsolatban leginkább 

a kognitív nyelvészet eredményei figyelemre méltóak. Chomsky (1995) elsőként fogalmaz-

ta meg a belső reprezentációk feltételezésének szükségességét a nyelvelsajátítással, a 

nyelvtan tanulásával és alkalmazásával kapcsolatban, amelynek analógiájára értelmezhető 

a viselkedés öröklött és tanult meghatározóinak kapcsolata (Pléh, 2008). A kognitív nyel-

vészet nyelvi kompetencia (pszichikus feltételrendszer) és nyelvi performancia (látható 

megnyilvánulás, nyelvi viselkedés) kategóriái szintén új szemléletmódot eredményeztek a 

szociális aktivitás vizsgálatában és fejlesztésében (Nagy és Zsolnai, 2001). 
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2. INTEGRÁCIÓS TÖREKVÉSEK: RENDSZERELMÉLET – 
SZOCIÁLIS KOMPETENCIA – MULTIDIMENZIONÁLIS 

KUTATÁSI ÉS INTEGRATÍV FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 

A XX. század utolsó negyedére számos – egymással szemben álló és egymást kiegészítő 

– elmélet és eltérő módszertani eljárásokkal végzett empirikus vizsgálati eredmény hal-

mozódott fel az ember szocialitásáról. Számos adat áll rendelkezésünkre például a megfi-

gyelhető viselkedésről és annak változásáról (pl. Fülöp, 2009; Argyle, 1983; Bandura, 

1977); a viselkedés mögött meghúzódó pszichikus tényezők működéséről (pl. Mott és 

Krane, 2006; Zsolnai, 1999; Meichenbaum, Butler és Gruson, 1981); az egyén és a cso-

port mint sajátos entitás viszonyáról (pl. Csányi, 1999); valamint ezek kultúra- és társada-

lomformáló szerepéről (pl. Douglas és Asherwood, 1996). A szembenállás mellett fokoza-

tosan felerősödött az elméleti modellek és kutatási eredmények integrációjára, olyan el-

méleti keret kidolgozására való törekvés is, amely alapján lehetővé válik a megszerzett 

ismeretek egységbe foglalása, ezáltal az ember szociális természetének még alaposabb 

megértése (Zsolnai és Nagy, 2001).  

Szintén a társas viselkedés összetettségének megértését, ezáltal a szociális nevelés 

céljainak, feladatainak, módszereinek újragondolását segíti a szocialitáskutatás 

multidimenzionális integratív megközelítése (Cacioppo és Bernston, 1992), miszerint 

egy-egy jelenség vizsgálatakor a különböző tudományterületek értelmezési szintekként 

értelmezhetők. Az ily módon elvégzett kutatások célja, hogy a vizsgált jelenség egyik 

értelmezési szintjén kapott eredmények alapján információkat gyűjtsön egy másik értel-

mezési szintről, pontosítsa azokat, illetve a következtetéseknek átfogó és összetett keretet 

adjon. A fejlesztések esetében a viselkedésváltozás komplexitásának figyelembe vétele 

először az integratív fejlesztési koncepciókban jelent meg az 1990-es években (pl. Bremer 

és Topping, 2000). 

Nagy (2000. 10. o.) szerint a pedagógia – az indirekt és direkt szándékos szociali-

záció, perszonalizáció, a nevelés és oktatás elmélete – számára a rendszerelmélet, a kom-

ponensrendszer-elmélet (Kampis, 1991), a szocialitás értelmezésére a szociális kompeten-

cia mint komponensrendszer a legalkalmasabb értelmezési keret, amellyel a század végére 

egyértelművé vált kettős helyzet, az elégtelenné vált spontán szocializáció és a nem meg-

felelően működő szándékos szocializáció hatékonyan kezelhető, megújítható. 
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2.1 Rendszerelmélet, komponensrendszer-elmélet és személyiség  
 
A rendszerszemlélet egyik legkorábbi előzményének az ókori holisztikus gondolkodás-

mód (például Arisztotelész: az egész több részeinek összegénél) tekinthető. Előfutára a 

XX. századi strukturalista irányzat is, ám főként a kvantumfizika, a kibernetika megjele-

nésével, valamint Bertalanffy (1969) nyitott rendszerek modelljével bontakozott ki a XX. 

század közepén. A tartalmilag különböző tudományterületek közös alapgondolata szerint 

általános kijelentések fogalmazhatók meg egy területről mint rendszerről, például az élő 

rendszerek (pl. Falus, 2006) vagy a társadalmi rendszerek (pl. Parsons, 1980) struktúrájá-

ról, folyamatairól (Staubmann, 2000).  

Bertalanffy (1969) elmélete alapján egy rendszer olyan egészet alkot, amelynek 

komplexitási foka magasabb, mint alkotórészeié, így saját tulajdonságokkal rendelkezik. 

A rendszerelmélet mint értelmezési keret segítségével az egymással összhangban működő 

kisebb rendszerek együttműködése elemezhető: egyrészt a rendszer egy pillanatnyi álla-

pota, másrészt az egyik állapotból a másikba való átalakulás módja. Az elmélet alkalmaz-

ható bármely – állandó paraméterekkel rendelkező és egymással kölcsönös kapcsolatban 

lévő részekből álló – komplex entitásra (Falus, 2006). 

Nagy (2000) szerint a pedagógia megújulása, ezen belül a nevelés eredményessé-

gének, hatékonyságának növelése érdekében szükséges mind az ember személyiségét, 

mind a szocializációt rendszernek tekinteni, azonban ezen önmódosuló, 

komplexitásnövelő rendszerek elemzésére az általános rendszerelmélet modelljei kevésbé 

alkalmasak. A személyiség és a szocializáció mint rendszerek értelmezésére és vizsgálatá-

ra, egyben a szocialitással kapcsolatos ismeretek integrálására Kampis (1991) kompo-

nensrendszer-elméletét tartja a legmegfelelőbbnek.  

A komponensrendszer-elmélet szerint „a komponensrendszer visszacsatolással 

működő szabályozási rendszer, de nem merev struktúra, hanem önálló komponensek 

szerveződése” (Nagy, 2007. 26. o.). A komponensrendszer hierarchikus szerveződésű, a 

komponensek is komponensrendszerek, kivéve az elemi komponenseket, ezek összetevői 

az építőelemek. Egy rendszeren belül komponensek replikálódnak, módosulnak, bomla-

nak, cserélődnek, miközben a komponensrendszer is változhat. A másolatok egyértelmű 

szabályszerűségek alapján jönnek létre, azonban a módosulatok vagy az új komponensek 

létrejöttében, valamint az adaptivitás (a rendszer környezethez való alkalmazkodása) nö-

vekedésében a véletlennek is igen nagy a szerepe, ezért a komponensrendszerek szto-

chasztikus rendszerek, amelyek működését (belső viselkedését) és viselkedését (környeze-
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tével való kölcsönhatását) sztochasztikus szabályok jellemzik, amelyek lehetnek explici-

tek vagy implicitek (Nagy, 2007). Egy komponensrendszer minél több szerveződési szint-

ből áll, annál komplexebb, annál nehezebb működését és viselkedését bejósolni. A kom-

ponensrendszerek funkcionális rendszerek is, a „funkció a komponensek működésének 

szerepe, hatása a rendszer következő szerveződési szintjén” (Nagy, 2000. 22. o.).  

Mindezek alapján a személyiség az ember öröklött és tanult komponensrendszere 

(Nagy, 2007). E rendszer aktivitása teszi lehetővé – az ember idegrendszere, érzék- és 

mozgásszervei mellett, testi adottságai által befolyásolva – a külvilággal (tárgyakkal, 

személyekkel, külső tudással) való kölcsönhatását. Az aktivitás lehet belső működés (ami 

önálló belső aktivitás is lehet, például a gondolkodás), valamint az egyén és a külvilág 

közötti kölcsönhatás, viselkedés (ez azonban csak a belső működés által valósul meg). A 

viselkedés a magatartás, a cselekvés és a tevékenység egysége. A magatartás döntési akti-

vitás, a cselekvés tárgyakon vagy tárgyakkal megvalósuló kivitelezési aktivitás, a tevé-

kenység információkon vagy információkkal megvalósuló kivitelezési aktivitás (Nagy, 

2007).  

A szocializáció mint folyamat valamilyen bioszociális rendszer működése, visel-

kedése. A bioszociális rendszer szocializációs rendszer, amelyben szintén komponensek 

cserélődnek, változnak, módosulnak, valamint rendelkezik funkcióval (perszonalizáció és 

szocializáció), amelyet működésével, viselkedésével teljesít hierarchikus szerveződésének 

köszönhetően. A rendszer három szintje különíthető el: közvetlen (például a tárgyi közeg, 

kortársak, család) és közvetett (például a szervezetek, a média) szocializációs rendszerek 

és a személyiség mint az ember legátfogóbb hierarchikus komponensrendszere (Nagy, 

2000). 

2.2 Kompetencia 
 
A nyelvelsajátítással kapcsolatban használta először Chomsky (1995) a kompetencia fo-

galmát a performancia mellett, ezzel két egység rendszerének tekintve a nyelvet. A kom-

petencia a nyelv mélystruktúrája, öröklött és tanult komponensek rendszere, belső pszi-

chikus feltételrendszer. A performancia a látható megnyilvánulás, a nyelvi teljesítmény, a 

komponensrendszer-elmélet alapján aktivitás, viselkedés (Csapó, 2004; Nagy, 2000). 

 White (1959) az elsők között volt, aki kiszélesítette a nyelvelsajátítással kapcsola-

tos kompetencia fogalmát, s a környezettel való hatékony interakció képességeként hatá-

rozta meg. Feltételezte, hogy e képesség kialakulása hosszan tartó folyamat, ezért a kom-

petencia motivációs aspektusát emelte ki (Oláh és Bugán, 2006; Zsolnai, 1999). Wine és 



 23 

Smye (1981) a kompetenciát az egyén és környezete közötti kölcsönhatás (viselkedés) 

hatékonyságának belső feltételeként definiálta. E feltételrendszer komponensei Smith 

(1966) szerint intraindividuális sajátságok és diszpozíciók, Hamburg és Adams (1976) 

szerint a viselkedés kivitelezésének készségei (Nagy, 2000). Trower (1978) ugyancsak 

készségekből álló rendszernek tekinti a kompetenciát. Jakó (é. n.) a nemzetközi szakiro-

dalom áttekintése alapján öt összetevőcsoportot különít el: ismeretek, készségek, szemé-

lyiségvonások, attitűdök és motívumok. Csapó (2004) szerint a kompetencia pszichológi-

ailag meghatározott rendszer, amely által a tanulás, a fejlődés lehetőségei nagyrészt örök-

lött sémákon alapulnak, különböző képességek és készségek sajátos szerveződése. Nagy 

(2007. 27. o.) a kompetenciát a személyiség motívum- és tudásrendszerének tekinti, „az 

aktivitás, a döntés és kivitelezés egységes pszichikus feltétele, eszköze; a motívum és a 

tudás átfogó funkcionális rendszere”.  

Mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomra a mai napig igen jellemző a 

kompetenciával, annak fajtáival és a kompetenciák komponenseivel kapcsolatos fogalmi 

sokféleség. Nagy (2007) kompetenciamodelljének igen nagy előnye a komponensek és 

viszonyaik egyértelmű meghatározása. A személyiség általános, egymást átfedő egzisz-

tenciális kompetenciáinak tekinti a motívum- és tudásrendszerből (rutinokból, készségek-

ből, szokásokból, képességekből, ismeretekből) álló személyes, szociális és kognitív 

kompetenciát, valamint megkülönböztet egzisztenciális speciális (szakmai) kompetenciá-

kat, amelyek ugyancsak motívum- és tudásrendszerek. A személyes kompetencia az 

egyén túlélésének mint létfunkciónak a pszichikus feltétele, a szociális kompetencia az 

egyén, a csoport, a társadalom életminőségének megőrzéséért, javításáért felelős feltétel-

rendszer, a kognitív kompetencia az információkezelés mint létfunkció belső feltétele, 

valamint a többi kompetencia szolgálója is. A szakmai kompetenciák ugyancsak önálló 

létfunkciót (szakma vagy szakmák elsajátítását, művelését) ellátó rendszerek, ugyanakkor 

a többi kompetencia funkcióit is szolgálják.  

A személyiség egzisztenciális kompetenciái mellett megkülönbözteti annak alap-

rendszerét. Az alaprendszer az életkor előrehaladtával lassan változó alapkomponensek 

rendszere, szemben a készenléti komponensekkel, amelyek száma több és gyorsabban 

változnak, módosulnak. Az alaprendszer különböző számú kulcskompetenciából, alapké-

pességből, alapkészségből, alapszokásból, alapmotívumból, alapismeretből és alaprutin-

ból szerveződik (Nagy, 2007).  
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2.3 Szociális kompetencia – modellezés és kutatási irányok  
 
A kompetencia fogalmának a pszichológiában való elterjedése a XX. század közepén 

alapvetően megváltoztatta a társas viselkedéssel kapcsolatos, főként behaviorista közpon-

tú gondolkodást is, így lehetővé vált a viselkedés pszichikus feltételrendszerének, a szoci-

ális kompetencia modellezése és vizsgálata (Nagy, 2007; Nagy és Zsolnai, 2001).  

A modellezések kezdeti időszakában, az 1960-as évek végén – szakítva ugyan a 

domináns behaviorista felfogással – jelentős mértékben felhasználták a viselkedésmintá-

zatok természetét és előfordulásuk gyakoriságát, s kevésbé vették figyelembe az egyén 

gondolkodásának, érzelmeinek jellegzetességeit (pl. White, Kaban, Marmor és Shapiro, 

1972). A kognitív rendszeralkotók először az 1970-es évek végén kidolgozott modellek-

ben jelentek meg (Chang, D’Zurilla és Sanna, 2004). Az érzelmekkel kapcsolatos inten-

zív pszichológiai és neurobiológiai kutatások eredményei alapján az 1980-as években 

dolgozták ki azokat a modelleket, amelyekben már az érzelmekkel kapcsolatos kompo-

nensek is megtalálhatók (Saarni, 1999).    

2.3.1 A megfigyelhető viselkedés dominanciája  

 
Az első modellek kidolgozása során egy mérési művelet alapján törekedtek a rendszer és 

összetevőinek definiálására (pl. Hempel, 1969). A naiv operacionalizmus alapján egymás-

tól elszigetelt komponenseket határoztak meg (O’Malley, 1977), amelyek többnyire azok 

a készségek, a viselkedés tanult összetevői (például a kapcsolatfelvétel vagy a figyelem-

felkeltés), amelyek feltehetően a célok elérése érdekében szociálisan megfelelő viselke-

désformák széles repertoárját segítik elő (Singleton és Asher, 1977).  

A kutatások során a szociális kompetencia működésére a viselkedési megnyilvánu-

lásokból következtettek (White, Kaban, Marmor és Shapiro, 1972), s ez az elképzelés 

hatott leginkább az 1970-es években a két leggyakrabban alkalmazott modell kidolgozói-

ra. Argyle (1983) szerint a szociális kompetencia olyan képességek és készségek birtoklá-

sát jelenti, amelyek lehetővé teszik, hogy szociális kapcsolatainkban a kívánt hatást elő 

tudjuk idézni. Schneider (1993) szerint a szociális kompetencia képessé tesz valakit meg-

felelő szociális viselkedések végrehajtására, elősegítve ezzel az egyén személyközi kap-

csolatainak gazdagodását oly módon, hogy az mások érdekét ne sértse (Zsolnai, 1999).  
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2.3.2 A kognitív megközelítés jellemzői 

 
A hipotetikus konstruktumok elmélete (Cronbach és Meehl, 1955) és az ehhez szorosan 

kapcsolódó konvergens és diszkrimináns validitás igazolása (Campbell és Fiske, 1959) 

alapján az 1970-es évek végétől a szociális kompetencia esetében is lehetővé vált a kü-

lönböző változók együttes kezelése. A szociális kompetenciát – akárcsak például az intel-

ligenciát vagy a skizofréniát – olyan magyarázó erejű, multidimenzionális változónak 

tekintették, amely létezésére csak logikai úton következtethetünk, közvetlenül nem fi-

gyelhető meg. A szerkezet egyes elemei erősen korrelálnak egymással (konvergens 

validitás), ugyanakkor a szerkezet jól elkülöníthető más konstrukcióktól (diszkrimináns 

validitás). Nem létezik, de létezésének feltételezésére szükség van a viselkedés magyará-

zatához (Sheperd, 1983).  

 E megközelítés az alapja azoknak a modelleknek, amelyek empirikus igazolásával 

nemcsak a viselkedés jellemzőire, hanem a gondolkodási folyamatokra, struktúrákra (pl. 

D’Zurilla és Nezu, 1999; Shepherd, 1983; Meichenbaum, Butler és Gruson, 1981; 

D’Zurilla  és Goldfried, 1971), valamint kisebb mértékben az érzelmek viselkedésszabá-

lyozó szerepére (pl. Meichenbaum, Butler és Gruson, 1981) is következtetni lehetett. E 

modellek (pl. Mott és Krane, 2006; Chang, D’Zurilla  és Sanna, 2004; Shepherd, 1983; 

Meichenbaum, Butler és Gruson, 1981; Spivack és Shure, 1976) főként a különböző kog-

nitív folyamatokat és struktúrákat mint összetevőket definiálták.  

Meichenbaum, Butler és Gruson (1981) szerint a kognitív folyamatok „azok a 

gondolatok és információ-feldolgozó stílusok, amelyek adott társas helyzettel való szem-

besüléskor jelennek meg, illetve zajlanak le bennünk” (Zsolnai, 2003. 98. o.). Ezek a bel-

ső dialógusok (a helyzettel és az egyénnek önmagával kapcsolatos pozitív és negatív gon-

dolatai), a társas szituáció végkimenetelére vonatkozó gondolatok, illetve a társas helyzet-

ről birtokolt információk mennyisége és minősége. A kognitív struktúrák „olyan átfogóbb 

motivációs és affektív struktúrákat jelentenek, amelyek a kognitív folyamatok és a meg-

nyilvánuló viselkedések mögött húzódnak meg társas helyzetekben” (Zsolnai, 2003. 110. 

o.), amelyek által megmagyarázhatóvá válik a társas viselkedés egyéni, mások viselkedé-

sétől megkülönböztetett motivációja, iránya és szerveződése. 

Shepherd (1983) szerint a szociális kompetencia egymáshoz lazán kapcsolódó vi-

selkedésbeli, kognitív és performancia (társas szerepekre vonatkozó) jellegű dimenziók 

összessége. Bár az alkotórészek kapcsolatban állnak egymással, kisebb-nagyobb mértékű 

diszinkróniát is mutatnak (Rachman és Hodgson, 1974), vagyis például a viselkedés nem 
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feltétlenül áll szoros kapcsolatban azzal, mennyire sikeresen tölti be az egyén a kapott 

vagy vállalt szerepet; illetve a kogníciók nem szükségszerűen kapcsolódnak erősen a vi-

selkedéshez. Az egyik terület vizsgálatakor kapott eredményekből így nem lehet követ-

keztetni egy másik terület jellegzetességeire, együttes vizsgálatukra van szükség.  

A kognitív folyamatokon belül nagyon hamar kitüntetett szerepet kapott a szociá-

lisprobléma-megoldó képesség. D’Zurilla  és Goldfried (1971) szerint a szociális problé-

mák (személyközi; személyen belüli, amelynek azonban szintén hatása van a környezetre; 

közösségi-társadalmi konfliktusok stb.), azok megoldásai minden pillanatban befolyásol-

ják viselkedésünket, nagymértékben ezektől függ a társadalmi beilleszkedés sikeressége, a 

társadalmi folyamatokban történő hatékony részvétel. A szociálisprobléma-megoldó ké-

pességet a problémamegoldó gondolkodás speciális területének tekintik, olyan folyamat-

nak, amely a személyközi problémák megoldását szabályozza a helyzetről és a szituáció-

ban szereplő egyénekről birtokolt információk alapján (D’Zurilla , Nezu és Maydeu-

Olivares, 2002). Mott és Krane (2006) szerint a szociálisprobléma-megoldó gondolkodás-

ban mintegy összeadódnak a társas helyzettel kapcsolatos gondolatok, a szituációról bir-

tokolt információk, ezért úgy vélik, a szociális kompetencia működésének értelmezésekor 

elengedhetetlen a szociálisprobléma-megoldó képesség működésének elemzése.  

2.3.3 Az érzelmekkel kapcsolatos összetevők megjelenése 

 
Az 1980-as évekre széles körben elfogadottá vált, hogy a szociális kompetencia több kog-

nitív összetevőt tartalmaz, majd az érzelmekkel kapcsolatos intenzív kutatásoknak kö-

szönhetően egyre több olyan modell (pl. Spence, 1983; Rinn és Markle, 1979) született, 

amely a kognitív összetevők mellett az érzelmi komponenseket is megkülönböztette, va-

lamint kapcsolatokat feltételezett ezen összetevők között. 

Rinn és Markle (1979) szociáliskompetencia-modelljében jelent meg először az 

érzelmek kifejezésének készsége az önkifejezés készségei között (a készségcsoport to-

vábbi eleme a vélemény kifejezése, a dicséret elfogadása és a pozitív énkép). A kutatók 

szerint az érzelmek hatékony verbális és nem verbális kommunikálása elősegíti a sikeres 

személyközi viselkedést, illetve nagymértékben hozzájárul a pozitív énkép kialakulásá-

hoz, ami az egyik legfontosabb feltétele az eredményes társas viselkedésnek (Zsolnai, 

2006).  

Spence (1983) a szociális kompetencián belül megkülönbözteti a makro- és 

mikrokészségeket. Makroszociális készség például az empátia, a segítés és a kooperáció. 

Mikrokészségek közé sorolja a szociális percepciót, valamint a verbális és a nem verbális 
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kommunikáció készségeit, s ezen belül az érzelmek kifejezéséért felelős készségeket (arc-

kifejezés, testtartás, gesztusok és hangszín), melyek a viselkedés – öröklött alapokra épülő 

– tanult elemei. Számos vizsgálat (pl. Young, 1998) bizonyította, hogy ezen készségek 

működtetése során az érzelmek legfontosabb nem verbális kommunikatív jelzéseit hasz-

náljuk, melyek jelentős része univerzális és öröklött alapokkal rendelkezik.  

Az utóbbi néhány évben a kutatók egy része (pl. Halberstadt, Denham és 

Dunsmore, 2001; Saarni, 1999) a szociális kompetenciától külön szerveződésnek, ám 

azzal szorosan összefüggő pszichikus konstruktumnak tekinti az érzelmi kompetenciát. 

Saarni (1999) szerint az érzelmi kompetencia alapvető összetevője a saját érzelmi állapot 

megértéséért; a másik fél érzelmeinek felismeréséért; az érzelmek megfelelő kommuniká-

lásáért és a mások érzelmeinek elfogadásért felelős komponens. E készségek elengedhe-

tetlenül fontosak a szociális helyzetek értelmezésekor, jelentős szerepet játszanak a világ-

ról és másokról alkotott tudásunk kialakításában és folyamatos formálásában. A modell 

szerint a személyiségből fakadó tényezők (a neurofiziológiai alapokkal rendelkező tempe-

ramentum; az öröklött szabályozók) mellett az egyén közvetlen környezete és a kulturális 

hatások (főként ezek családi leképezései) határozzák meg e komponensek kialakulását és 

működését. Halberstadt, Denham és Dunsmore (2001) érzelmi kompetenciának nevezi az 

egyén saját érzelmeinek tudomásulvételéért, kezeléséért, hatékony közléséért, illetve má-

sok érzelmeinek értelmezéséért, az azokra való reagálásért felelős pszichikus rendszert 

(Zsolnai és Kasik, 2007).  

2.3.4 Integratív szemléletű szociáliskompetencia-modellek  

 
A kognitív és az érzelmi összetevők valójában már az első szociáliskompetencia-

modellekben megjelentek, ugyanakkor a hangsúlyt először a megfigyelhető viselkedésre, 

majd a kognitív összetevőkre, végül a gondolkodási folyamatokra vagy az érzelmekre 

helyezték. Az 1990-es évektől a kutatók többsége egyetért abban, hogy mind az érzelmek, 

mind a kognitív tényezők jelentős funkciót látnak el a szociális kompetencián belül 

(Chen, 2006). E többszempontú megközelítés Rose-Krasnor (1997) és Nagy (2007) mo-

delljére különösen jellemző.  

 Rose-Krasnor (1997) a szociális kompetenciát szociális, érzelmi és kognitív al-

rendszerekből álló motívum- és képességrendszernek tekinti, napjainkban e modell szá-

mos kutatás alapja. A szociális alrendszerhez tartoznak a kommunikációs motívumok és 

képességek, az alapvető viselkedési formákat – például az együttműködést és versengést – 

meghatározó motívumok és képességek. Az érzelmi rendszerhez az érzelmek kifejezésé-
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ért, ismeretéért, felismeréséért és szabályozásáért felelős motívumok és képességek tar-

toznak. A kognitív rendszert az információfeldolgozást végző folyamatok, struktúrák, 

valamint a problémamegoldó képesség alkotja. A képességek mellett mindhárom rendsze-

ren belül elkülöníti a készségeket és az ismereteket, a kivitelezésben szerepet játszó tanult 

összetevőket.  

Nagy (2000; 2007) szerint a szociális kompetencia a társas viselkedés belső felté-

telrendszere. Akárcsak a többi egzisztenciális általános kompetencia, a szociális kompe-

tencia is motívum- és tudásrendszerre tagolódik, ezek szerves egysége. A modell kognitív 

természetét a szociális és a kognitív kompetencia közötti szoros összefüggés (átfedés) 

feltételezése mutatja, s maga a szociális kompetencia is tartalmaz olyan komponenseket 

(szociális ismeretek), amelyek a különböző kölcsönhatások felismerését, megértését, 

megoldását teszik lehetővé az előzetes elgondolások, valamint a folyamat, a hatás elemzé-

se alapján (Nagy, 2000). Damasio (1994) elméletének beépítése egyértelművé teszi a 

kogníció és az érzelmek viszonyát is. A felismerés, az érdekértékelés, a lehetőségértékelés 

és a viselkedés folyamatának fázisai öröklött és tanult reprezentációk – ismeretek, motí-

vumok, érzelmek és operátorok – alapján működnek, ezek implicit eredményei a meggyő-

ződés, az érdek, az akarat és a szabály. Az érzelmek átszövik e folyamatot, jelzést adnak a 

belső és a külső helyzetekről, változásokról, előrejelzik a várható következményeket és 

visszajelzést adnak az aktivitásról. E feltételezést számos neuropszichológiai vizsgálat 

eredménye is megerősítette (pl. Ito és Cacioppo, 2003).    

A szociális kompetencia motívumrendszere öröklött és tanult motívumokból épül 

fel: öröklött szükségletekből, öröklött magatartási hajlamokból, tanult magatartási szoká-

sokból, valamint attitűdökből és meggyőződésekből. A motívumok a döntés viszonyítási 

alapjai, a döntés eredményének jelzői és a kivitelezésre késztetés kiinduló feltételei 

(Nagy, 2007). A tudásrendszer rutinokból, ismeretekből, készségekből, szokásokból és 

képességekből szerveződik. A rutinok a többi komponens feltételét is képezik. Az inter-

akciók szempontjából nagyon fontos például az öröklött arcfelismerő rutin vagy a hangok 

kiejtése, a kommunikáció szempontjából a muszkuláris rutin. Az ismeretek mint pszichi-

kus komponensek domináns funkciója a leképezés, valamint a leképezett felismerése. 

Működésük nagyon fontos szerepet játszik például szociális problémák, bonyolult társas 

kapcsolatok, helyzetek megoldásában (Nagy, 2007). 

A készségek rutinokból, egyszerű készségekből és ismeretekből szerveződnek. A 

rutinokkal, a képességekkel, valamint a szokásokkal együtt operátorok, döntő funkcióikat 

tekintve működő rendszerek, ugyanakkor a szabályszerűségeket, az összefüggéseket leké-



 29 

pezve jönnek létre. A szociális kompetencia esetében a készségek tanult viselkedéstechni-

kai eszközök, szituációhoz nem kötöttek, szeriálisan működnek. Szemben a szokásokkal, 

amelyek meghatározott helyzethez kötöttek, észlelésüket követi a kivitelezés, például így 

működik a köszönési szokás (Nagy, 2007).  

A képességek rutinokból, készségekből, egyszerű és komplex képességekből és 

ismeretekből szerveződnek, az aktivitás kivitelezői, megvalósítói. A képességek öröklött 

és tanult, valamint implicit (szándéktalanul érvényesülő) és explicit (szándékosan követ-

hető) alapszabályokat követve aktivizálják a komponenseket, módosítják azokat, újakat 

hoznak létre, ezáltal megvalósítva a szociális aktivitást (működést, viselkedést). A szabá-

lyok viszonyítási alapok és kivitelezési programok egyaránt. Szociális képességnek te-

kinthető a szociális kommunikáció, a szociális tanulás, a kontaktuskezelés, az együttmű-

ködés, a segítés, a vezetés, a versengés, a kötődés és a szervezés képessége (Nagy, 2000).  

Egy újabb csoportosítás alapján Nagy (2007) a proszociális, az együttélési és az 

érdekérvényesítő rendszereket kulcskompetenciáknak tekinti, amelyekben megtalálhatók 

a korábban felsorolt képességek is. Például a proszociális kulcskompetencia alapképessé-

ge a segítés képessége, az érdekérvényesítőé a vezetés, a versengés és az együttműködés 

képessége (Nagy, 2000).  

2.4 A személyiségfejlődés folyamatként való értelmezése – a szocialitás fejlesztésének 
integratív koncepciója 

2.4.1 A személyiségfejlődés értelmezése 

 
Az 1980-as évek elején a személyiség fejlődése, időbeli változása vált a pszichológia 

egyik legfontosabb érdeklődési területévé (Pléh, 2008). A fejlődési sajátosságok ismere-

tének jelentőségét – más-más személyiségértelmezés alapján – már az 1930-as évektől, 

különböző irányzatokhoz tartozó kutatók – például Piaget, Wallon és Vigotszkij – is hang-

súlyozták. Egyetértettek abban, hogy a személyiség különböző területeinek (kognitív, 

erkölcsi, érzelmi stb.) fejlődése minőségi változásként értelmezhető, azonban abban nem, 

hogy az egyéni jellemzők és a környezet milyen szerepet játszik a fejlődésben (Pléh, 

2008).  

Az 1980-as években csecsemőkkel végzett kísérletek megerősítették azt a felte-

vést, miszerint a viselkedés érzelmi, szociális és kognitív tényezői közül néhány öröklött 

alapokkal bír, amelyek az életkor előrehaladtával különböző mértékben befolyásolják az 

aktuális viselkedést (Bereczkei, 2003). A fejlődési zavarokkal küzdő gyerekek és felnőttek 

vizsgálata a normál fejlődési folyamat megértéséhez járult hozzá, s főként a fejlődési za-
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varok genetikai hátterének feltárása segített annak eldöntésében, mely tényezők a viselke-

dés öröklött és mely tényezők annak tanult meghatározói (Pléh, 2008). Ezekben az évek-

ben a személyiség fejlődését, a társas viselkedés alakulását is a defektmodell alapján ér-

telmezték (Nagy, 2000), ugyanakkor egyre több kutatást végeztek egészséges személyek-

kel is annak érdekében, hogy ne csak a pszichopatológiai eredményekből lehessen követ-

keztetni az egészséges személyek fejlődésére (Pléh, 2008).  

Az ekkor kidolgozott kompetenciamodellekre és szociáliskompetencia-modellekre 

már az egészséges személyek pozitív jellemzői felé való fordulás, az ember mint tanuló, 

változó lényként való megközelítése hatott (Nagy, 2000. 33. o.). A rendszerelmélet szerint 

egy rendszer annál fejlettebb, minél komplexebb, bonyolultabb a szerveződése (Falus, 

2006). A komponensrendszer-elmélet alapján a személyiség fejlődése pozitív irányú vál-

tozás, ami „a komponensrendszerek tartósabbá, bonyolultabbá, absztraktabbá válásával, 

komponenseinek kiépülésével, rendszerré szerveződésével, a használhatóság gyakorlott-

ságának növekedésével valósul meg” (Nagy, 2007. 56. o.). A fejlődés e megközelítése 

eltér a személyiségfejlődésről alkotott korábbi elméletektől (pl. Piaget, Maslow vagy May 

elméletétől), amelyek alapján az életkorhoz is köthető változások szakaszai tekinthetők 

fejlődésnek.  

E változásban nagy szerepük volt az 1970-es években végzett neuroetológiai vizs-

gálatoknak (pl. MacLean, 1990), amelyek legfontosabb felismerése az agynak a filogene-

zis eredményeként létrejövő hierarchikus struktúrája és a viselkedésszabályozás hierar-

chiája közötti összefüggés volt (MacLean, 1990). E kapcsolat alapján egyre több pszicho-

lógiai modell a személyiségfejlődést, a személyiség különböző területeinek fejlődését 

mint hierarchizálódást értelmezi, amely során a szintek az alsóbb szintekből kibontakozva 

épülnek ki, miközben relatív önállóságuk megmarad. A szociális nevelés szempontjából 

mindez azt jelenti, hogy a felsőbb szintek kibontakozása az alsóbb szintekre építve segít-

hető elő (Nagy, 2000). 

 Evolúciós szempontból az emberi agy legalább három egymásra épülő szintből 

épül fel, e három szint egymással kölcsönhatásban működik (MacLean, 1990). A hüllőagy 

(agytörzs és középagyi struktúrák) a viselkedés genetikus szabályozója, az aktuális belső 

állapotnak és a külső helyzetnek megfelelő viselkedés alapja. Az ősemlősagy (limbikus 

rendszer) már jelentős tanulási kapacitással rendelkezik, ennek következtében megvaló-

sulhat a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás. Az újemlősagy (nagyagykéreg) még 

nagyobb tanulási lehetőséget biztosít, lehetővé téve például szimulatív tevékenység vég-

zését. Több kutató szerint (pl. MacLean, 1990) a jobb és a bal oldali agyfélteke egymásra 



 31 

reflektáló specializációja egy negyedik szintet (frontális szint) hozott létre, ami lehetővé 

teszi az önreflexió, az önkontroll elsajátítását.   

 Nagy (2000) szerint az öröklött viselkedési komponensek többsége egy-másfél 

évtizednyi érési folyamat után válik működőképessé. E folyamat eredményeképpen fejlő-

dik ki a genetikus személyiség. A hüllőagy viselkedésszabályozó funkciója életünk végéig 

alapvető marad, ám a további szintek megfelelő tanulási eredményeknek köszönhetően 

domináns szerepet játszhatnak a viselkedés szabályozásában. Az ősemlősagy a tapasztala-

ti tanulás, a tapasztalati személyiség létrejöttét, vagyis az öröklött alapok kötöttségeitől 

való felszabadulást teszi lehetővé. Az újemlősagy a szabadságfok további növekedését, az 

értelmező személyiség kialakulását eredményezheti, melyben már a felismert és az 

explikált szabályok is közreműködnek, már ezekhez is mérjük, viszonyítjuk viselkedé-

sünket. A frontális szint az önértelmező személyiség kialakulását, viselkedésünk szabá-

lyainak felismerését, explikálását és modellezését eredményezheti. A fejlődési folyamat 

genetikailag adott lehetőség, vagyis a tapasztalati, az értelmező és az önértelmező szemé-

lyiség kialakulása függ a tanulás tartalmaitól, folyamatától, a szociális környezet jellem-

zőitől.  

Mindezt meggyőzően bizonyítják például a humánetológiai (pl. Csányi, 1999; 

Eibl-Eibesfeldt, 1989) kutatások eredményei, amelyek szerint a szocialitás fejlődésében 

meghatározó szerepet játszanak a viselkedés öröklött mechanizmusai és a hajlamok, pél-

dául a jelfelismerő és a jelközlő rutin; a csoporthoz tartozási, a rangsorképző vagy a bir-

toklási hajlam (Bereczkei, 2003). Ezek készlete minden embernél azonos, erejük azonban 

egyénenként eltérő, így az életkor előrehaladtával a szocializációs rendszerek hatására 

különbözőképpen módosulnak, változnak. Ugyanakkor az öröklött szabályozók nemcsak 

a csecsemők, a kisgyermekek viselkedésében dominálnak, viselkedésszabályozó szerepük 

meghatározó lehet a serdülőkorban vagy a felnőttkorban is (Nagy, 2000; Buda, 1986). 

2.4.2 A fejlődés kettős meghatározottsága (pszichikus komponensek és környezeti ténye-
zők) és az integratív fejlesztési koncepció főbb jellemzői  

 
Chen (2006) szerint az elmúlt évtizedek kísérletei, fejlesztő programjai az egyes évtizedek 

domináns, főként pszichológiai elméleti megközelítéseivel, ezáltal a szociális kompeten-

cia modellezésének történeti változásaival állíthatók párhuzamba. Azonosíthatók a megfi-

gyelhető viselkedést (1970-es évek), a gondolkodási folyamatokat (1980-as évektől), az 

érzelmek viselkedésszabályozó szerepét hangsúlyozó (az 1980-as évek végétől) és a 

multidimenzionális, integratív megközelítésű (az 1990-es évek elejétől napjainkig), a 
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pszichikus és a környezeti feltételeket egyaránt figyelembe vevő fejlesztési koncepciók. A 

fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseket nagymértékben befolyásolta a személyiség fejlő-

déséről való gondolkodás megváltozása is (Kasik, 2007). 

A fejlesztés célja alapján három jelentősebb időszak határozható meg (Cartledge 

és Milburn, 1995). Az 1970-es években a legfőbb kutatási kérdés az volt, milyen hatás 

érhető el a szociális kompetencia tanult összetevőinek, a készségek fejlesztésével (sok 

modell alapján a szociális kompetencia e komponensek rendszere), miként segíthető fej-

lődésük gyermekkorban, a szocializációs folyamat elején (pl. Cooke és Apolloni, 1976). 

Szintén erre az időszakra tehető a szociális készségek iskolai tanításának az elmélete (pl. 

Staub, 1971).  

A sikeres fejlesztések hatására (bár hosszabb követés hiányában arról nincsenek 

adatok, hosszú távon hatékonyak voltak-e ezek a programok) az 1970-es évek végén, s 

főként az 1980-as években születtek azok a programok, amelyek célja az osztályszintű, 

preventív fejlesztés, alapul véve a kortársak fejlődésre gyakorolt hatásainak jellegzetessé-

geit. Szintén ebben az időben jelentek meg először a speciális bánásmódot igénylő gyere-

kek számára kidolgozott programok, amelyek nagy hányada elsősorban a defektmodellt 

vette alapul (Muscott, 1988).  

Az 1990-es évektől a legtöbb nemzetközi fejlesztő program és kísérlet célja az 

integratív fejlesztési koncepció (Bremer és Topping, 2000) alapján a kognitív, a szociális 

és az érzelmi pszichikus összetevők alakulásának folyamatos, éveken át tartó segítése, a 

nem tantárgyi tartalmakba ágyazott (direkt) fejlesztés mellett a tantárgyi tartalmak fel-

használása (indirekt), valamint a szocializációs környezet, elsősorban a családi és az óvo-

dai, iskolai jellemzők (például a szülők anyagi helyzetének, iskolázottságának; az intéz-

mény felszereltségének, szociális strukturáltságának) figyelembe vétele (Chen, 2006).  

Az integratív koncepció szerint a szocializáció azt a tanulási folyamatot jelenti, 

amely során az egyén elsajátítja az adott társadalom viselkedésre, életvitelre, világképre 

vonatkozó norma-, érték- és szokásrendszerét, amelyek hátterében különböző szimbólum- 

és interpretációs rendszerek húzódnak meg (Grusec és Davidov, 2007). E tartalmak elsa-

játításához – amelyek által alkalmazkodni tudunk környezetünkhöz, valamint képesek 

vagyunk befolyásolni azt – meghatározott külső ingerekre van szükség, valamint az elsa-

játításnak vannak belső feltételei, így egy-egy viselkedés értelmezése és a tanulási folya-

mat segítése (a fejlesztés) csak az evolúció során kialakult pszichológiai mechanizmusok, 

biológiai folyamatok és a környezeti ingerek folyamatos egymásra hatásának figyelembe 

vétele alapján lehetséges (Segal, Weisfeld és Weisfeld, 1997).  
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Ezt a kettős meghatározottságot támasztják alá és a fejlesztés egy újabb szempont-

ját határozzák meg az idegélettani vizsgálatok (pl. Decety, Jackson, Sommerville, 

Chaminade és Meltzoff, 2004). E kiindulópont az emberi agy plaszticitása: a külvilágból 

érkező tapasztalatok neurális kapcsolatokat építenek ki, stimulálnak vagy építenek le 

(Emanuele, Politi, Bianchi, Minoretti, Bertona és Geroldi, 2006), valamint a különböző 

tanulási folyamatok az agyban molekuláris szintű változásokat okoznak (Kandel, 

Schwartz és Jessell, 1991), vagyis az emberi idegrendszer külső szimbolikus 

stimulusokkal jelentősen formálható, s az így kiváltott változások az egyén szervezetének 

egészét érintik. Az életkori változással kapcsolatos vizsgálatok (pl. Chugani, Behen, 

Muzik, Juhász, Nagy és Chugani, 2001) alapján a humán központi idegrendszer kritikus 

periódusaiban a megfelelő ingerlés elmaradása egyes pszichikus összetevők – akár irre-

verzibilis – károsodását okozhatja, valamint a szociális integráció nem megfelelő szintje 

az egyén szervezetének immunvédekezését is gyengítheti (Urbán, 2003).  

A másik fontos szempont a családi környezet. Grusec és Davidov (2007) szerint e 

közeg fejlesztésben játszott szerepe éppen a családi nevelés sajátosságainak megváltozása 

miatt vált napjainkban fontossá. A kutatók szerint a család mint szocializációs közeg ér-

telmezésekor szintén a kettős meghatározottságot szükséges figyelembe venni: a családon 

belüli hatások az evolúció során formálódtak, jelentős hányaduk genetikai alapokkal, 

meghatározott neurológiai és hormonális jellemzőkkel bír, valamint működésüket, válto-

zásukat nagymértékben befolyásolja a társadalom elvárásrendszere. A hatásrendszeren 

belül több, egymással szoros kapcsolatban álló alrendszer különíthető el. Az egyik legfon-

tosabb a szülői szerepek mint a feladatokat – például a táplálékszerzést, a táplálékelosztást 

vagy a játéktevékenységet – érintő specializációk. A kutatók szerint ezek hátterében a 

család alapvető funkciói (például segítő-támogató, kontroll) húzódnak meg, s nagyon je-

lentős szerepet játszanak a modellkövetésben.  

A kultúraközi kutatások (pl. Eibl-Eibesfeldt, 1989) eredményei alapján valameny-

nyi kultúrában a szülői szerepek mellett specifikus nevelési stratégiák (például azonnali 

gátlás vagy megerősítés kiépítése; hosszabb vagy rövidebb távon szabályozó értékrend 

megerősítése vagy elnyomása) is segítik, alakítják a felnőtt lét szerepeinek elsajátítását és 

a viselkedési elvárásoknak való megfelelést. Mindezek mögött – ugyancsak elkülöníthető 

alrendszerként – a család mint csoport funkcióival, a gyermeki jogokkal és kötelességek-

kel, nevelési célokkal, értékekkel és normákkal kapcsolatos szülői vélekedések állnak, 

amelyek nagymértékben magyarázzák a gyermekek – valamint a fiúk és a lányok – visel-

kedése közötti különbségeket. Conger és Dogan (2007), valamint Parke (2004) a véleke-
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dések alakulásában kiemelkedő fontosságúnak tartják a szülők foglalkozását, anyagi hely-

zetüket és társas kapcsolataik hálózatát.   

A hatásrendszer általános jellemzője, hogy rejtett módon (spontán megnyilvánuló, 

akaratlanul is közvetített) és tudatosan (szándékosan irányított és közvetített) is befolyá-

solhatja a gyermek gondolkodását, érzelmi viszonyulását, viselkedését, amelynek ered-

ménye visszahat a szülői gondolkodásra, érzelmi viszonyulásra és cselekvésre, ezáltal 

létrehozva és fenntartva egy kölcsönös válaszadási folyamatot (Grusec és Davidov, 2007). 

Számos vizsgálat (pl. Lalumière, Chalmers, Quinsey és Seto, 1996) bizonyítja, hogy – 

miközben a szociális fejlődés családi vonatkozásainak értelmezése során igen fontos fi-

gyelembe venni az oksági láncolatot (ekkor valamely viselkedésforma elsajátítása, alkal-

mazása a szülői viselkedés és döntés hatására történik) – a gyermeki viselkedés alakulása 

jobban értelmezhető a multikauzális modell alapján. E modell szerint a szülők a nevelés 

során folyamatosan válaszolnak is gyermekük szükségleteire, törekvéseire, s ezek a vála-

szok szintén meghatározzák, miként döntenek egy-egy nevelési helyzetben (Bereczkei, 

2003).  

A hatások manifeszt és látens megnyilvánulása, valamint a szülő-gyermek interak-

ciók kölcsönössége mellett a családi szocializációs folyamat harmadik általános jellemző-

je a helyzet- és funkcióspecifikusság (adott helyzetben az abban megnyilvánuló családi 

funkció dominál). E jellemző mögött különböző szabályozó elvek húzódnak meg (Grusec 

és Davidov, 2007), amelyek azonosíthatók a hatásegyüttes egyes alrendszereinek néhány 

összetevőjével. A szülő-gyermek közötti válaszadási folyamatot egy-egy szituációban 

meghatározza (1) a kölcsönös alkalmazkodás – az autonómiára való törekvés és a kontroll 

kapcsolata, (2) a védelem és a támasz, (3) az elosztás és a megosztás, valamint (4) a ta-

pasztalatok átvitele más csoportokban és szituációkban lezajló interakciókra – a minta-

adás, a modellkövetés eredményének alkalmazása.  

A szociális kompetencia összetevőinek alakulását befolyásoló tényezőkről alkotott 

elméleti megközelítések közül Schneider (1993) modellje (1. ábra) együttesen szemlélteti 

a viselkedés alakulásának néhány fontos személyiségbeli tényezőjét, valamint a családon 

belüli és a családon kívüli hatások rendszerét. Schneider szerint a rendszerösszetevők ál-

landóak, ugyanakkor a gyermek életkorának, valamint a családi élet ciklusainak változá-

sával az összetevők dominanciája és kapcsolatuk erőssége folyamatosan változik, s a pe-

dagógiai programoknak elsősorban ez utóbbi változást kell figyelembe venniük a fejlesz-

tések során. 
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1. ábra  
A gyermek szociális kompetenciáját befolyásoló tényezők köre 

(Forrás: Schneider, 1993. 30. o.) 
 

A modell alapján (1. ábra) a személyiségbeli tényezők közül a szociális kompeten-

cia működését közvetlenül befolyásolja a gyermek temperamentuma (mint veleszületett 

jellemző), ami ugyancsak közvetlenül hat a gyermeknevelésre, az anya és az apa kapcso-

latára, valamint az anya-gyerek közötti kötődésre (mint öröklött viselkedési mechaniz-

musra). A családtagok – elsősorban az anya és a gyermek – közötti kötődés szintén alap-

vetően meghatározza a gyermek viselkedésének alakulását, amely kapcsolat jól szemlélte-

ti a kötődés szocializáció során mutatott alakulását, az öröklött mechanizmusok más pszi-

chikus komponensekkel (például tanult motívumokkal) való összekapcsolódását (Zsolnai, 

1999). Meghatározó a gyermek és a szülők szociális kompetenciájának kapcsolat, vala-
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mint a testvéri hatás, ezáltal a modell a gyermeknevelés kölcsönös válaszadási folyamat-

ként való értelmezését, a családi nevelés multikauzális megközelítését tükrözi.   

A modell szerint a szociális kompetencia alakulására közvetlenül hat az anya és az 

apa kapcsolata, amit három tényezőcsoport igen erőteljesen befolyásol: (1) a család szoci-

ális és gazdasági feltételei, (2) a kulturális normák és értékek, ezek családi leképeződései, 

valamint (3) a szülők szociális kapcsolatainak rendszere. Schneider szerint ezek az anya 

és az apa kapcsolatán keresztül hatnak leginkább, azonban Grusec és Davidov (2007) 

vizsgálatai alapján e mechanizmusok az életkor előrehaladtával egyre inkább közvetlenül 

is befolyásolják a gyerek szociális aktivitását. 

E három csoport részben azonosítható a Bourdieu (1998) által leírt, a szocializáci-

ós folyamatot meghatározó tőkefajtákkal. Bourdieu szerint a tőkének – az anyagi vagy 

elsajátított formában felhalmozott munkának – három formája létezik: a gazdasági, a tár-

sadalmi és a kulturális. A gazdasági tőke olyan erőforrás, amely közvetlenül pénzzé ala-

kítható, s alapvető szerepet játszik a társadalmi pozíció, a hatalomelosztás és az életminő-

ség meghatározásában. A schneideri modellben ez a tőkefajta a szociális és a gazdasági 

feltételekben érhető tetten, amely feltételek a család, ezáltal a gyermek eredményességét 

döntően meghatározzák. A jövedelem, a vagyon és a foglalkozás révén a társadalmi szín-

tereken birtokolt hatalom mint anyagi – és részben szellemi – erőforrás nagyon fontos a 

gyermeknevelésben (Levy és Murnane, 2001).  

A tőkemeghatározások alapján átfedi egymást a modell két összetevője, a Szociális 

és gazdasági feltételek és A szülők szociális kapcsolatainak rendszere. Az első részben, a 

második teljes mértékben a bourdieu-i társadalmi tőkéhez kapcsolódik, amely aktuális és 

lehetséges szociális erőforrásokat tartalmaz, amelyek a kölcsönös ismertség és elismertség 

viszonyainak tartós birtoklásából fakadnak, valamint gazdasági tőkévé alakíthatók 

(Bourdieu, 1998). Pokol (1995) szerint a társadalmi tőke olyan kapcsolati erőforrás, 

amely egyrészt a más személyekkel kialakított folyamatos kapcsolattartásból ered, nagy-

sága egyrészt attól függ, mekkora annak a kapcsolathálónak a kiterjedtsége, amit az egyén 

mozgósítani tud, másrészt annak a gazdasági és kulturális tőkének a nagyságától, amit 

azok birtokolnak, akikkel az egyén kapcsolatban áll. Putnam (2004) elméletében a társa-

dalmi tőke a szociális kapcsolati hálókra és a kölcsönösséggel összefüggő normákra vo-

natkozik, normákból és értékekből tevődik össze. Az egyén kapcsolati hálója jelentős erő-

forrásként szolgálhat mind az egyén, mind a csoportok számára. E társadalmitőke-

koncepció kulcseleme a bizalom és a kölcsönösség, amelyek a társadalmi élet szinte min-
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den területén biztosíthatják a kölcsönös előnyök érdekében létrejövő társadalmi szintű 

együttműködést (Csizmadia, 2002). 

A tőkeelmélet alapján a Schneider modelljében szereplő Kulturális normák és ér-

tékek elsősorban a társadalmi tőke tartalmainak tekinthetők, ám kapcsolatba hozhatók a 

kulturális tőkével is. Bourdieu (1998) szerint a kulturális tőke a boldoguláshoz, a társa-

dalmi pozíciókhoz szükséges alapvető ismeretelemeket tartalmazza, amelyek elsajátítása 

hosszú ideig tartó, gyakran nem tudatos folyamat, ugyanakkor a tanulás történhet anyagi 

hordozók révén is, így e tőkefajta kapcsolódik az intézményes neveléshez és oktatáshoz 

is. Swartz (1997) szerint a kulturális tőke a tanulmányi sikeresség nagyon fontos meghatá-

rozója, normákat és értékeket tükröző viselkedési mintákat, szociális és kognitív készsé-

geket, műveltséget hordozó tárgyakat (például könyveket), valamint a végzettséget foglal-

ja magában, amelyek átadásában a szülői tudatos szerepvállalás elengedhetetlen.  

Kohn (1995) családi beruházási modelljében (2. ábra) a Schneider-féle modell 

egyik csoportjának (Szociális és gazdasági feltételek) több összetevőből álló, önálló rend-

szere, valamint a bourdieu-i tőkeelmélet jelenik meg. A modell a schneideri modellel 

szemben nemcsak a viselkedésbeli, hanem a gyermek általános sikerességét, hosszú távú 

boldogulását meghatározó családi tényezőket is tartalmazza.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ábra  
A gyermek boldogulását befolyásoló családi tényezők – beruházási modell  

(Forrás: Grusec és Hastings, 2007. 444. o.) 
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galmazása, a nevelési stratégiák működtetése és a gyermeknevelésre fordított anyagi ja-

vakkal való gazdálkodás, amelyek együttesen hatnak a gyermek boldogulására. A szülők 

iskolai végzettsége főként a gyermek otthoni tanulási környezetét és információszerzési 

lehetőségeit, a szülők ismeretátadó és szokásformáló szerepét, a foglalkozás és az anyagi 

erőforrások pedig a szociális kapcsolati hálók kiépítését és ápolását, a család alapvető 

funkcióinak működtetését teszik lehetővé. Bár Kohn nem említi, az életkor növekedésével 

a közvetlen hatás megjelenése ebben az esetben is feltételezhető. 
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3. SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRZELMEK ÉS 
SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÁS – ELMÉLETI ALAPOK 

 

Nagy (2000) szerint a szocialitás olyan elméleti kategória, amely magában foglalja a szo-

ciális aktivitást (belső működést és viselkedést), valamint környezeti meghatározóit és 

pszichikus feltételeit. Empirikus vizsgálatunk elsődleges célja a szociálisérdek-

érvényesítés négy formáját (az együttműködést, a segítést, a versengést és a vezetést), az 

érzelmek kifejezését, felismerését, megértését és szabályozását, valamint a szociálisprob-

léma-megoldást meghatározó képességek sajátosságainak feltárása volt 4, 8, 12, 15 és 18 

évesek körében. Mint viselkedésformával számos társadalom- és természettudomány fog-

lalkozik, a pszichikus komponensekkel főként a fejlődés-, a szociálpszichológiai és a 

kognitív idegélettani kutatások. Nagy (2000) szerint szerveződésük, funkciójuk leginkább 

a különböző tudományterületek eredményeit integráló szociáliskompetencia-modellek 

alapján értelmezhető.  

E fejezetben a szociálisérdek-érvényesítés, az érzelmek és a szociálisprobléma-

megoldás meghatározásait, a képességek jellemzőit foglaljuk össze, valamint bemutatunk 

néhány korábbi kutatási eredményt. Az empirikus vizsgálat eredményeinek ismertetésekor 

további korábbi kutatási eredményeket ismertetünk, összevetve azokat vizsgálatunk adata-

ival. 

3.1 Érdekérvényesítés  

3.1.1 Az érdekérvényesítés meghatározásai 

 
Az önérdek érvényesítése (asszertivitás) viszonylag későn, az 1950-es években vált a 

pszichológia kiemelt kutatási tárgyává, ugyanakkor az egyéni és a csoportérdek közötti 

ellentét már az embert mint társas lényt meghatározó egyszerű és egyeduralkodó elméle-

tekben is megjelent alapelvként. Például Hobbes filozófiai elmélete szerint az egyes cso-

portok tagjai képtelenek együttműködésre, mivel mindenki a saját érdeke alapján viselke-

dik. Smith szociológiai elméletében az egyéni önérdekből fakadó társadalmi hasznot 

emelte ki, úgy vélte, az egyéni és a közösségi érdekek szembenállása nem okoz konfliktu-

sokat, ahogyan azt Hobbes gondolta, vagyis az egyéni érdek által vezérelt interakciók a 

társadalmi változások szükséges előfeltételei (Van Lange és De Dreu, 2001).  

A szociálpszichológia kialakulásának egyik közvetlen előzménye, a szocialitás 

individualisztikus felfogása szerint (McDougall, 1908) ugyancsak a saját érdek érvényesí-
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tése az egyik alapvető hajtóereje a társas interakcióknak. A XX. század első évtizedeiben 

a behaviorista pszichológia hatására a kutatások során az önérdeket érvényesítő viselke-

dést, az egyén saját céljai eléréséért tett verbális és nem verbális megnyilvánulásait ele-

mezték, leginkább a megfigyelés módszerével (pl. Trower, Bryant és Argyle, 1978; 

Ginsberg, Wauson és Easley, 1977). Ugyancsak hatott az első kutatásokra a játékelmélet 

kezdeti megközelítése (pl. Luce és Raiffa, 1957), miszerint az egyének leginkább saját 

érdekük érvényesítésére törekednek. Ez a megközelítés a későbbi játékelméletekben kie-

gészült a kölcsönös függés elméletével (pl. Rusbult és Van Lange, 1996): az egyén visel-

kedését szinte minden esetben más vagy mások aktivitása és az azt meghatározó érdek 

befolyásolja, ami alapján Shelling (1960) vegyes motívumú szituációknak nevezte ezeket 

a helyzeteket. Az egyik leghíresebb ilyen kísérleti szituáció a fogolydilemma, amely során 

kiderült, igen erős ellentét húzódhat meg az egyéni érdek, a másik érdeke és a csoportér-

dek között. 

Az érdekérvényesítéssel kapcsolatos kutatásokat a mai napig meghatározza 

Deutsch (1973) elmélete, miszerint az együttműködés (a másik érdekeinek figyelembe 

vétele) és a versengés (annak figyelmen kívül hagyása, a saját érdek érvényesítése) egy-

mást kölcsönösen kizáró jelenségek. A versengés meghatározó jellemzője a negatív köl-

csönös függés, ellenséges interperszonális kapcsolatokkal jár együtt, destruktív konflik-

tusként értelmezhető, romboló hatással van a társas kapcsolatokra (a másik fél akadályoz 

minket célunk elérésében, vagyis ha az egyik eléri célját, a másik nem érheti el). Ezzel 

szemben az együttműködés konstruktív stratégia egy-egy konfliktus esetében, és számos 

pozitív tulajdonsággal társítható, például a barátságossággal vagy a segítőkészséggel (Fü-

löp, 1995). McClintock (1976) az együttműködés és a versengés között inverz kapcsolatot 

feltételezett (minél inkább együttműködünk, annál kevésbé versengünk és fordítva). 

Charlesworth (1996) azonban már az együttműködést – például a manipuláció és az ag-

resszió mellett – a versengés egy variánsának, az emberek egyik igen kívánatos versengé-

si stratégiájának tekintette (Fülöp, 2008).  

A szociobiológiai alapú kutatások (pl. Corning, 1983) eredményeinek hatására 

egyre elfogadottabb az a nézet, miszerint az együttműködés és a versengés egymással a 

legkülönfélébb formában összefonódó, a pszichés valóság különböző szintjein párhuza-

mosan jelen levő, nem szabályos viszonyt mutató jelenségek (Fülöp, 2003). Mindkettő 

egyaránt lehet a társas kapcsolatok szempontjából antiszociális, a másik akarata ellenére 

történő, a másikat kihasználó, az önállóságát akadályozó, valamint proszociális, másokat 
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segítő, a másik fél érdekeit figyelembe vevő aktivitás (Nagy, 2000; Fülöp, 2003; Csányi, 

1994).  

Fiske (2006) szerint együttműködés során az egyén saját és mások érdekeit is fi-

gyelembe veszi, mindkettő maximális érvényesítésére törekednek a felek. Ugyanakkor 

Pruitt (1998) kettős érdekeltség elmélete alapján az együttműködés során is jól elkülönít-

hető a saját érdek és a másik érdeke szerinti célmeghatározás, feladatvégzés és jutalmazás 

(részesedés a jutalomból). Az együttműködés további fontos jellemzője a kölcsönös füg-

gés, amely alapján a csoporttagok, párok tagjai vagy egyoldalú döntéseket hoznak, vagy 

meghatározzák, milyen más szabály alapján osztozkodnak az erőforrásokon. Az osztoz-

kodással szoros kapcsolatban áll a hozzájárulás (ki mit tesz a cél elérése érdekében), ami 

Trivers (1985) szerint evolúciós összefüggésben áll annak észlelésével, ki mennyit tesz a 

közös munka során, s amennyiben alig vagy semmit (potyautasként viselkedik), kizárható 

a csoportból. Baron (1997) e jelenséget – egyetértve Trivers (1985) elméletével – felvilá-

gosult önérdeknek nevezi, ami során egyszerre érvényesül a csoportérdek, a mások érdeke 

és a saját érdek.  

Fiske (2006) szerint a segítségnyújtás és a segítségkérés hasonló motivációs bázis-

sal rendelkezik, mint az együttműködés, bár ezek esetében – főként a kérésnél – még na-

gyobb szerepe van a másik fél érdekének. Azonban az, hogy ez a másik javát szolgálja-e – 

akár segítségnyújtásról, akár segítségkérésről van szó –, a különböző normáktól, szabá-

lyoktól függ, vagyis e viselkedésformák is történhetnek a másik beleegyezése, akarata 

ellenére. Az együttműködéshez hasonlóan a segítségnyújtás esetében is fontos szerepet 

játszik a jutalmazás és a veszélyhelyzet, utóbbi a segítségkérés egyik alapvető kiváltója. A 

spenceri költség-haszon elemzése alapján Dovidio (1984) a segítségnyújtással kapcsolat-

ban is úgy véli, a jutalom erős motiváló tényező, kivéve azokat a helyzeteket, amelyek 

családtaggal kapcsolatosak és/vagy amelyeket veszélyhelyzetnek minősít az egyén. 

Rilling, Gutman, Zeh, Pagnoni, Berns és Kilts (2002) az együttműködés és a segítségnyúj-

tás egyik legnagyobb különbségét abban látja, hogy míg az együttműködés (közös akció) 

maga jutalomként értelmezhető, a segítés esetében gyakrabban latolgatják az emberek a 

jutalom mértékét. A kutatók szerint az életkor előrehaladtával mindez csökken, hiszen 

egyre több belsővé vált motívum határozza meg a segítségnyújtást, ám elsősorban a köz-

vetlen környezet tagjai felé irányulót. Ugyancsak meghatározó pszichológiai háttere a 

segítségnyújtásnak és a segítségkérésnek egyaránt a kölcsönösség, amely ugyancsak 

kapcsolatspecifikus (Diamond és Kashyap, 1997).   
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Fülöp (2003. 232. o.) szerint a versengés „olyan belső késztetésből és/vagy külső 

környezeti követelményből származó interakciós folyamat, amelynek során két vagy több 

személy, illetve két vagy több csoport valamilyen, számára jelentőséggel bíró cél elnyeré-

séért adott területen elsőbbségre kíván szert tenni”. A korábbi elméletekkel szemben nem 

azonosítható a konfliktussal, nem minden versengés vezet konfliktushoz (például a társas 

összehasonlításkor), és nem minden konfliktus fakad versengésből (Fülöp, 1995).  

Annak eredményeképpen, hogy a versengést hosszú ideig az együttműködéssel 

közösen, laboratóriumi kísérletekben vizsgálták, e viselkedésformát egydimenziós 

konstruktumnak tekintették (Fülöp, 2003). Fülöp (1995) szerint – akárcsak más viselke-

désforma – a versengés is csak több dimenzió mentén értelmezhető, különböző versengési 

folyamatok sajátosságait kell elemezni, és kizárólag e sajátosságok összekapcsolódása 

alapján különíthető el a konstruktív és a destruktív versengés. Fontos dimenziónak tekinti 

az erőforrásokat (amiért a versengés folyik), s az azok alapján a helyzetről való gondol-

kodást; az időperspektívát (rövid vagy hosszú távú folyamatként értelmezik a versengést), 

valamint a versengés intenzitását. Ugyancsak fontos dimenziói a versengésnek: kire irá-

nyulnak versengés közben az eszközök (magam fejlődésére, tanulásként értelmezett vagy 

a másik legyőzésére); betartják-e a szabályokat, tisztességes eszközökkel versenyeznek-e; 

jellemző-e az esélyegyenlőség a versenyhelyzetre és van-e lehetőség a versengés versen-

gők általi kontrollálhatóságára. 

A vezetést a szociálpszichológiai elméletek többnyire a vezetői és a vezetett sze-

reppel, szerepvállalással együtt határozzák meg (Fiske, 2006), és a legtöbb elmélet szerint 

a vezetés módja is lehet mások számára ellenszenvet kiváltó (Burns, 1978). Számos elmé-

let, például a tranzakciós vezetéselmélet (Burns, 1978) a konfliktusos helyzet által gene-

rált vezető-vezetett szerep kialakulását hangsúlyozza, miszerint a vezető és a vezetett 

vagy a vezetettek között alárendelt viszony feltételezhető, az lesz egy csoport vezetője, 

aki a leghatékonyabban osztja el az erőforrásokat, amit a vezetettek méltányolnak.  

Bettencourt és Sheldon (2001) szerint a vezető és a vezetett szerep és az ehhez já-

ruló viselkedésformák csekély számú kutatása a szerep nehéz operacionalizálásával ma-

gyarázható. Isenberg és Ennis (1981) a csoportban betölthető szerepeket dimenziók men-

tén értelmezik: lefelé és felfelé irányuló, elősegítő és hátráltató, pozitív és negatív. Kenny 

és Zaccaro (1983) szerint a vezetői szerep vállalása és a szerepnek való megfelelés nagy-

mértékben a helyzettől (az alkalmazkodóképességtől) és nem egyéni sajátosságoktól, pél-

dául a személyiségvonásoktól függ. Chemers (2000) úgy véli, a szerepvállalást elsősorban 

az befolyásolja, miként vélekedik az egyén a csoportról, valamint milyen viszonyban 
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vannak azok, akik közül kiválasztják a vezetőt. Gastil (1994) kutatásai arra is felhívták a 

figyelmet, hogy a korábban elterjedt nézet, miszerint a vezető-vezetett kapcsolat az önér-

dek-közösségi érdek alapján egyértelműen elkülöníthető, kevésbé fordul elő a serdülőkor-

tól, ettől kezdve ugyancsak a csoport jellege a leginkább döntő az érdekek érvényesítésé-

ben.  

A pszichológiai, főként szociálpszichológiai kutatások mellett több más tudo-

mányterület vizsgálati eredményei is segítették az érdekérvényesítés természetének még 

pontosabb megismerését. Pedagógiai szempontból igen fontosak a szociológia, a 

szociálantropológia, a humánetológia, a szociobiológia, az evolúciós pszichológia és a 

kognitív idegtudomány együttműködéssel, versengéssel, segítéssel és vezetéssel kapcsola-

tos ismeretei (Nagy, 2000), amelyek nagymértékben befolyásolták a szociális kompeten-

cia modellezését, ezen belül az érdekérvényesítéssel kapcsolatos komponensek meghatá-

rozását, majd vizsgálatát.   

Az érdekérvényesítést a szociológiában igen gyakran a parsons-i (1980) cselek-

véselmélet alapján értelmezik: az egyén társadalmi cselekvéseinek egyik legfontosabb 

célja saját érdekeinek érvényesítése, s ezen érdekérvényesítések határozzák meg egyén-

egyén, ezáltal csoport-egyén, csoport-csoport és csoport-társadalom kapcsolatát, s mind-

egyik viszony visszahat az egyénre (Morel és mtsai, 2000). Hasonlóképpen vélekedik 

Homans (1960), aki szerint az érdek a személyiség folyamatosan változó összetevője, 

érzelmi, ismereti és értékrendszer; különböző szükségletek kielégítéséért felelős, ezek 

kielégítésekor válik szociális természetűvé, vagyis kizárólag interakciókban nyilvánul 

meg. Az egyéni szükségletek kielégítése döntések során valósul meg, s ez alapján az ér-

dekérvényesítés lehet spontán vagy tervezett, saját vagy más csoportra is hatással lévő, az 

egyén számára sikeres vagy sikertelen, ami a csoport működését is meghatározza 

(Polányi, 1957).  

A szociálantropológia az adott csoportra, társadalomra jellemző gazdasági folya-

matok alapján értelmezi az egyéni érdek érvényesítését. Egy társadalom gazdasága azt a 

rendszert jelenti, amelyben megvalósul a különböző indítékoktól vezérelt anyagi és szel-

lemi javak termelése, elosztása és azok fogyasztása, felhasználása (Lomnitz, 1998; 

Polányi, 1957). Douglas és Asherwood (1996) szerint az elosztás három univerzális gya-

korlata a piaci csere, a redisztribúció (újraelosztás) és a reciprocitás (kölcsönösség). A 

piaci cserében az önérdek dominál, ezt azonban gyakran módosíthatja a felek közötti 

hosszú távú egymásrautaltság, valamilyen közös érdek. A redisztribúció a társadalmon 

mint hierarchikus rendszeren keresztülhaladó elosztási folyamat, amelyben a vezető vagy 
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vezetők kiemelt jogokkal élnek a javak elosztásakor. A reciprocitáson belül az egyének 

közötti kapcsolat szorossága, illetve a javak visszaáramlása alapján megkülönböztetik az 

általános, a kiegyensúlyozott és a negatív reciprocitást. Az általános a szorosan együtt 

élők közötti elosztást jelöli (például szülő-gyermek, barátok), akik között a visszaáramlás 

késleltetett és el is maradhat. A kiegyensúlyozott a lazább kapcsolatban élőkre (például 

távolabbi rokonokra, ismerősökre) vonatkozik, a viszonzás ebben az esetben a kapcsolat 

fenntartása érdekében szükséges, de nem feltétlenül azonnali. A negatív reciprocitás a 

társadalmi kapcsolataink peremén lévő emberekkel való érintkezésre jellemző, ahol a vi-

szonzás azonnali és szükségszerű.  

A humánetológia az érdekérvényesítéssel kapcsolatban is a kölcsönös feltételezé-

sekre építő, az ember biologikumához rendelhető társasságot hangsúlyozza (Csányi, 

1999). A biológiai szerveződés mint lehetőség alapján az egyén maga épít fel szabályokat 

és igazodik a jelentésekhez (Humphrey, 1976), ennek köszönhetően válik hermeneutikus 

rendszerré, aki mind mások, mind saját viselkedésében szándékokat, érdekeket és terveket 

lát, megkísérli azokat értelmezni és reagál azokra (Pléh, 2004; Dennett, 1998). A kutatá-

sok (pl. Eibl-Eibesfeldt, 1989) eredményei egyértelműen bizonyítják e kettős meghatáro-

zottságot, hiszen érdekérvényesítő viselkedésformáink több millió év alatt kialakult 

fajspecifikus biológiai alapjai szintén tanulással, a kultúra befolyása alatt módosíthatók, 

alakíthatók. Öröklött tulajdonságnak tekinthető az agresszió, amely az ellentétes érdekek 

érvényesítésének alapvető energiaforrása, mind az egyed, mind a csoport túlélésének 

egyik eszköze (Csányi, 1999; Eibl-Eibesfeldt, 1989). Számos kísérlet (pl. Dabbs és 

Morris, 1990; Mazur és Lamb, 1980) bizonyította az ember pozíció utáni vágyódásának, a 

dominanciának biológiai meghatározottságát is. Ugyancsak jól körülhatárolható biológiai 

alapja van az ember fajtársak iránti önzetlen segítésének, amely – ellentétben az állatokkal 

– nem korlátozódik a rokonokra, s az egymást jól ismerőkre. Csoportösszetartó erőként 

működnek az együttműködés és az azt követő osztozkodás, illetve az együttműködést 

nem feltétlenül kívánó megosztás biológiai alapjai (Reynolds, 1993).  

A szociobiológiai kutatások (pl. Bereczkei, 1992; Barash, 1980; Wilson, 1978) az 

etológiánál nagyobb hangsúlyt fektetnek a populációgenetikai vonatkozásokra, azonban a 

társas viselkedés biológiai alapjainak értelmezésekor nem veszik figyelembe sem a kultú-

ra szerepét, sem a csoportszelekció mechanizmusait (Nagy, 2000). Így számos elmélet 

született arról (pl. Dawkins, 1976), valójában minden emberi cselekedetben kimutatható 

az egyéni, az önző érdek, amely az egyedekben a gének által meghatározott, így az csupán 

az individuális szelekció folyamatát magyarázza. Ennek ellenére a szociobiológia egyik 
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legfontosabb eredménye, hogy önző (a saját érdek érvényesítését szolgáló) és önzetlen (a 

mások érdekeinek érvényesülését lehetővé tevő) viselkedésünk egymást nem kizárják, 

hanem feltételezik (Nagy, 2000). Az anyagi és a szellemi javakból való részesedés ma-

gyarázatakor azonban továbbra is az egyéni érdek érvényesítését – amely alapvetően ver-

sengésre készteti az embert – állítja a középpontba. Az együttműködéssel szoros kapcso-

latban álló osztozkodásnak különböző fokozatai vannak: a javakat megszerző egyén, ha 

megtartja magának, individualista, ha megosztja rokonaival, a nepotizmus (segítés) jel-

lemző rá. Ha a javakból részesednek a rokonokon kívül mások is (azonos értékű viszon-

zás nélkül), akkor az egyént a genetikai altruizmus jellemzi (Bereczkei, 2002; Sahlins, 

1972).  

Az evolúciós pszichológia az emberi viselkedés és gondolkodás integratív megkö-

zelítését nyújtja azáltal, hogy a humánetológia és a szociobiológia egyes eredményeihez 

szervesen hozzáépíti a kognitív pszichológia és a viselkedésökológia magyarázatait 

(Bereczkei, 2003). Az új szemlélet alapján társas viselkedésünket, érzelmeinket, megisme-

rő tevékenységünket mélyen befolyásolják az evolúció során kialakult pszichológiai fo-

lyamatok, tekintet nélkül arra, hogy jelenleg van-e hatásuk a genetikai reprodukcióra 

(Crawford, 1998). Bereczkei (2003. 40–41. o.) szerint „a genetikailag előírt pszichológiai 

algoritmusok bizonyos mintázatokba rendezik viselkedésünket, amelyekre predikciók 

tehetők az evolúciós elméletből, ezek pedig alávethetők a tapasztalati ellenőrzés módsze-

reinek”. A kutatások alapján a segítés mellett a nem rokonok (barátok, munkatársak, osz-

tálytársak) kölcsönösségen alapuló támogatása, reciprok altruizmusa igen előnyös a rá-

termettség szempontjából (Reeve, 2005; Trivers, 1985).  

De Vos és Zeggelink (1997) szerint a kölcsönösség alakulásának kedvez, ha a kö-

rülmények szükségessé teszik az együttműködést, amennyiben a csoport tagjainak vi-

szonylag szoros kapcsolatot kell egymással kialakítaniuk és fenntartaniuk. A kölcsönös-

ségen alapuló együttműködés számos területen megfigyelhető: táplálékmegosztás, ve-

szélyben való segítés, mások támogatása, eszközök, információk adása és vétele. Sok 

esetben morális és szociális szerveződések alapjai, megszilárdítják a csoportban betöltött 

szerepeket, s nemcsak a csoporton belüli, hanem a csoportok közötti hosszú távú kapcso-

latok stabilitását is növelik. Ugyanakkor létezik viszonzást nem feltételező, 

indiszkriminatív altruizmus is (nem korlátozódik sem rokonok, sem idegenek körére), ami 

a maladaptív folyamatokkal, az individuális szelekciós folyamatokkal és a csoportszelek-

ciós hatásokkal magyarázható. A vezetés, az engedelmeskedés vagy az alávetettség szin-
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tén veleszületett tulajdonság, akárcsak a rangért, jutalomért vagy a csoportban betöltött 

szerepért folytatott versengő viselkedést meghatározó dominancia.   

3.1.2 Szociálisérdek-érvényesítő képességek 

 
A szociáliskompetencia-modellek szinte mindegyikében találhatók az érdekérvényesítő 

viselkedésre vonatkozó összetevők, a modellek legnagyobb részében képességként defini-

álva, kisebbik hányadukban mint készségek szerepelnek. Például Mott és Krane (2006), 

Halberstadt, Denham és Dunsmore (2001), Shepherd (1983), valamint Meichenbaum, 

Butler és Gruson (1981) szerint az érdekérvényesítést meghatározó pszichikus összetevők 

a társas viselkedés öröklött meghatározóira épülnek, olyan szabályozó funkciót ellátó ké-

pességek, amelyek alapján számos érdekérvényesítő viselkedésforma (segítés, együttmű-

ködés, konfliktuskezelés, versengés, agresszió) valósulhat meg. E viselkedésformák örök-

lött alapjainak kibontakozását és módosulását a környezeti feltételek és az azokkal folya-

matosan kölcsönhatásban lévő egyéb (kognitív, emocionális) jellemzők különbözőképpen 

befolyásolhatják, magyarázva az egyéni különbségeket.  

Rinn és Markle (1979) – az érdekérvényesítést tanult viselkedésnek tekintve – 

megkülönbözteti az önérvényesítő készségegyüttest, ebben a véleménykülönbség kezelé-

sének, illetve az egyén számára ésszerűtlen kérések visszautasításának készsége szerepel. 

Spence (1983) a makroszociális készségek közé sorolja a segítés, a kooperáció és a konf-

liktuskezelés készségét, valamint Stephens (1992) a csoporton belüli aktivitás, a másokon 

való segítés, illetve a konfliktuskezelés készségét tekinti az érdekérvényesítésért felelős 

tanult pszichikus összetevőknek. 

A szociálantropológiai, a humánetológiai, a szociobiológiai, az evolúciós pszicho-

lógiai és a szociálpszichológiai kutatások eredményeit felhasználva a szociálisérdek-

érvényesítő viselkedés pszichikus összetevőit Nagy (2000) szociáliskompetencia-modellje 

kapcsolja össze koherens rendszerré. A modell szerint az együttműködési, a segítési, a 

versengési és a vezetési képesség a szociálisérdek-érvényesítő viselkedést, a létezés alap-

vető feltételeit meghatározó képességek, amelyek különböző explicit (szándékosan követ-

hető) és implicit (szándéktalanul érvényesülő), valamint öröklött és tanult alapszabályok 

alapján szervezik a viselkedést. „Az öröklött alapszabályok az egyén és a csoport, a faj 

biológiai túlélését szolgálják. A tanult alapszabályok a biológiai túlélés mellett az életmi-

nőség megőrzését, javítását, a csoport, a társadalom kultúrájának követését, fenntartását, 

fejlesztését segítik.” (Nagy, 2000. 231. o.).  
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Az öröklött és a tanult alapszabályok folyamatosan összefonódnak, egyszerre a vi-

selkedés viszonyítási alapjai és kivitelezési programok. Az együttműködés biológiailag 

meghatározott alapszabálya az egymással szoros kölcsönhatásban álló hozzájárulás és 

részesedés, a segítésé a szükségesség és a lehetségesség, a versengésé a szabályozottság 

és az esélyesség, a vezetésé a szerepek elfogadása és az azok meghatározta következmé-

nyekről való megállapodás. A képességek önállóan is megnyilvánulhatnak, azonban álta-

lában valamelyik kombinációjuk érvényesül, így létrejöhet például a segítő együttműkö-

dés, a segítő versengés vagy a versengő együttműködés is (Nagy, 2000).  

Az együttműködés mint viselkedésforma alapvető célja az osztozkodás, a segítés 

célja a megosztás, a versengésé a megszerzés és a megvédés, a vezetésé az elosztás. A 

belső késztetés alapján az együttműködés alapérdeke a közös érdek, a segítésé a közérdek, 

a versengésé az érdekütköztetés és a vezetésé az eltérő érdek. Az együttműködő, a segítő, 

a versengő és a vezető viselkedés egyaránt lehet antiszociális, lojális vagy proszociális 

attól függően, milyen értékrendet képvisel az egyén, a viselkedést meghatározó öröklött 

motívumokra milyen tanult motívumok, szociális attitűdök, értékek és meggyőződések 

épülnek (Nagy és Zsolnai, 2001; Nagy, 2000).  

3.1.3 A szociálisérdek-érvényesítés néhány életkori jellemzője 

 
Az érdekérvényesítés különböző formáinak életkori sajátosságairól főként pszichológiai 

kutatási (megfigyelésből származó, kísérleti és kérdőíves vizsgálati) eredményekkel ren-

delkezünk. Az együttműködéssel, a segítéssel, a versengéssel és a vezetéssel kapcsolatos 

megfigyelések eredményei szerint az életkor növekedésével történő változások számos 

kognitív, érzelmi és az énfejlődés síkján végbemenő változást feltételeznek (Vajda, 1994). 

A kortárscsoportokban már hároméves korban megfigyelhetők a versengő és a vezető-

vezetett kapcsolaton alapuló (Fülöp, 2007; Strayer, 1989), illetve a segítő és együttműkö-

dő tevékenységek (pl. Zsolnai, Kasik és Lesznyák, 2008; Hartup, 1992) különböző, egy-

mást gyakran átfedő formái, amelyek már ekkor igen nagy egyéni és kulturális eltéréseket 

mutatnak (Eisenberg, 1982).    

Egy korábbi kérdőíves vizsgálatunk (Zsolnai, Kasik és Lesznyák, 2008) alapján az 

óvodai évek alatt egyre jellemzőbb a másokkal való együttműködés és a segítségnyújtás, 

főként a lányok körében. Fülöp (2007) szerint a versengő típusú feladatválasztás egyre 

gyakoribb, ötéves korban a versengés, 9-10 éves korban a verseny, a győzelem és a vesz-

tés fogalma már tudatosan jelen van, ugyanakkor ezek leginkább a versenyzésre, iskolai 

versenyhelyzetekre vonatkoznak.  
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A kisiskolás kor elejétől tovább nő a támogató, segítő jellegű tevékenységek szá-

ma, amelyek gyakorisága ebben az életkorban is nagyobb a lányok körében. Mind a fiúk, 

mind a lányok esetében változik e tevékenységek minősége, ami a segítségnyújtás és az 

empátia egyre szorosabb kapcsolatával magyarázható (Eisenberg, 1982). A serdülők álta-

lában még gyakrabban ajánlják fel segítségüket másoknak, e tevékenységük motívumai is 

internalizáltak (Fülöp, 1991; Asher és Parker, 1989), valamint szívesen vállalnak vezetői 

szerepet, leginkább jól ismert csoporttagok körében (Fiske, 2006). 

Caprara, Barbaranelli, Pastorelli, Bandura és Zimbardo (2000) szerint a segít-

ségnyújtás az életkor előrehaladtával egyre nagyobb mértékű, ami az iskolai tanulmányi 

teljesítményt is pozitívan befolyásolja. Grusec (1992) kutatásai alapján az emberek segít-

ségnyújtásának és az együttműködésének gyakorisága főként attól függ, milyen gyakran 

láttak gyermekkorukban ilyen jellegű viselkedésformákat. Azok a serdülők (15 évesek), 

akik több segítő és másokkal együttműködő tevékenységről számoltak be, valamint akik 

jutalmat kaptak ezekért, gyakrabban nyújtottak segítséget és gyakrabban kívántak cso-

portban dolgozni, ám csak azoknál volt erős a kapcsolat, akiknél a jutalmazás szociális 

(például mosoly, kedves szó, simogatás) és nem anyagi természetű volt.  

Szintén serdülőkorúakkal (13, 15 és 16 évesekkel), a BFQ-val (Big Five 

Questionnaire, Rózsa, 2003) végzett vizsgálatunk (Kasik, 2006) alapján az önzetlenség, a 

gondoskodás, a segítségnyújtás, az együttműködés és a bizalom gyakoriságát mutató ba-

rátságosság faktor átlagai fokozatosan csökkennek, a 13 éveseké szignifikánsan elkülönül 

a 15 és a 16 évesek átlagától. A csökkenés a 15 éves, nem hat és nyolc évfolyamos kép-

zésben részt vevő tanulók esetében jól magyarázható az iskolaváltással járó nehézségek-

kel, és bár a 16 éveseknél tapasztalt csökkenés nem szignifikáns, a csoportlét, a társas 

együttlét további problémáit jelezheti a kevésbé együttműködő tanulók arányának növe-

kedése.  

Serdülőkorban szintén nagymértékben megváltoznak a csoporton belüli dominan-

ciaviszonyok (Strayer, 1989), a versengés a társas összehasonlítás egyik nagyon fontos 

elemévé válik. Főként a fiúknál gyakoribb a csoporton belüli pozíciószerző viselkedés 

(Fülöp, 2007), s az olykor agresszivitást is mutató versengés, ami – Schaffer (1996) sze-

rint – általában a fiúkra nagyobb mértékben jellemző. Artz (2004) vizsgálati eredményei 

szerint a lányok a fiúkhoz hasonlóképpen lehetnek agresszív versengők (Fülöp, 2007).  
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3.2 Érzelmek és szociális aktivitás 

3.2.1 Az alapérzelmek meghatározása és vizsgálata  

 
Platón után számos gondolkodó (például Kant) szintén úgy vélte, az érzelmek „hajlamo-

sak elárasztani vagy maguk alá gyűrni a racionális mentális folyamatokat” (Elster, 1985. 

379. o.), veszélyes hatást gyakorolnak a gondolkodásra és a viselkedésre egyaránt. E gon-

dolat nemcsak a filozófiai, hanem számos pszichológiai elméletben (például Freud mun-

káiban) is megjelent. James (1890) kutatásainak eredményei jelentették az első nagy vál-

tozást az érzelmek viselkedésben játszott szerepének értelmezésében: az érzelmet valami-

lyen esemény váltja ki, az egyén számára tudatossá válnak a testi változások, s ez az ér-

telmezés tekinthető érzelemnek (Scherer, 2003). Az esemény, annak észlelése, az erre 

adott testi reakciók és cselekvési tendenciák, majd egy jellegzetes érzés mint állapot fo-

lyamatában az érzelem csak egy összetevőként értelmezett, s ez az elképzelés a XX. szá-

zadban az egyik legfontosabb vita alapjává vált: az érzelem azonosítható-e az érzéssel, 

valamint oka-e a jellegzetes viselkedésnek vagy fordítva, az érzés ezek következménye. A 

különböző kutatásokat – amelyek vagy az egyik, vagy a másik elképzelést igyekeztek 

igazolni – egészen az 1980-as évekig meghatározta az érzelmeknek a racionális gondol-

kodást és viselkedést megszakító szerepe (Zsolnai és Kasik, 2007).  

Az ebben az időben végzett neurobiológiai és pszichofiziológiai vizsgálatok ered-

ményei hívták fel először a figyelmet arra, hogy az érzelem – mint szubjektív állapot és 

nem érzés – a gondolkodás szerves részének tekinthető, hiszen nemcsak befolyásolja, 

hanem szabályozza is az információk feldolgozását (Adolphs és Damasio, 2003). Az új 

szemlélet több pszichológiai vizsgálat alapjává vált: az érzelmi tartalom, az érzelmek ész-

lelése és feldolgozása jelentős szerepet játszik a társas aktivitásban (Forgács, 2003).  

A kutatások jelentős hányada az alapérzelmek szerepét vizsgálja, amelyek termé-

szetéről Darwin (1972) óta számos elmélet született. Az általa felsorolt, szerinte evolúciós 

alapokkal rendelkező és adaptív funkciókkal bíró érzelmek (például az öröm, a harag, a 

félelem) e sajátosságait több humánetológiai és kultúrközi antropológiai vizsgálat is bizo-

nyította: megnevezésük szinte azonos és az egyes érzelmek arcmintázata kultúránként 

csak nagyon kis mértékben tér el (pl. Eibl-Eibesfeldt, 1970).  

Izard (1971) tíz alapérzelmet különített el (érdeklődés, öröm, meglepődés, szomo-

rúság, düh, undor, megvetés, félelem, szégyen, bűn), a legtöbb azonos a Darwin által fel-

soroltakkal, és úgy vélte, együttjárásuk három, egyénenként különbözőképpen megnyil-

vánuló érzelmi vonást (szorongás, ellenségeskedés, depresszió) eredményez (Oláh, 2005). 
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Oatley és Jenkins (2001) szerint ezek a rendszerezések és vizsgálatok a korábbi elképze-

léseket erősítették meg, miszerint jelentős különbség határozható meg az érzelem és a 

hangulat között. A hangulat általában hosszabb ideig tart (néhány órától akár több hétig), 

mint egy érzelem megnyilvánulása (általában néhány másodperctől néhány óráig). A han-

gulat nem mindig intencionális, általában nem tudható, mi váltotta ki, szemben az érzel-

mekkel, amelyek kiváltó okáról többnyire van az embereknek elképzelése. Az érzelmek 

létrejöttében kitüntetett szerepük van az egyének számára fontos eseményeknek, a hangu-

latok észrevétlenül és akár ok nélkül is kialakulhatnak. Sokszor nem tudatosul az ember 

hangulata, sem az, mikor kezdődött és mikor lett vége, ezzel szemben az érzelmek általá-

ban meghatározható kezdettel és véggel rendelkeznek. A hangulatokat általában valenciá-

juk határozza meg, ami pozitív vagy negatív lehet, míg az érzelmek specifikusabbak, nem 

egy dimenzióval rendelkeznek.  

Eibl-Eibesfeldt (1989) ezen utolsó különbség alapján rögzítette az alapérzelmek 

(düh, öröm, bánat, meglepődés, undor, félelem) és azok fokozatainak motorikus sémáit, a 

23 arcizom együttjárását és közös működését (Bereczkei, 2003). E kódrendszer alapján 

számos vizsgálat elemezte az arckifejezéseken megnyilvánuló érzelmeket, amelyek a tár-

sas interakciók szabályozóinak tekinthetők, amely szabályozás magában foglalja az ér-

zelmek felismerését és megértését, valamint azok kifejezését (Oatley és Jenkins, 2001). 

Például a pozitív érzelmeket kifejező arckifejezések legfőbb funkciója a kapcsolat felvéte-

le és fenntartása, a negatívérzelem-kifejezés ezzel ellentétes, szélsőséges esetben ellensé-

geskedést fejezhet ki (Fridlund, 1994).  

Arnold (1960) e szabályozással kapcsolatban emelte ki az érzelmek kiértékelésé-

nek funkcióját, amit az egyén korábbi tapasztalatai határoznak meg. Lazarus (1966) hívta 

fel a figyelmet az érzelmek újraértékelésének folyamatára, amelynek eredményeképpen 

egy korábbi tapasztalat alapján értelmezett érzelem megváltozhat. Az első kiértékelés 

során az egyén valaminek vagy valakinek a kellemes vagy kellemetlen voltáról határoz 

(például segíti-e őt céljai elérésében vagy sem), majd ezt követi a második kiértékelés, az 

érzelemmel való megküzdés és az azon való változtatás (Scherer, 2003).   

Az alapérzelmekkel kapcsolatos kutatások mellett számos kutató (pl. Scherer, 

1984; Russel, 1980) az érzelmek dimenzionalitását hangsúlyozza. Scherer (1984) két di-

menzió – aktív-passzív és pozitív-negatív – mentén rendezi az érzelmeket. Aktív érzelem 

például a harcias (mind az egyén, mind környezete számára lehetőséget biztosít a válto-

zásra), passzív a határozatlan (kis esély van a változásra), pozitív az elégedett, negatív a 

csalódott. A dimenziók mentén elhelyezett érzelmek közül több nem felel meg az érzel-
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mek általános jellemzőinek, közülük több (például szorongó, borongó) az újabb elméletek 

alapján hangulat.  

E problémához társul az érzelmek címkézésével kapcsolatos dilemma (pl. Oatley, 

1994). Schweder (1993) szerint mind az antropológiai, mind a pszichológiai, kulturális 

különbségekkel foglalkozó vizsgálatok eredményei megkérdőjelezhetők az elnevezések 

eltérései miatt, ez azonban az alapérzelmek esetében nem áll fenn. Az érzelemkifejezés 

szociális konstruktivista elmélete alapján az alapérzelmek fokozatait, valamint a hangula-

tokat kulturálisan hozzuk létre, ezáltal összehasonlításuk csaknem lehetetlen. Mivel a 

nyelvelsajátítás, a szókincs bővülése erősen függ a szülők szókincsétől, a különböző neve-

lési technikák körébe tartozó verbális megnyilvánulásoktól, adott szűkebb csoporton belül 

szintén kétséges összehasonlíthatóságuk. Ugyanakkor Scherer és Wallbott (1994) szerint 

ezek az eltérések nem az érzelmi tartalmak jelentős különbségeire utalnak, hanem az el-

nevezések kulturális meghatározottságára, amelyek kivédhetők kiértékelési folyamatok, 

reakciómintázatok és cselekvési tendenciák elemzésével. 

3.2.2 Érzelmi komponensek néhány szociáliskompetencia-modellben 

 
A szociális kompetencia működésében szerepet játszó, az érzelmekkel kapcsolatos pszi-

chikus összetevők már a korai modellekben megjelentek, ám számuk a mai napig igen 

csekély (Zsolnai és Kasik, 2007). Egy korai, Rinn és Markle (1979) által kidolgozott mo-

dellben az érzelmek kifejezése mint szociális készség az önkifejezés készségei között sze-

repel, a készségcsoport további eleme a vélemény kifejezése, a dicséret elfogadása és a 

pozitív énkép (Zsolnai, 2006).  

Meichenbaum, Butler és Gruson (1981) modelljében az érzelmek a gondolkodási 

folyamatokkal és a kognitív struktúrákkal állnak szoros kapcsolatban. A gondolkodási 

folyamatok olyan gondolatok és képzetek, amelyek megelőzik, kísérik vagy követik, illet-

ve értékelik a megfigyelhető viselkedést, minden esetben az érzelmekkel, illetve az érze-

lemváltozásokkal együtt. A mechanizmusok feladata „a viselkedés működésbe hozása, 

meghatározott gondolat- és viselkedéssorok megválasztásának és kivitelezésének irányítá-

sa és az azzal kapcsolatos döntéshozás, hogy ezeket fenntartjuk, megszakítjuk vagy meg-

változtatjuk” (idézi Zsolnai, 2003. 111. o.). A kognitív struktúrákon, az egyén jelentéshá-

lóin belül találhatók azok az érzelmi struktúrák, amelyek a megnyilvánuló viselkedés mö-

gött húzódnak meg, hatással vannak a viselkedés céljára, irányára és szerveződésére irá-

nyuló gondolatokra. A pozitív vagy negatív érzelmi töltet jelentős mértékben befolyásol-
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ja, hogy az egyén részt vesz-e egy társas helyzetben, miként értelmezi azt, valamint gon-

dolatai és viselkedése pozitív vagy negatív az adott szituációban (Zsolnai, 2003). 

Rose-Krasnor (1997) szintén a kognitív folyamatokkal együtt határozza meg az 

érzelmi komponensek szerepét. Úgy véli, a szociális, az érzelmi és a kognitív képessé-

gekből és motívumokból álló szociális kompetencián belül az értelmi és az érzelmi képes-

ségek kapcsolata jelentős mértékben meghatározza a szociális képességek fejlődését. Pél-

dául az érzelmeknek és következményeiknek a tudatosság és a reprezentáció magasabb 

szintjén történő megváltozása jelentős minőségi változást eredményez az empátiában mint 

szociális képességben.  

Crick és Dodge (1994) a szociálisinformáció-feldolgozó modellt tartják a legal-

kalmasabbnak annak leírására, miként vesznek részt érzelmeink társas viselkedésünk ala-

kításában. A modell szerint – a számítógépes információfeldolgozáshoz hasonlóan – a 

személyközi viselkedés során különböző információkat dolgozunk fel, amely feldolgozás 

a szociális adatbázis alapján történik. A beérkező információk feldolgozása az emlékek, a 

viselkedési szabályok, a szociális sémák, ismeretek és az érzelmek segítségével megy 

végbe hat lépésben: (1) a beérkező információk kódolása, (2) az információk értelmezése 

(az elemek összevetése az új információkkal), (3) a viselkedéses célok megfogalmazása, 

(4) lehetséges kivitelezési formák keresése vagy a meglévő válaszok szerkesztése, (5) 

kiértékelés és válogatás, (6) kivitelezés.  A modell alapján érzelmeink nem csupán segítik 

a társas helyzetekben az információk feldolgozását, hanem alapját képezik a folyamatnak. 

Az 1980-as évek közepétől jelentek meg azok a modellek, amelyek az érzelmek 

viselkedésszabályozó szerepét leginkább a kommunikációs képességekkel és készségek-

kel kapcsolatban értelmezik. Szinte mindegyike támaszkodik arra a neurobiológiai néző-

pontra (Damasio, 1994), amely szerint az érzelmek hírt, jelzést adnak a belső és a külső 

helyzetekről, változásokról, előre jelzik a várható következményeket és visszajelzik a vi-

selkedés következményeit. Például Spence (1983) modelljében a verbális és a nem verbá-

lis kommunikációs készségek csoportjában találhatók az érzelmek kifejezéséért felelős 

készségek (arckifejezés, testtartás, gesztusok és hangszín), amelyek a viselkedés tanult 

elemei. Ugyanakkor számos vizsgálat (pl. Young, 1998) bizonyította, hogy ezek működte-

tése során az érzelmek legfontosabb nem verbális kommunikatív jelzéseit használjuk, 

amelyek jelentős része univerzális és evolúciós alapokkal rendelkeznek.  

 Nagy (2000) – akárcsak Nowicki és Duke (1992) vagy Mayer és Salovey (1997) – 

a szociális kompetencián belül megkülönbözteti a szociális kommunikáció képességét, 

amelynek öröklött alapjai a nem verbális kommunikáció öröklött komponensei, amelyek 
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készletét érzelmi kommunikációnak nevezi. Az érzelmi kommunikáció szabályozása az 

affektív apparátus által valósul meg, amelyre az életkor előrehaladtával ugyan ráépül a 

tapasztalat, az értelmező és az önértelmező tudatosság, de az affektív apparátus egész éle-

tünk során befolyásolja viselkedésünket. „Aktuális érzelmeink egyfelől önmagunknak 

jelzik belső állapotainkat, a külső helyzeteket, és e jelzéseknek megfelelő aktivitásra kész-

tetnek. Az érzelmek másfelől arckifejezésekben, testtartásokban stb. nyilvánulnak meg 

észlelhető jelzéseket közvetítve, amelyek a vevő félben érzelmeket, késztetéseket indu-

kálnak.” (Nagy, 2000. 194–195. o.). E jelkészlet a tanulás során további nem verbális je-

lekkel gazdagítható, illetve az ember rendelkezik a verbális kommunikáció komponensei-

vel is. Az érzelmi és a verbális kommunikáció szorosan összekapcsolódik, hiszen a közlő 

fél szándékát, céljait közvetítő érzelme megnyilvánul az öröklött és a tanult jelközlő me-

chanizmusok által. Az érzelmek kifejezésre jutnak a hanghordozásban is, vagyis a moti-

váció és az érzelem együtt jelenik meg az expresszióban és a szóbeli közlésben, központi 

szerepet játszva a szociális kompetencia működésében és fejlődésében (Nagy, 2000).  

Napjainkban a nemzetközi kutatásokat két elmélet határozza meg leginkább. 

Halberstadt, Denham és Dunsmore (2001) szerint a legfontosabb érzelmi képességek az 

érzelmek kifejezéséért, az érzelmek ismeretéért és megértéséért, valamint az érzelmek 

szabályozásáért felelősek. A szociális interakció sikeressége nagymértékben függ attól, 

miként tudjuk érzelmeinket közvetíteni, illetve saját és mások érzelmeit felismerni és 

megérteni. Az érzelmek szabályozása a különböző tartalmú és intenzitású érzelmek keze-

lését jelenti, funkciója az érzelmek (saját és mások érzelmeinek egyaránt) megfigyelése, 

értékelése és módosítása. Saarni (1999) szintén úgy véli, a szociális kompetencián belül 

jól elkülöníthetők az érzelmek szabályozásáért és az érzelmekkel való megküzdésért, az 

érzelmek kifejezéséért, valamint az érzelmi kapcsolatok kialakításáért, gazdagításáért fe-

lelős, szabályozó funkciót ellátó képességek.  

3.2.3 Az érzelmi képességek fejlődésvizsgálatainak néhány eredménye 

 
Lewis (1997) szerint az érzelmek felismerésére, kifejezésére, megértésére és szabályozá-

sára olyan lehetőségekkel születünk, amelyek készletét a tapasztalat, a tanulás, a szociali-

zációs folyamat egészít ki, gazdagít. E folyamat legfontosabb eleme az egyén és a közvet-

len környezete közötti folyamatos interakció (ezen belül kezdetben az anya-gyermek vi-

szonya). Szociálkonstruktivista elméletében ugyanakkor nemcsak a szociális tanulás (pl. 

Bandura, 1977), hanem a kognitív folyamatok, például a negatív és a pozitív belső dialó-

gusok jelentőségét is hangsúlyozza (Fischer, Schower és Carnochan, 1990). Az érzelmek 
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szabályozása és a velük való megküzdés, valamint az érzelmek kifejezése a születéssel 

kezdődik. A kezdeti jellemzők az egyén egész életére hatással vannak, e rendszer egészül 

ki további jellemzőkkel, s a korábbi életszakaszok domináns jellemzői megjelenhetnek a 

későbbiek során is (Saarni, 1999; Lewis, 1997), amit a neuropszichológiai és a kognitív 

idegtudományi kutatások (pl. Chugani és mtsai, 2001) meggyőzően bizonyítanak.   

A fejlődésvizsgálati eredmények (pl. Smith és Hart, 2004; Webster-Stratton, 2002) 

alapján már hároméves kor körül képesek a gyerekek értelmezni mások érzelmi állapotát 

(felismerik és megnevezik azt), hatéves korban már az esetek 80%-ában a felnőttekhez 

hasonló módon azonosítják mások érzelmeit (Eisenberg és Fabes, 1994). Az érzelmek 

kifejezése szintén ebben az életkorban válik a felnőttekkel hasonlóvá, ám a komplexnek 

nevezett (Saarni, 1999), bonyolult kiértékelési folyamattal rendelkező érzelmek (pl. ön-

elégült) kifejezésére, valamint ritkábban alkalmazott címkéjük miatt ekkor még nem ké-

pesek, csak a kisiskolás kor végén. Saarni (1999) szerint az érzelmek szabályozásának 

képessége erőteljesen függ a különböző események tudatossá válásától és a saját kultúrára 

jellemző szókészlet gazdagságától.  

Serdülőkorúakkal (13, 15 és 16 évesekkel) – a már említett BFQ-val – végzett 

vizsgálatunk (Kasik, 2006) – alapján a negatív érzelmek, főként a düh, valamint az ide-

gesség szabályozása gyakrabban sikertelen a 15 évesek és a 16 évesek körében, mint a 13 

éveseknél, amit feltehetően több környezeti tényező együttes hatása okoz, melyek közül 

az érintett gyerekeknél az iskolaváltással, a továbbtanulással járó nehézségek jelentős 

mértékben meghatározók. Bár Kozéki és Eysenck (1985) szerint a bizonytalanság és az 

ebből fakadó általános szorongás a serdülők egyik legjellegzetesebb sajátossága, az okta-

tás funkciózavaraira is utalhat a negatív érzelmekkel való megküzdés nehézségének egyre 

nagyobb mértéke.  

Cole és Cole (2006) szerint az érzelmi képességek igen szoros kapcsolatban állnak 

mind a szociális, mind a kognitív képességekkel. Például az érzelmek kifejezése, szabá-

lyozása és az együttműködési képesség életkori változása erősen korrelál már kisiskolás 

korban. A negatív érzelem szabályozásának nem megfelelő működése nagymértékben 

gátolhatja a sikeres együttműködést, a kortársak által kifejezett negatív reakciók tanult 

negatív mintákként – főként serdülőkorban – meg is erősíthetik a nem hatékony viselke-

dést. Az érzelmek felismerésének képessége ugyancsak szoros kapcsolatban áll a szociális 

kommunikáció vagy a kötődés képességével (Oatley és Jenkins, 2001). Erős kapcsolat 

feltételezhető azokkal a jelentéshálókkal is, amelyek hatást gyakorolnak a viselkedés cél-

ját, irányát és szerveződését formáló gondolatokra (Halberstadt, Denham és Dunsmore, 
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2001; Denham, 1989). Jelentős mértékű az együttváltozás serdülőkorban például a szociá-

lisprobléma-megoldó, az érzelem-szabályozási és az együttműködési képesség esetében 

(Chang, 2003). 

3.3 Szociális problémák megoldása – szociálisprobléma-megoldó képesség  

3.3.1 Szociális probléma, problémamegoldás 

 
Akárcsak az érdekérvényesítéssel vagy az érzelmek kifejezésével, a szociális problémák-

kal kapcsolatos nézetek is megtalálhatók a korábbi, az ember szocialitásáról szóló filozó-

fiai elméletekben, valamint a XIX. században kibontakozó új tudományterületek első, a 

társas interakciók mibenlétét magyarázó elméleteiben. Például a hatalommal, az egyének 

közötti érdekellentéttel mint problémával magyarázta Machiavelli a társas interakciók 

sokszínűségét, illetve James (1890), a funkcionalista pszichológiai irányzat képviselője a 

környezettel való interakció egyik formájának tekintette a környezet tényezőivel mint 

problémával való összeütközést (Forgács, 1994).  

A XX. században több tudományterület kísérelte meg definiálni a szociális prob-

léma fogalmát, elkülönítve attól a problémától, amely nem egy-egy társas helyzethez köt-

hető (például egy iskolai tantárgyi tartalomhoz kapcsolt probléma). Az 1950-es évekig, a 

kognitivizmus kibontakozásáig a pszichológián belül problémának tekintettek minden 

olyan helyzetet, amelyre a választ, a megoldást nem tudjuk azonnal, pontosan megtalálni, 

vagyis adott a cél, azonban a hozzá vezető út nem. A szociális problémát már ekkor mint 

relatív és szubjektív jelenséget értelmezték, hiszen a helyzet az egyik ember számára 

probléma, megoldásra váró lehet, míg a másik számára nem (Fiske, 2006).  

A rendszerelmélet (pl. Gregorics, 2008) alapján az algoritmusok elsődleges alkal-

mazása az, hogy problémákat oldunk meg velük, a célhoz különböző utakon (algoritmu-

sok, eljárások segítségével) jutunk el. Chang, D’Zurilla  és Sanna (2004) szerint mindez a 

hétköznapi szituációk megértésére is érvényes, s bár algoritmusok helyett stratégiákat 

alkalmazunk, mindegyik helyzet mögött bonyolult döntési folyamatok játszódnak le. A 

döntéselmélet alapján a probléma a döntési folyamat kezdeti állapota, az a nemkívánatos 

(például egyéni, párválasztási, családi, iskolai) helyzet, amit a döntéssel meg kell oldani. 

Ha ehhez elegendő mennyiségű és minőségű (jól szervezett) információ áll rendelkezésre, 

akkor a döntés helyes, az egyén és lehetőleg mások számára is kedvező lesz, ellenkező 

esetben nem. Az információ elegendő mennyisége és minősége a probléma felismerésével 
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és a valósághoz minél jobban közelítő visszatükrözéssel, megértéssel kezdődik (Zoltayné, 

2005).  

Az 1980-as években hangsúlyozták először, hogy a szociális problémákat nemcsak 

a nem szociális természetű problémáktól, hanem a konfliktusoktól is szükséges megkü-

lönböztetni. A konfliktus pszichológiai értelemben egyének vagy társadalmi csoportok 

közötti olyan ütközés, amely mögött igények, szándékok, vágyak, törekvések, érdekek, 

szükségletek, nézetek, vélemények, értékek szembenállása húzódik meg (Szekszárdi, 

1996). Konfliktusra, összeütközésre akkor kerül sor, amikor a felek viselkedése akadá-

lyozza egyik vagy másik igényeinek érvényesítését vagy értékrendjük különböző. Ezt az 

ellentétet hangsúlyozza a szociológiai konfliktuselmélet (pl. Dahrendorf, 1957) is a társa-

dalmi folyamatokkal kapcsolatban: az egyének közötti ellentétek – amelyek különböző 

ellenérdekekből származnak – határozzák meg a társadalmi konfliktusokat, amelyek visz-

szahatnak az egyének közötti interakciókra, s konfliktusokat okoznak (Niedenzu, 2000).  

 Chang, D’Zurilla  és Sanna (2004) szerint a szociális probléma tágabb kategória, 

mint a konfliktus, minden olyan – a jelenben lezajló, a múltban történt vagy a jövőben 

lehetségesen bekövetkező – társas helyzet, amelynek megoldásához vagy nem áll az 

egyén számára megfelelő mennyiségű és/vagy minőségű (jól szervezett) információ, vagy 

a társas helyzetben résztvevők konfrontálódnak önmagukkal és/vagy egymással és/vagy a 

helyzettel. Egy-egy szociális probléma során akadályba ütközik a felek számára kedvező, 

hatékony végkimenetel megvalósítása, ám a megoldás elsősorban nem az összeütközésre, 

hanem a folyamatra koncentrál. 

A kutatók szerint a szociális problémák tartalmukat tekintve számtalan – elsősor-

ban életkori sajátosságokat tükröző – típust alkotnak, ezek azonban négy átfogó kategóri-

ába sorolhatók: (1) személyen kívüli (személyes vonatkozásokat kismértékben tartalmazó), 

(2) személyen belüli (érzelmekkel, gondolkodással kapcsolatos), (3) személyközi (viselke-

désben megnyilvánuló), valamint (4) társadalmi (több csoportot együttesen, esetleg az 

egész társadalmat érintő).  

3.3.2 Szociálisprobléma-megoldó gondolkodás és képesség 

 
A szociálisprobléma-megoldó gondolkodási folyamat vizsgálatát a kognitív pszichológiai 

kutatások eredményei tették lehetővé. Az 1970-es években folyó vizsgálatok rámutattak 

arra, hogy a különböző, tudatosan és nem tudatosan (automatizáltan) végbemenő kognitív 

folyamatok alapvető szerepet játszanak a szociális aktivitás tervezésében, kivitelezésében 

és értékelésében egyaránt (Mott és Krane, 2006; Chang, D’Zurilla  és Sanna, 2004; Coy, 



 57 

 Speltz, DeKlyen és Jones, 2001). E kutatások alapján nemcsak a megnyilvánuló viselke-

dés elemzése vált fontossá, hanem annak feltárása is, mit tud, mit gondol az egyén önma-

ga és mások viselkedéséről, az adott társas helyzetről, s ezen információkat hogyan hasz-

nosítja viselkedésének tervezésekor és kivitelezéskor, illetve melyek azok a pszichikus 

elemek, amelyek döntő szerepet játszanak e folyamatok során (Spivack és Shure, 1976; 

D’Zurilla  és Goldfried, 1971).  

Meichenbaum, Butler és Gruson (1981) szerint a kognitív folyamatok különböző 

gondolatokat és információ-feldolgozó stílusokat tartalmaznak, amelyek adott szituáció-

ban aktiválódnak. Kognitív folyamat például a viselkedést megelőző, kísérő és követő, az 

egyénre és a helyzetre egyaránt vonatkoztatott belső dialógus (a szerelmespár egyik tagjá-

nak gondolata beszélgetés közben: „vajon unalmasnak tart?), illetve a helyzet kimenetelé-

re vonatkozó és az egyén helyzettel kapcsolatos viszonyát tartalmazó gondolat (vizsga 

előtt: „biztosan meg fogok bukni, semmit nem tudok”). Szintén kognitív folyamatnak 

tekinthető a különböző társas helyzetekkel kapcsolatos problémák megoldására irányuló 

gondolat („lehetetlenség vele ezt megbeszélni, nem is kezdem el”) és az ezzel szoros kap-

csolatban álló, ok-okozati összefüggést tartalmazó gondolat („azért nem köszönt, mert azt 

gondolja, hogy haragszom rá”). Kognitív folyamatként értelmezhető az információk kó-

dolása, valamint a végkifejlet értékelése is (Coy, Speltz, DeKlyen és Jones, 2001; 

Meichenbaum, Butler és Gruson, 1981).  

D’Zurilla  és Goldfried (1971) vizsgálták elsőként a főként szociális természetű 

problémák mögött meghúzódó folyamatok jellegzetességeit, továbbá azokat a 

problémamegoldási módokat, amelyek feltehetően befolyásolják nemcsak a magánéleti, 

hanem a tanulmányi, szakmai – rövid és hosszú távú – sikerességet és hatással vannak az 

egyén mentális egészségi állapotára is.  E vizsgálati területhez köthető a szociálisproblé-

ma-megoldás legújabb elméleti modellje, amelynek három eleme (1) a szociális problé-

ma, (2) a szociálisprobléma-megoldó gondolkodás és (3) a gondolkodási folyamat ered-

ményének megvalósítása (D’Zurilla , Nezu és Maydeu-Olivares, 2002; D’Zurilla  és Nezu, 

1990; D’Zurilla  és Goldfried, 1971).  

D’Zurilla és Goldfried (1971) szerint a szociálisprobléma-megoldó gondolkodás 

az egyén által szabályozott kognitív folyamatként értelmezhető, amely a különböző egyé-

ni, páros vagy csoportos tevékenység során kibontakozó probléma megoldása, kivitelezé-

se előtt valósul meg. A korai modell szerint a folyamat két részfolyamatra osztható. Az 

első a probléma azonosítása (felismerése, definiálása, lehetséges megoldási módok kidol-

gozása), ezt követi a leghatékonyabbnak tűnő megoldás kiválasztása és a problémamegol-
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dás kivitelezése. E két részfolyamat minden esetben tudatos, racionális, és a nem várt ese-

mények hatására bármikor spontán módon lezajló folyamatokkal egészülhetnek ki 

(D’Zurilla  és Nezu, 1990).  

Chang, D’Zurilla  és Sanna (2004) modelljében már külön elemként jelenik meg a 

probléma megoldása, hiszen a megoldás lehet kognitív vagy érzelmi természetű, amely a 

látható megnyilvánulások során kevésbé érhető tetten, valamint olyan is, amely abban 

egyértelműen kifejezett. A problémamegoldás hatékonyságának elemzésére – elsősorban 

a kétszemélyes interakciók értelmezésére – három megoldástípust határoztak meg: (1) 

csak az egyik fél számára hatékony, kedvező megoldás (ez a helyzet hasonlít a szociál-

pszichológiából ismert „vesztes-nyertes” végkimenetelre), (2) mindkét fél számára ered-

ményes, kedvező megoldás (nyertes-nyertes), (3) egyik fél sem érezheti azt, hogy sikere-

sen megoldották a problémát (ez csak részben feleltethető meg a „vesztes-vesztes” formá-

nak, hiszen a hatékony megoldás nélküli végkimenetel nem mindig jelent veszteséget). E 

három mellett más végkimenetel is lehetséges, ugyanakkor az empirikus kutatások alapján 

ezek a leggyakrabban előforduló megoldási formák.  

A D’Zurilla  és Goldfried (1971) által kidolgozott modell két elemének (azonosítás 

és kivitelezés) különválasztása az utóbbi évtizedben jelentős mértékben segítette a szociá-

lisprobléma-megoldó képesség meghatározását. A legtöbb kutató egyetért abban, hogy a 

szociálisprobléma-megoldó képesség a gondolkodási folyamat során szabályozó funkciót 

tölt be, valamint abban is, hogy a szabályozott pszichikus elemek által valósul meg a 

probléma megoldása, s a kivitelezést a képességnek alárendelt, az általa szabályozott is-

meretek és készségek teszik lehetővé. Ezzel magyarázható az a gyakori jelenség, misze-

rint a jó felismerés, elemzés után nem következik hatékony kivitelezés és fordítva, nem 

megfelelő elemzést a helyzethez mérten eredményes megoldás követ (Belzer, D’Zurilla  és 

Maydeu-Olivares, 2002; McFall, 1982). Bár a korábbi modellben (D’Zurilla és Goldfried, 

1971) is szerepelt az a képesség, amely egyszerre határozza meg az azonosítást és a kivi-

telezést (problem solving ability), azonban az újabb (Chang, D’Zurilla  és Sanna, 2004) 

szerint nem egy egységes, mindkét részfolyamatot átfogóan meghatározó képességről van 

szó. A szociálisprobléma-megoldó (komplex) képesség két, egymáshoz kapcsolódó egy-

szerű képességből épül fel, szabályozva a gondolkodást, amelyekhez egyenként tanult – a 

megoldás kivitelezésében szerepet játszó – összetevők (ismeretek, készségek) tartoznak. 

  A szociálisprobléma-megoldó képesség két egyszerű képessége a probléma-

tájékozódási (problem orientation ability) és a problémamegoldási (problem solving 

ability) képesség. Az első a gondolkodási folyamat orientáló szakaszát szabályozza, 
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amely a probléma iránti fogékonyságot és a megoldása iránti elköteleződést jelenti, szoros 

kapcsolatban állva az egyén érzelmi állapotával és motiváltságával. A második a gondol-

kodási folyamat négy részfolyamatát szabályozza, ezek (1) a probléma definiálása, (2) az 

alternatív megoldási módok keresése, (3) annak eldöntése, melyik a legalkalmasabb ezek 

közül és (4) e megoldási mód végső értékelése. A probléma-tájékozódási képesség szoros 

összefüggést mutat néhány érzelmi és szociális képességgel (például az érzelemszabályo-

zással és az együttműködéssel), a problémamegoldási pedig a szociális kompetencia szá-

mos motívumával (például a meggyőződéssel). 

 Maydeu-Olivares és D’Zurilla  (1996) szerint a probléma-tájékozódási képesség 

két dimenzió (pozitív és negatív) mentén szabályozza a gondolkodást. A pozitív dimenzió 

szabályozófunkcióján belül öt szabályozókategóriát különítenek el: (1) a probléma tarta-

lomra vonatkozó becslése; (2) a problémamegoldás optimista megközelítését kifejező 

gondolatok (a sikeres megoldásba vetett hit); (3) a rövid és a hosszú távú énhatékonyság 

és a megoldás közötti kapcsolat pozitív minősége; (4) a megoldásra fordított idővel és a 

befektetett energiával kapcsolatos pozitív gondolatok; (5) az énbe vetett hit arra vonatko-

zóan, hogy szükség van a megoldásra és nem lehet azt elkerülni. A negatív dimenzió há-

rom szabályozókategóriát tartalmaz, melyek a pozitív dimenzió három kategóriájának – 

(2), (3), (4) – ellentétei: (1) a problémamegoldás pesszimista megközelítését kifejező 

gondolatok; (2) a rövid és a hosszú távú énhatékonyság és a megoldás közötti kapcsolat 

negatív minősége; (3) a problémamegoldással járó frusztráció nem megfelelő kezelése. 

Mindezek alapján meghatározható, hogy a probléma-tájékozódási képesség mely 

egyéb pszichikus összetevőkkel áll szoros kapcsolatban. Például jelentős kapcsolatot fel-

tételeznek a pozitív dimenzió első (1) kategóriája és az egyén motivációs rendszere kö-

zött, vagy a negatív dimenzió kategóriái és a szociális kompetencia emocionális alrend-

szere, ezen belül az érzelmek szabályozásának képessége között. Másrészt pontosabb cé-

lok fogalmazhatók meg a fejlesztéssel kapcsolatban, hiszen amennyiben az egyén számára 

a megoldás elkerülendő, a további kategóriák mentén a viselkedés elemzése értelmetlen, s 

más fejlesztési koncepciót szükséges alkalmazni (ebben az esetben például a motivációs 

bázisra koncentráló eljárásokat). 

A problémamegoldási képesség szabályozófunkciójának három részfunkciója (1) a 

racionalitás; (2) az impulzivitás és (3) a befejezés/elkerülés, melyek D’Zurilla , Nezu és 

Maydeu-Olivares (2002) szerint egyben megadják a problémamegoldás stílusát, ami min-

den esetben a képességek által szabályozott tanult összetevők aktivitása által valósul meg. 

A három részfunkció közül egy-egy személy adott helyzetben tanúsított viselkedésében 
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főként egy dominál, ugyanakkor a probléma természete nagymértékben befolyásolja a 

problémamegoldás stílusát, ezáltal a stílusváltás minden esetben lehetséges. A racionális 

problémamegoldó a tényeket helyezi előtérbe és azokat mindvégig a középpontban tartja; 

az impulzív problémamegoldó a megoldást segítő tények közül csak néhányat vesz figye-

lembe, főként azokat, amelyek az átlagnál szorosabb kapcsolatban állnak az érzelmi ösz-

szetevőkkel; s a befejező/elkerülő problémamegoldó a megoldást a szükségesnél hama-

rabb fejezi be vagy azt másokra hárítja.   

A 3. ábra a szociálisprobléma-megoldó gondolkodás folyamatát szemlélteti. A 

modell alapján hatékony (konstruktív) végkimenetelhez vezet az a folyamat, amelynek 

orientáló (tájékozódási) szakaszában a pozitív dimenzió kategóriái állnak, s a 

problémamegoldási képesség által szabályozott folyamat közül a racionális részfolyamat 

követi. Nem hatékony (diszfunkcionális) kimenetelhez vezet az a folyamat, amelynek 

kiindulópontja a negatív dimenzió, s impulzív vagy befejező/elkerülő folyamatrésszel 

egészül ki.  
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A probléma-tájékozódási részfolyamathoz mindkét esetben kapcsolódik a 

problémamegoldási képesség által szabályozott részfolyamatok egyike, amelyben a ké-

pesség az orientáló szakasz alapján szabályozza a megoldásra vonatkozó gondolkodási 

részfolyamatot. Ugyanakkor mindkét részfolyamat (tájékozódási és megoldási) megsza-

kadhat, ami nemcsak a folyamat végét, illetve annak negatív végkimenetelét eredményez-

heti (ekkor érhető tetten az esetleges stílusváltás), hanem a probléma újbóli definiálását, 

új megoldási mód keresését, az azokról való döntést és a kiválasztott mód értékelését, ami 

után újból megkezdődik a pozitív vagy negatív dimenziókra épülő folyamat (Chang, 

D’Zurilla  és Sanna, 2004). 

3.3.3 A szociálisprobléma-megoldó képesség időbeli változása 

 
Más pszichikus összetevőkhöz hasonlóan a szociálisprobléma-megoldó gondolkodás vál-

tozását egyrészt a személyiség öröklött és tanult kognitív, emocionális és szociális pszi-

chikus tényezői, másrészt a közvetlen és közvetett környezet tényezői befolyásolják (Rich 

és Bonner, 2004). Nagyon kevés kutatás foglalkozik a szociálisprobléma-megoldó gon-

dolkodást és a szabályozófunkciót ellátó képesség működését befolyásoló 

moderátortényezőkkel. Taylor és Aspinwall (1996) vizsgálatai alapján az öt szupervonás 

(extraverzió, lelkiismeretesség, nyitottság, érzelmi stabilitás/instabilitás, barátságosság) 

közül az érzelmi stabilitás-instabilitás 30%-ban magyarázza egy-egy probléma megoldá-

sának minőségét. Kendler, Kessler, Hearth, Neale és Eaves (1991) szerint jelentős szerepe 

van a sikerességben annak is, miként bánik az egyén a problémával való megküzdés során 

a fiziológiai izgalommal, valamint a barátságosságnak, a bizalomnak és az észlelt infor-

mációk felhasználásának. 

Mindezzel szemben Watson és Hubbard (1996) serdülőkkel végzett kutatásai alap-

ján az extraverzió és a szociálisprobléma-megoldó képesség működése között az össze-

függés gyenge (r=0,22; p<0,05). McMurran, Egan, Blair és Richardson (2001) adatai 

szerint szintén gyenge a kapcsolat (r=0,18–0,25; p<0,05) az extraverzió és a probléma-

tájékozódási képesség között, azonban erős a nyitottság esetében (r=0,68; p<0,01). Burns 

és D’Zurilla  (1999) vizsgálata alapján a nyitottsággal hasonló erősségű kapcsolat áll fenn 

a lelkiismeretesség és a szociálisprobléma-megoldó képesség készségei között.  

 E néhány tényező már igen korán szoros összefüggést mutat a szociális kompeten-

cia, ezen belül a szociálisprobléma-megoldó képesség alakulását meghatározó 

mediátortényezőkkel (Gauvain, 2001). A szülők, felnőttek nevelési stílusa, a közvetített 

társadalmi és nemi szerepek, valamint az életkor előrehaladtával a kortársak egy-egy 
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problémahelyzetben mutatott viselkedése a legfontosabb moderátortényezők. Ezek közül 

is kiemelt jelentőséggel bír az anya-gyermek közötti kötődési stílus, ami befolyásolja 

nemcsak a nevelési stílust, hanem ezen keresztül a gyermek szociálisprobléma-megoldó 

gondolkodását is (Masten és Coatsworth, 1998). A biztosan kötődő kisiskolás korú gyere-

kek esetében minden vizsgálat során sikeresebb problémamegoldást azonosítottak, mint a 

bizonytalanul és az elkerülő módon kötődő gyerekeknél, valamint e két utóbbi csoportba 

tartozó egyetemistáknál és főiskolásoknál a szociális készségek alacsonyabb szintű mű-

ködését mutatták ki (Burge, Hammen, Davila és Daley, 1997). 

 Számos eltérés tapasztalható a szociálisprobléma-megoldó képesség működésében 

az életkor és a nem alapján. Prepubertás, serdülőkorú gyerekekkel és fiatal felnőttekkel 

végzett vizsgálatok alapján a prepubertás gyerekek és a serdülőkorúak általában szignifi-

kánsan magasabb átlagot érnek el a kérdőíveken és a teszteken, mint a fiatal felnőttek 

(D’Zurilla , Maydeu-Olivares és Kant, 1998). Ugyanakkor a képesség egyes területei ese-

tében több eltérés azonosítható, ami alapján nem állítható biztosan, hogy e komplex ké-

pesség intenzív fejlődése a fiatal felnőttkorig tart. A vizsgálatok alapján a probléma-

tájékozódási képesség jobban működik a gyerekeknél, mint a felnőtteknél, ám a 

problémamegoldási kevésbé, s mindkét képesség esetében további differenciálódás ta-

pasztalható a dimenziók kategóriái alapján. Például a probléma-tájékozódási képesség 

negatív dimenziójának szabályozókategóriáinál szinte minden esetben a serdülőkorú gye-

rekek érik el a legmagasabb átlagot, alacsonyabbat a prepubertások és még alacsonyabb 

értékkel különülnek el a fiatal felnőttek. 

 D’Zurilla , Maydeu-Olivares és Kant (1998) serdülőkorúak (12–16 évesek) és fia-

tal felnőttek (20–24 évesek) körében vizsgálták a fiúk és a lányok közötti különbségeket, 

s a korábbi kutatásokkal (pl. Ptacek, Smith és Dodge, 1994; Ptacek, Smith és Zanas, 1992) 

megegyező eredményeket kaptak. A problémamegoldási képesség esetében a fiúk mind-

két életkorban magasabb átlaggal különülnek el a lányoktól (a fiúkra nagyobb mértékben 

jellemző a racionalitás). Szignifikánsan több pozitív gondolat jellemzi a lányok problé-

mamegoldását serdülőkorban, ám fiatal felnőttkorban nem; s végül csak a serdülőkorú 

fiúknál tapasztalható több negatív gondolat egy-egy problémahelyzet megoldásakor, a 

fiatal felnőtteknél ez az ellenkezőjére vált, rájuk nagyobb mértékben jellemző az opti-

mizmus. 
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4. AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLAT KONCEPCIÓJA, KÉRDÉSEI ÉS 
HIPOTÉZISEI  

 

4.1 Az empirikus vizsgálat koncepciója  
 
Az empirikus vizsgálat elsődleges célja a szociális kompetencia kilenc képességének 

(együttműködési, segítési, versengési, vezetési; érzelemfelismerő, érzelemkifejező, érze-

lemmegértő, érzelemszabályozó; szociálisprobléma-megoldó) életkor, nem és iskolatípus 

szerinti működési jellemzőinek, valamint összefüggésrendszerük feltárása volt. A bemuta-

tott szociáliskompetencia-modellek közül integratív szemléletük miatt részben Rose-

Krasnor (1997) és főként Nagy (2007; 2000) modelljét választottuk a vizsgálat elméleti 

alapjául, az empirikus vizsgálat elméleti keretét e két modell alapján határoztuk meg.  

Rose-Krasnor (1997) a szociális kompetencián belül megkülönböztet motívum- és 

képességrendszerből szerveződő szociális, kognitív és emocionális alrendszert. A motí-

vumok öröklöttek vagy tanultak, a képességek a tanult készségek, ismeretek és szokások 

szabályozásáért felelősek, a képességeken belül funkciókhoz köthető dimenziók határoz-

hatók meg. A szociális alrendszerhez tartoznak a kommunikációért felelős motívumok és 

képességek, az alapvető viselkedési formákat – például az együttműködést és versengést – 

meghatározó motívumok és képességek. Az érzelmi rendszerhez az érzelmek kifejezésé-

ért, ismeretéért, felismeréséért és szabályozásáért felelős motívumok és képességek, a 

kognitív rendszerhez az információfeldolgozást végző – a rendszer egészét meghatározó – 

folyamatok, struktúrák, valamint a problémamegoldó képesség. Nagy (2007) ismertetett 

(lásd a 2.3.4 fejezetet) modelljében a szociális kompetencia motívum- és tudásrendszer 

szerveződése, valamint elkülönülnek az alaprendszeren belül a szociális kulcskompeten-

ciák (kommunikatív, proszociális, együttélési, érdekérvényesítő). 

Rose-Krasnor (1997) szerint a három alrendszer feltehetően szorosan összefügg 

egymással, különválasztásuk elsősorban az alrendszerek és összetevőik önálló vizsgálatát 

szolgálja. A szociális és az érzelmi összetevők kapcsolatát Nagy (2000. 194. o.) a szociá-

lis kommunikációval kapcsolatban hangsúlyozza: „A szociális kommunikáció öröklött 

alapjait a nonverbális kommunikáció öröklött komponensei képezik, […erre] az érzelmi 

kommunikáció megnevezést célszerű használni.” A szociális aktivitás öröklött szabályo-

zója az affektív apparátus (öröklött jelkészlet: jelközlő és jelfelismerő mechanizmusok), 

amely rendszer egyrészt életünk végéig meghatározó, másrészt a szocializáció (tapaszta-

latszerzés, tudatosság) során tanult verbális és nem verbális jelrendszerekkel egészül ki. 
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Az érzelmek jelző funkciót látnak el (az egyénnek belső állapotáról, külső helyzetekről), 

amely aktivitásra késztet, valamint észlelhető jelzéseket eredményeznek, amelyek a másik 

félben késztetést indukálnak (Nagy, 2000).  

Nagy (2000) szoros összefüggést feltételez a kogníció és az érzelmek között is: a 

felismerés, az érdekértékelés, a lehetőségértékelés és a viselkedés folyamatának fázisai 

öröklött és tanult reprezentációk – ismeretek, motívumok, érzelmek és operátorok – alap-

ján működnek. Az érzelmek átszövik e folyamatot, jelzést adnak a belső és a külső hely-

zetekről, változásokról, előrejelzik a várható következményeket és az aktivitásról vissza-

jelzést adnak. Szoros kapcsolatot feltételez a szociális és a kognitív kompetencia között is, 

és maga a szociális kompetencia is tartalmaz olyan komponenseket (például a szociális 

ismeretek), amelyek a különböző kölcsönhatások felismerését, megértését, megoldását 

teszik lehetővé az előzetes elgondolások, valamint a folyamat, a hatás elemzése alapján 

(Nagy, 2000).  

Az empirikus vizsgálat elméleti keretét e két modell alapján határoztuk meg: a 

szociális kompetencia a személyiség szociális aktivitásának belső feltételrendszere, amely 

két részrendszerből (motívum- és tudásrendszer) épül fel, a részrendszerek szociális-

emocionális és szociális-kognitív alrendszerekből szerveződnek. A tudásrendszer elemei a 

képességek, amelyek az aktivitás kivitelezői, megvalósítói, öröklött és tanult, valamint 

implicit (szándéktalanul érvényesülő) és explicit (szándékosan követhető) alapszabályokat 

követve valósítják meg a szociális aktivitást. A szabályok viszonyítási alapok és kivitele-

zési programok egyaránt, megadják a képességek részfunkcióit, amelyek értelmezése a 

legtöbb képesség esetében dimenziók mentén lehetséges. A tudásrendszer mint részrend-

szer szociális-emocionális alrendszer-összetevőjének tekintjük az együttműködési, a segí-

tési, a versengési, a vezetési, valamint az érzelmek felismeréséért, kifejezéséért, megérté-

séért és szabályozásáért felelős képességeket. A szociális-kognitív alrendszer összetevője 

a szociálisprobléma-megoldó képesség. Bár a nemzetközi kutatások alapján a képessé-

gekkel szoros kapcsolatban állnak a különböző szociális motívumok (Fiske, 2006), kuta-

tásunknak nem volt célja ezen összetevők vizsgálata. 

Hazai empirikus kutatás során a szociálisérdek-érvényesítő képességek működését 

– a versengés kivételével (Fülöp Márta kutatásai) – ily módon még nem vizsgálták. Nem 

a képességeknek megfeleltethető viselkedésformák átfogó jellemzését tűztük ki célul, 

hanem néhány képességdimenzió mentén vizsgáltuk azok működését, ezzel általánosítot-

tuk Fülöp (2003), a versengés kutatásáról és fejlesztéséről alkotott véleményét, miszerint 

pontosan megfogalmazott struktúrák és helyzetek alapján lehetséges csak értelmezni az 



 65 

egyének versengését. Az empirikus vizsgálat során elsősorban a struktúrára koncentrál-

tunk, s az eredményekből jól látható, a további kutatások során a szituációfüggőség na-

gyobb mértékű figyelembe vétele szükséges. 

Számos hazai, főként pszichológiai vizsgálat (pl. Oláh, 2005) foglalkozik a külön-

böző érzelmek működésével. Kutatásunk során olyan modellek (Halbersatdt, Denham és 

Dunsmore, 2001; Saarni, 1999) alapján vizsgáltuk az alapérzelmek és fokozataik felisme-

rését, valamint az alapérzelmek kifejezését, megértését és szabályozását, amelyek – tu-

domásunk szerint – nem képezték még hazai vizsgálat elméleti alapját. Ugyancsak nem 

ismert olyan magyarországi kutatás, amely a szociálisprobléma-megoldó képesség ismer-

tetett modellje (Chang, D’Zurilla  és Sanna, 2002) alapján elemezte volna a képesség mű-

ködési jellemzőit.  

Az empirikus vizsgálatokkal célunk olyan adatok gyűjtése volt, amelyek segítsé-

gével a jövőben kidolgozható egy óvodások, valamint általános és középiskolai tanulók 

mért szociális összetevőinek pozitív irányú változását segítő fejlesztő program. Az 

integratív, korrelációkon alapuló fejlesztési koncepció szerint a 

szociáliskompetenciaösszetevők alakulásának folyamatos, éveken át tartó segítése, a nem 

tantárgyi tartalmakba ágyazott (direkt) fejlesztés mellett a tantárgyi tartalmak felhasználá-

sa (indirekt), valamint a szocializációs környezet, elsősorban a családi és az óvodai, isko-

lai jellemzők (például a szülők anyagi helyzetének, iskolázottságának; az intézmény fel-

szereltségének, szociális strukturáltságának, pedagógusok szocialitással kapcsolatos véle-

kedésének) figyelembe vétele szükséges (Chen, 2006). E koncepciónak megfelelően a 

vizsgálat másik célja különböző összefüggés-vizsgálatok elvégzése volt. Elemeztük a 

szocilisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek és né-

hány háttérváltozó kapcsolatát. 

A hazai vizsgálatok a szociális területek kognitív területekkel való összehasonlítá-

sakor többnyire a tantárgyi teljesítményt mint kognitív jellemzőt használják fel. Az óvo-

dai minta és az alsó tagozatos szöveges értékelés miatt a teljes mintán nem volt lehetősé-

günk összehasonlítani a szociálisérdek-érvényesítő képességek működését és az iskolai 

teljesítményt, valamint számos kutatás szerint (pl. Csapó, 2003) a tantárgyi teljesítmény-

ről a pedagógusok által adott iskolai osztályzatok csak korlátozott mértékben képesek 

képet adni. A vizsgálat során a kognitív területek közül a kognitív kompetencia egyik 

összetevőjét, az induktív gondolkodási képességet, az általános értelmi képességek fejlett-

ségét mutató összetevőt választottuk, s e képesség szociálisprobléma-megoldó és szociá-

lisérdek-érvényesítő képességekkel való összefüggését tártuk fel. Hoffman (1983), vala-
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mint Mott és Krane (2006) szerint a társas viselkedés alakulásában igen jelentős szerepet 

játszik az indukció, egy-egy szociális aktivitás sikeressége, hatékonysága nagymértékben 

függ a megismerés, az új tudás szerzésének e formájától. 

Az általunk vizsgált szülői (anyagi, szellemi és kapcsolati) erőforrásokról való vé-

lekedések a nemzetközi kutatások alapján jelentősen befolyásolják a nevelési technikákat, 

amelyek hatással vannak a gyermek gondolkodására, viselkedésére (Grusec és Hastings, 

2007). A környezeti tényezők közül elsősorban azért ezt a tényezőcsoportot választottuk, 

mert a négyévesek esetében ez a legmeghatározóbb az ismertetett modell tényezői közül, 

s ennek jellemzőit kívántuk a további életkori részmintákon feltárni.  

A 4. ábra az empirikus kutatás során vizsgált területeket és az összefüggés-

vizsgálatokat foglalja össze. Folytonos vonallal jelöltük a személyeket (gyermek és szülő 

önjellemzése) és a gyermekek képességműködését értékelőket (szülő, pedagógus), vala-

mint szaggatott vonal köti össze azokat a területeket, amelyek körében összefüggés-

vizsgálatot végeztünk.  
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4.2 Az empirikus vizsgálat kérdései és hipotézisei 
 
Az empirikus kutatás alapkutatásnak tekinthető, kérdései négy problémakört (I–IV.) jelöl-

nek ki:  

 
I. Módszer: Mennyire alkalmasak a használt mérőeszközök a pszichikus összetevők 

működésének becslésére? Milyen szerepet játszanak a különböző értékelők az 

eredmények értelmezésekor? Miként értelmezhetők a képességek, azok dimenzi-

ói?  

II.  Képességműködés: Milyen életkori, nem és iskolatípus szerinti sajátosságok jel-

lemzik a szociális kompetencia kilenc vizsgált képességének (szociálisérdek-

érvényesítő: együttműködési, segítési, versengési, vezetési; érzelmi: felismerési, 

kifejezési, megértési, szabályozási; szociálisprobléma-megoldó) működését?   

III.  Összefüggés-rendszer (belső): Mi jellemzi a vizsgált pszichikus összetevők kap-

csolatát? 

IV.  Összefüggés-rendszer (külső): Mi jellemzi a mért pszichikus és környezeti ténye-

zők kapcsolatát?   

 
A kérdések alapján a hipotéziseket (H1–H17) korábbi nemzetközi és hazai – az elméleti 

alapokat összegző fejezetben ismertetett – elméleti megközelítések és kutatási eredmé-

nyek alapján határoztuk meg. A hipotéziseket hat (1–6.) csoportba soroltuk: 

 
1.  A vizsgálat eszközei.  

 
H1: Kérdőíves vizsgálattal megbízható becslés adható a szociálisérdek-érvényesítő és 

a szociálisprobléma-megoldó képességek működéséről. 

H2: A különböző érzelmeket ábrázoló emberi arcok segítségével megbízható becslés 

adható az érzelem-felismerési képesség működéséről. 

H3: Az érzelem-kifejezési és az érzelem-szabályozási képesség működése kérdőívvel, 

az érzelem-megértési képesség történet felhasználásával megbízhatóan mérhető. 

H4: Kérdőíves vizsgálattal megbízható becslés adható az erőforrásokkal kapcsolatos 

szülői vélekedésekről. 

H5: Teszttel megbízható becslés adható az induktív gondolkodási képesség működésé-

ről. 
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2. Az értékelők személye és szerepe a szociális összetevők mérése során. 

 
H6: A gyerekek, a szülők és a pedagógusok igen eltérően vélekednek a gyermekek 

szociálisérdek-érvényesítő és a szociálisprobléma-megoldó képességének műkö-

déséről: a gyermek és a szülő ítélete közötti korreláció mindegyik képesség eseté-

ben erősebb, mint a gyermek-pedagógus vagy a szülő-pedagógus értékelése közöt-

ti kapcsolat.  

H7: A gyermekek érzelem-felismerési képességének működése az anya érzelem-

felismerési képességének működéséhez való viszonyítással pontosabban értelmez-

hető: a szülők érzelemfelismerése szignifikánsan jobb, mint a gyerekeké, az ered-

mények teljesítménynövekedést mutatnak. 

 
3. A kilenc képesség dimenziók (faktorok) szerinti vizsgálata.  

 
H8: A faktorelemzés eredménye, a faktorok struktúrája igazolja a szociálisérdek-

érvényesítő képességek vizsgálatának alapját képező elméleti modellt.  

H9: A szociálisprobléma-megoldó képesség esetében a faktorelemzés eredménye 

megegyezik az eredeti faktorstruktúrával. 

H10: Az érzelem-felismerési képesség esetében a faktorelemzés eredménye megegye-

zik a vizsgálat alapját képező rendszerrel. 

H11: Az érzelem-kifejezési, az érzelem-megértési és az érzelem-szabályozási képesség 

dimenzionalitása biztosítható azzal, hogy az ezen képességek mérésére kidolgozott 

mérőeszköz alapjai a szociálisérdek-érvényesítő képességek dimenziói. 

 
4. A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képessé-

gek működésének életkori, nem és iskolatípus szerinti jellemzői. 
 

H12: A kilenc képesség (faktorok szerinti) működése életkoronként eltérő, főként a 4–

8 és a 12–18 évesek különülnek el egymástól.  

H13: Már a négyévesek körében is számos nem szerinti eltérés azonosítható, és legin-

kább a 4–8 évesek és a 12–18 évesek között jelentős a különbség.  

H14: A kilenc képesség működésében számottevő különbségek azonosíthatók az eltérő 

típusú középiskolák (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) tanulói között, s a 

legtöbb esetben vagy a szakiskolai tanulók különülnek el a gimnáziumi és a szak-

középiskolai diákoktól, vagy a gimnáziumi diákok a szakközépiskolai és a szakis-

kolai kortársaiktól. 
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5. A pszichikus összetevők belső rendszere. 
 
H15: A szociálisérdek-érvényesítő képességek faktorainak kapcsolata az életkor 

előrehaladtával egyre erősebb. Ugyancsak ez a tendencia jellemzi e faktorok és az 

érzelmi, a szociálisprobléma-megoldó, valamint az induktív gondolkodási képes-

ségek kapcsolatát. A szociálisérdek-érvényesítő képességek kapcsolata szorosabb 

az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességekkel, mint az induktív gon-

dolkodási képességgel. 

 
6. A szociálisérdek-érvényesítő képességek kapcsolata néhány környezeti tényezővel. 
 
H16: A szociálisérdek-érvényesítő képességnek megfeleltethető viselkedésformákról 

életkoruk, anyagi hátterük és iskolai végzettségük alapján eltérően vélekednek a 

szülők. A képességek működését leginkább a szellemi, kevésbé a kapcsolati és 

legkevésbé az anyagi erőforrásokról való vélekedésük befolyásolja.  

H17: A családi háttér jellemzői különböző módon hatnak a szociálisérdek-érvényesítő 

képesség alakulására: az életkor előrehaladtával egyre meghatározóbb a családtí-

pus, kevésbé az anya iskolai végzettsége és a család anyagi helyzete. 
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5. AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLAT MÓDSZEREI  
 

5.1 Minta és mérőeszközök  
 
A vizsgálatokat 4, 8, 12, 15 és 18 évesek körében végeztük. A kutatásban pedagógusok 

(kivétel nélkül nők) és szülők (csak anyák) is részt vettek: a pedagógusok minden mérés 

során mint értékelők, a szülők szintén értékelőként és két esetben (érzelem-felismerési 

képesség, szülői erőforrások) önmagukat is jellemezték.  

A négyévesek kutatásba való bevonását a hasonló célú nemzetközi vizsgálatok (pl. 

Grusec és Hastings, 2007; Saarni, 1999; Rose-Krasnor, 1997) eljárása indokolta: általá-

ban négyévesek – kognitív és szociális jellemzőik (például a feladatértés, a nyelvfejlődés, 

megfigyelt szociális aktivitás) miatt – alkotják a legfiatalabbak mintáját. A négy- és a 

nyolcévesek kiválasztásakor figyelembe vettük a DIFER-vizsgálatokba (Diagnosztikus 

Fejlődésvizsgáló Rendszer – Nagy, Józsa, Vidákovich és Fazekasné, 2004) bevont gyere-

kek életkorát, a kezdő és a végső életkori részmintát kívántuk lefedni annak érdekében, 

hogy későbbi kutatásaink során a két szociálisösszetevő-rendszer összehasonlítható le-

gyen, hiszen mind a hazai, mind a nemzetközi vizsgálatok alapján a szociális képességek 

és készségek – a DIFER szocialitás területével készségek vizsgálhatók – eltérő fejlődési 

sajátosságokkal rendelkeznek (Kasik, 2008b).  

A 12 évesek kiválasztásakor korábbi kutatási eredményeinket vettük alapul (Kasik, 

2007), miszerint ebben az életkorban több szociális összetevő működése jelentősen eltér 

akár a 9-10, akár a 13-14 évesek szociális komponenseinek működésétől. A 15 és a 18 

évesek vizsgálatba való bevonását a nemzetközi eredmények indokolták: ebben az életko-

ri szakaszban a korábbi életkori szakaszoktól jelentősen eltér a szociális képességek mű-

ködése (pl. Rose-Krasnor, 1997).  

Az empirikus vizsgálat során kérdőíveket, képes tesztfüzetet, valamint tesztet al-

kalmaztunk. A szociálisérdek-érvényesítő képességek működését egy általunk kidolgozott 

kérdőívvel (Szociálisérdek-érvényesítő képességek kérdőív, SZÉK – Kasik, 2008a), az 

érzelmi képességek működését képes tesztfüzettel vizsgáltuk (Érzelmi képességek képes 

teszt, ÉK – Kasik és Zsolnai, 2009), s adaptált kérdőívet alkalmaztunk a szociálisproblé-

ma-megoldó képesség működésének vizsgálatára (Szociálisprobléma-megoldó képesség 

kérdőív, SZPMK – Kasik, Nagy és Fűzy, 2010).  
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A szülők szociálisérdek-érvényesítéssel kapcsolatos anyagi, szellemi és kapcsolati 

erőforrásairól való vélekedését szintén kérdőívvel vizsgáltuk (Szülői erőforrások és szoci-

álisérdek-érvényesítő képességek kérdőív, SZESZÉK – Tóth és Kasik, 2009). Az induktív 

gondolkodás mérését a Csapó Benő (1999a) által kifejlesztett Induktív gondolkodás tesz-

tekkel (IND) végeztük.  

A háttérváltozókat tartalmazó kétrészes adatlapot erre a vizsgálatsorozatra dolgoz-

tuk ki: egyik részét a gyerekek (életkor, nem), másik részét (a SZESZÉK-kérdőív Családi 

háttér része) a szülők töltötték ki. Az 1. táblázat az alkalmazott mérőeszközöket (+) szem-

lélteti a vizsgálatban résztvevők (gyerek, szülő, pedagógus) alapján.  

 
1. táblázat. A vizsgálat során használt mérőeszközök az életkori részminták alapján 

4  8  12  15  18  
Mérő-
eszköz 

Gy 
Sz 
(ö) 

Sz 
(é) 

P Gy 
Sz 
(ö) 

Sz 
(é) 

P Gy 
Sz 
(ö) 

Sz 
(é) 

P Gy 
Sz 
(ö) 

Sz 
(é) 

P Gy 
Sz 
(ö) 

Sz 
(é) 

P 

SZÉK +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + 

ÉK + +   + +   + +   + +   + +   

SZPMK     +  + + +  + + +  + + +  + + 

SZESZÉK  +    +    +    +    +   

IND      +    +    +    +   

 

Megjegyzés: Gy=gyermek önjellemzése; Sz (ö)=szülő önjellemzése; Sz (é)=szülő mint értékelő;   
P=pedagógus mint értékelő 

 

A vizsgálatokra 2008 tavaszán, 2009 tavaszán és 2010. február–márciusban került 

sor. Az első alkalom során a SZÉK-kérdőív bemérése történt (N=425, életkoronként közel 

azonos létszámú részminták). A második alkalommal a SZESZÉK (N=231, a gyerekek 

életkora alapján közel azonos létszámú részminták) és az ÉK bemérését végeztük (N=284, 

életkoronként közel azonos létszámú részminták), utóbbi esetében ismételt mérésre is sor 

került (N=158).  

A harmadik alkalommal, 2010. február–márciusban bemértük az SZPMK-

kérdőívet, majd elvégeztük minden további mérőeszköz felvételét. A mérőeszközök ki-

alakításának folyamatát, jóságmutatóik meghatározását – az SZPMK-kérdőív kivételével 

– részletesen az első és a második mérés adatai alapján ismertetjük.  
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A disszertációban bemutatott eredmények (az egyes képességek működése, össze-

függéseik) a harmadik mérésből (2010) származnak. A mérőeszközök jóságmutatóit a 

beméréskor kapott eredményekhez viszonyítva röviden ismertetjük mindegyik képesség-

működés bemutatásakor. Az egyes területeken elért eredmények az azt a mérőeszközt 

kitöltők teljes mintájára vonatkoznak, azonban az összefüggés-vizsgálatokat csak azok 

adataival végeztük el, akik az összehasonlító elemzés alapjául szolgáló eszközök mind-

egyikét kitöltötték.  

Az 5. ábra a vizsgálatsorozatot szemlélteti, a 2. táblázat a harmadik mérés mintá-

jának jellemzőit (életkori részminták, értékelők) tartalmazza, valamint feltüntettük a mé-

rőeszközöket is. A 3. táblázat a 4–18 évesek nem szerinti megoszlását foglalja össze. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

5. ábra  
A vizsgálatsorozat részei 

 

I. mérés 
 

2008 
bemérés 

II. mérés  
 

2009 
bemérés 

III. mérés  
 

2010 
*bemérés és végső 

adatfelvétel 
 

 
SZÉK  

Adatalap 

 
ÉK, SZESZÉK  

Adatlap 

 
SZÉK, ÉK, SZESZÉK, 

SZPMK* , Adatlap 
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2. táblázat. A harmadik mérés (2010) mintájának életkori és értékelő szerinti megoszlása (fő) 

Gyermek (önjellemzés) Szülő (önjellemzés)/Szülő (értékelő)  Összesen (szülő) 

Mérőeszköz 
4 8 12 15 18 

 
Összesen 

(gyermek) 
 4 8 12 15 18 

Önjellem-
zés Értékelő  

Pedagógus  
(értékelő) 

 

  SZÉK 185 193 178 194 195 945 -/172 -/176 -/166 -/185 -/189 - 888 36 

  ÉK 185 192 178 192 193 940 170/- 182/- 165/- 182/- 173/- 872 - - 

  SZESZÉK - - - - - - 130/- 138/- 135/- 124/- 126/- 653 - - 

  SZPMK - 182 177 190 188 737 - -/175 -/162 -/175 -/168 - 680 31 

  IND 185 192 178 192 193 911 - - - - - - - - 
 

 

3. táblázat. A harmadik mérésben (2010) részt vevő 4–18 évesek nem szerinti megoszlása (fő)  

4 8 12 15 18 
Mérőeszköz 

Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány 

SZÉK 90 95 93 100 88 90 94 100 89 106 

ÉK 90 95 93 99 88 90 93 99 89 104 

SZPMK 85 89 90 92 85 92 91 99 89 99 

IND 90 95 93 99 88 90 93 99 89 104 
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A harmadik mérés mintáját – a Halász és Lannert (2006) által közölt adatok alap-

ján – a szülők iskolai végzettsége, valamint a középiskolai (15 és 18 éves) tanulók eseté-

ben az iskolatípus alapján alakítottuk reprezentatívvá. A szülők saját maguk nyilatkoztak 

iskolai végzettségükről (általános iskola; szakmunkásképző vagy szakiskola; érettségi; 

főiskola vagy egyetem). A válaszadó szülők 95,5%-a anya, így az apáktól származó ada-

tokat nem vettük figyelembe az elemzés során, minden részmintát az anyák iskolai vég-

zettsége alapján alakítottunk ki. A 4. táblázat az anya iskolai végzettsége szerinti minta-

megoszlást szemlélteti. 

 
4. táblázat. A minta megoszlása az anyák iskolai végzettsége szerint (%) 

Életkori részminta 8 általános 
Szakmunkás-
képző vagy 
szakiskola 

Érettségi 
Főiskola 

vagy  
egyetem 

Összesen 

     4 32 25 35 8 100 

     8 33 28 32 7 100 

   12 30 32 30 8 100 

   15 34 27 32 7 100 

   18 32 29 30 9 100 

 

A 15 és a 18 évesek mintájába csak a 8+4-es rendszerben tanuló gimnáziumi, 

szakközépiskolai és szakiskolai diákokat vontuk be, a 6+6-os, a 4+8-as és a nyelvi előké-

szítő modell alapján tanulókat nem, mert nagyon kevés ilyen típusú osztályokat működte-

tő intézménytől kaptunk engedélyt a felmérések elvégzésére. A vizsgálatban részt vevő 

gimnáziumi osztályok tanulói általános tanterv alapján tanulnak. A 15 évesek – akik 

mindegyik vizsgálatban részt vettek – 31%-a gimnáziumban, 46%-a szakközépiskolában 

és 23%-a szakiskolában tanul. A 18 évesek 32%-a tanul gimnáziumban, 44%-a szakkö-

zépiskolában és 24%-a szakiskolában. A vizsgálatokat Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, 

Pest és Veszprém megyei településeken végeztük. Érdemes lett volna az iskola települé-

sének típusa alapján is reprezentatív mintát kialakítani, azonban erre nem volt lehetősé-

günk. 

5.2 Adatfelvétel  
 
Mindhárom mérés során hasonló módon történt az adatfelvétel, részletesen csak a harma-

dik adatfelvétel folyamatát ismertetjük. A SZÉK-kérdőív kitöltése a 12–18 évesek körében 

egy tanítási órát vett igénybe, a négy- és a nyolcéveseket egyenként vizsgáltuk az óvónők, 

a tanítónők és pedagógia szakos (SZTE BTK Neveléstudományi Intézet) hallgatók segít-
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ségével. Az óvodásokat a délelőtti csoportfoglalkozás ideje alatt, a nyolcéveseket tanítási 

órákon mértük. Az utóbbi két részminta esetében az adatfelvételt ismerkedés, kötetlen 

beszélgetés és játék előzte meg.  

 Az ÉK-képes teszt felvételére minden életkorban három alkalommal került sor, 

minden esetben külön időpontban mértük az érzelmek felismerését, az érzelmek szabá-

lyozását és az érzelmek kifejezését, megértését. Az óvodások körében ez a vizsgálat is 

egyénileg történt, az idősebbek csoportosan, osztálytermi keretek között oldották meg a 

tesztet. A vizsgálatot az óvodásokkal én végeztem az óvónők segítségével, a tanulók önál-

ló munkáját a pedagógusok felügyelték. 

Az SZPMK-kérdőív kitöltése minden vizsgált életkorban egy tanítási órát vett 

igénybe, akárcsak az IND-teszt. A SZESZÉK-kérdőívet a gyerekek vitték haza szüleiknek, 

akiknek egy hét állt rendelkezésükre annak kitöltésére, majd az osztályfőnöknek kellett 

visszaküldeniük. A SZÉK-kérdőívet – a gyermek értékelését kérő változatot – és az 

SZPMK-kérdőív szülői változatát a legtöbb esetben szülői értekezleten vagy fogadóórán, 

ám néhány osztály esetében e kérdőíveket is otthon töltötték ki. A SZÉK-kérdőív pedagó-

gusváltozatát a csoportvezető óvónők, valamint azon tanítók és tanárok töltötték ki, akik a 

legmagasabb óraszámban tanították a gyerekeket.  

5.3 A mérőeszközök szerkezete és pszichometriai mutatóik 

5.3.1 Szociálisérdek-érvényesítő képességek kérdőív 

 
A szociálisérdek-érvényesítő (együttműködési, segítési, versengési és vezetési) képessé-

gek működését – Nagy (2000), Fülöp (2003, 2007) és Fiske (2006) munkái alapján –

Likert-típusú kérdőívekkel mértük, először 2008-ban. E méréssel a kérdőív validitásának 

és reliabilitásának megállapítása volt a célunk. A gyermeki önjellemzésre két változatot 

dolgoztunk ki: az A-változat (SZÉK-A) 4–10 évesek, a B-változat (SZÉK-B) 11–18 éve-

sek számára készült. A gyermekek képességműködését értékelték a szülők (SZÉK-SZgy) 

és a pedagógusok (SZÉK-Pgy) is.  

 A SZÉK-A és a SZÉK-B mondatainak modalitása eltérő (SZÉK-A: kérdő; SZÉK-

B: kijelentő), mivel a pszichológiai vizsgálatok szerint az óvodás és a kisiskolás korú gye-

rekeknek könnyebb kérdések alapján ítéletet alkotni. Feltehetően ez nem veszélyezteti 

jelentősen a két változat egyenértékűségét, hiszen a különböző modalitások tartalmukat 

tekintve nem, csupán nyelvtani szerkesztettségükben térnek el egymástól. A SZÉK-SZgy 
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és a SZÉK-Pgy változatok kijelentéseket tartalmaznak, tartalmilag azonosak a SZÉK-A-

val és a SZÉK-B-vel.  

A SZÉK-A és a SZÉK-B abban is különbözik, hogy a kérdéseket három-, míg a 

kijelentéseket ötfokú skálán kell megítélni. A vizsgálathoz hasonló pszichológiai kutatá-

sok során az óvodás korú, de gyakran a kisiskolás korú gyerekek körében is háromfokú 

skálán mérik a gyerekek ítéleteit, ezért a SZÉK-A skálája háromfokú (1: soha; 2: néha 

igen, néha nem; 3: mindig). A SZÉK-B és a további változatok kijelentéseinek értékelése 

ötfokú skálán történt (1: soha; 2: általában nem; 3: néha igen, néha nem; 4: általában igen; 

5: mindig). Az adatok feldolgozásakor – a képességműködések életkoronkénti várható 

értékeinek összehasonlíthatósága érdekében – a SZÉK-A háromfokú skáláját a SZÉK-B 

skálájával megegyezővé alakítottuk: mindkét változatban az 1-es ugyanazt fejezte ki (so-

ha), így az változatlan maradt, a 2-es helyett 3-as, a 3-as helyett pedig 5-ös skálaértékkel 

dolgoztunk (1�1; 2�3; 3�5).   

Az első verzióban a SZÉK-A képességenként egy történetből és a történetekhez 

kapcsolódó, összesen 61 kérdésből állt. A történetek óvodai és iskolai mindennapos hely-

zeteket tartalmaznak, az egyes jelenetekhez köthetők a kérdések és segítik azok megérté-

sét (együttműködés: az óvodásoknál homokvár építése, a harmadikosoknál falevél gyűjté-

se; segítés: az óvodásoknál játék utáni pakolás, a harmadikosoknál tanítási óra utáni pako-

lás; versengés: mindkét korosztálynál udvari foglalkozás közben történő különböző ver-

senyzés; vezetés: mindkét korosztálynál kép készítése, rajzolása). 

A SZÉK-B történeteket nem tartalmazott, csak 61 kijelentést, amelyek véletlensze-

rűen követték egymást. A SZÉK-A-ban – a történetek és az adatfelvétel miatt, ám szá-

molva a kérdésekre adott válaszok egymásra hatásával – nem kevertük össze a különböző 

képességekhez tartozó kérdéseket. Az első verzióban mindegyik kérdőívben az együttmű-

ködési és a segítési képességhez 14-14, a vezetési képességhez 13, valamint a versengési 

képességhez 20 mondat tartozott. A gyermeki önjellemzéses kérdőív szerkezetét (fő- és 

aldimenzióit) az 5. táblázatban foglaltuk össze. A kérdőív első verziója az 1. mellékletben 

található (a 12 – 18 évesek eredeti gyermekváltozata; a 4–8 évesek változata ugyanez kér-

dő mondatokkal; a szülői és a pedagógusi kérdőív szintén ugyanez, a mondatok alanya 

E/3.). 
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5. táblázat. A SZÉK-kérdőív első verziójának struktúrája: a képességek fő- és aldimenziói 

Képesség Fődimenzió Aldimenzió 

Hozzájárulástól függő vagy  
független részesedés Hozzájárulás és részesedés 

Maximalizálás és minimalizálás 
Teljesítmény mint ok 

Kizárás 
Követelés mint ok 
Érdek 

Együttműködés 
  

Érdekdominancia 
Érdekütközés 

Szükségesség és lehetségesség  
(segítségnyújtás) 

Érdekforrás 
Elvárások  
Veszélyhelyzet Segítés  

  
Szükségesség és lehetségesség  
(segítségkérés) 

Érdekforrás 
Elvárások 
Veszélyhelyzet 

Időtartam-korlátozás 
Idő 

Eredményhirdetés ideje 
Győztes Győztes száma 

Én-másik-helyzet viszonya 
Érdek és irányultság 

Én-másik-helyzet szerepe 

Versengés 
  

Esélyegyenlőség és szabályozottság 
Esélyegyenlőség  
Szabálykövetés forrása 

A vezető-vezetett kapcsolat alapja 
Külső vagy belső választás  
Megállapodás 

Érdekdominancia  
(a vezetői szerep vállalása) 

Érdek 
Vezetés 
  

Érdekdominancia  
(a vezetett szerep vállalása) 

Érdek 

 

A kérdőív mondatait mindegyik képesség esetében a képesség alapszabályait 

megnevező dimenziók szerint hoztuk létre. A fődimenziók átfogó alapszabályok, ezek 

egy-egy aspektusát jelenítik meg az aldimenziók. Az együttműködési képesség esetében – 

Nagy (2000) elmélete alapján – három fődimenziót határoztunk meg: Hozzájárulás és 

részesedés, Kizárás és Érdek. Az első fődimenzió arra vonatkozik, hogy csoportos mun-

kavégzés során, közös cél vagy célok megvalósításakor az egyén miként járul hozzá a 

közös cél vagy célok eléréséhez (hozzájárulás), majd jutalmazáskor, a megszerzett javak 

osztozkodása során mennyit szeretne azokból kapni (részesedés). Az első aldimenzióhoz 

tartozó mondattal az vizsgálható, milyen viszonyt feltételeznek a hozzájárulás és a része-

sedés között (Hozzájárulástól függő vagy független részesedés), a második aldimenzióhoz 

tartozó mondatokkal pedig az, miként maximalizálják vagy minimalizálják a hozzájárulást 

és a részesedést (Maximalizálás és minimalizálás).  
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A csoportból való kizárásnak számos oka van, és az is lehetséges, hogy a kizárás 

kivitelezhetetlen, akár indokolt, akár nem. A Kizárás fődimenzióhoz tartozó mondatok 

megfogalmazásakor a megvalósítható kizárást vettük alapul. Külön mondatban fogalmaz-

tuk meg az önmaga és külön mondatban a másik csoportból való kizárását két ok alapján, 

meghatározva a két aldimenziót: az egyén vagy a másik keveset tesz a cél érdekében (Tel-

jesítmény mint ok), valamint az egyén vagy a másik többet követel a jutalomból, mint 

amennyit megérdemel (Követelés mint ok).  

A közösen végzett munka során igen fontos, ki milyen érdeket tart szem előtt. Az 

együttműködés hatékonysága nagymértékben attól függ, a közös érdek milyen mértékben 

határozza meg a tagok aktivitását, valamint történik-e érdekütközés, aminek következté-

ben önként ki is léphet valaki a csoportból. Az Érdekdominancia fődimenzió első 

aldimenziójának mondatára adott válasz alapján az egyéni érdek dominanciája állapítható 

meg (Érdek), valamint a másik aldimenzió mondatával feltárható, milyen gyakran történik 

olyan érdekütközés (Érdekütközés), ami miatt az egyén el akarja hagyni a csoportot.  

Szintén Nagy (2000) modellje alapján a segítést kétirányú aktivitásként értelmez-

tük (segítségnyújtás és segítségkérés). Mindkét aktivitás során fontos, szükség van-e rá, 

valamint van-e rá lehetőség, így a segítési képesség két fődimenziója – két alapszabálya – 

mentén határoztunk meg mondatokat: Szükségesség és lehetségesség (segítségnyújtás), 

Szükségesség és lehetségesség (segítségkérés). Ezeken belül Nagy (2000) és Fiske (2006) 

modelljét követve három-három azonos aldimenzió alapján dolgoztuk ki a mondatokat. 

Mind a segítségnyújtásnál, mind a segítségkérésnél az első aldimenzióhoz (Érdekforrás) 

tartozó mondatokkal az egyéni érdek dominanciája és a kölcsönösség mérhető. A második 

aldimenzió (Elvárások) mondatai a segítségnyújtásnál a különböző kortársi, szülői és pe-

dagógusi elvárások szerepét, a segítségkérésnél a személyes tapasztalat, a szociális közeg 

hatásainak (miként vélekednek mások a segítségkérésről, s ezt az egyén hogyan értelmezi 

saját segítségkérései során) és a környezet adta normák szerepét tárják fel. A harmadik 

aldimenzióhoz (Veszélyhelyzet) tartozó mondatokkal az mérhető, van-e a segítség nyújtá-

sában és kérésében különbség az alapján, hogy bajban van vagy nincs bajban az egyén és 

a másik.  

A versengési képesség dimenzióit és az azokhoz tartozó mondatokat Fülöp (2003) 

és Nagy (2000) munkái alapján határoztuk meg. E képesség négy fődimenziója az Idő, a 

Győztes, az Érdek és irányultság, valamint az Esélyegyenlőség és szabályozottság. Az 

első fődimenzió egyik aldimenziójához tartozó mondattal az mérhető, meddig tekinti az 

egyén ellenfelének a másikat (Időtartam-korlátozás), a másikhoz tartozóval az, mikor de-
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rüljön ki, ki nyert (Eredményhirdetés ideje). A második fődimenzióhoz tartozó aldimenzió 

(Győztes száma) mondata annak feltárását teszi lehetővé, mit gondolnak, hány győztese 

lehet egy versenynek. A harmadik fődimenzión belüli első aldimenzió (Én-másik-helyzet 

szerepe) mondatai azt mérik, miként tekint az egyén magára, a másikra és a csoportra egy-

egy versenyhelyzetben, a második (Én-másik-helyzet viszonya) mondatai pedig a ver-

senyhelyzet, az énfejlődés és a másik versenyben való benntartásának kapcsolatát tárják 

fel. A negyedik fődimenzióhoz tartozó első aldimenzió (Esélyegyenlőség) mondatával 

feltárható, az egyén hasonló vagy eltérő eséllyel rendelkező versenytárssal verseng, a má-

sodik (Szabálykövetés forrása) dimenzió mondatával az, mennyire követi a mások (kor-

társ, szülő, pedagógus) által megfogalmazott, versengésre vonatkozó szabályokat.  

Nagy (2000) és Fiske (2006) elméleti modellje alapján a vezetési képesség három 

fődimenzióját határoztuk meg: Vezető-vezetett kapcsolat alapja, Érdek (vezetői szerep 

vállalása), Érdek (vezetett szerep vállalása). Az első fődimenzió első aldimenziójának 

(Külső vagy belső választás) mondataival feltárható, miként választják a tagok a vezetőt: 

külső vagy belső választással, s ebben a dimenzióban a kényszer alapján történő választást 

állítottuk a középpontba. Ezzel szemben a második aldimenzió (Megállapodás) mondatai-

ban a szerepek választását a tagok szabad döntésével, megegyezésével kötöttük össze. Az 

Érdekdominancia – akárcsak a segítésnél a szükségesség és a lehetségesség – két helyzet-

re is vonatkozik: vezetői szerep és vezetett szerep vállalása adott közös tevékenység so-

rán. Így a második és a harmadik fődimenzió az érdek két változata. Mindkettő azonos 

aldimenziójához (Érdek) tartozó mondatok azt mérik, az egyén mely érdekek (saját vagy a 

csoport) figyelembe vétele alapján vállalja a vezetői vagy a vezetett szerepet.  

A kérdőív első verziójának szerkezetét (egyrészt a képességek, másrészt azok di-

menzióinak struktúráját) faktoranalízissel ellenőriztük, ami validitásvizsgálatnak felel 

meg: a faktorstruktúra azt mutatja-e, amit elméleti alapon létrehoztunk. Az általánosan 

elfogadott eljárás alapján 0,4 vagy annál nagyobb faktorsúly esetén tekintettünk egy kér-

dőívtételt az adott faktorba tartozónak (a vizsgálat eredményeinek bemutatásakor nem a 

dimenzió, hanem a faktor kifejezést használjuk). Az elemzést kétszer végeztük el mind-

egyik változat esetében, ám a gyermeki önjellemzésnél nem választottuk szét a két válto-

zatot. Az első faktoranalízist követően reliabilitásvizsgálatot, majd az itemkihagyásos 

módszer alkalmazása után újra faktoranalízist végeztünk. Részletesen csak a második 

faktoranalízis eredményeit ismertetjük, előtte azonban az első faktoranalízis, az 

itemkihagyás eredményeit és az azokból levont következtetéseket foglaljuk össze. A 6. 
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táblázat tartalmazza a faktorokba tartozó dimenziókat. Az aldimenziók elnevezéseit hasz-

náltuk, mert nem minden esetben egy teljes fődimenzió része egy faktornak. 

 
6. táblázat. Az első faktoranalízis eredménye értékelők szerint 
Fak-
tor 

Gyermek Szülő  Pedagógus  

  I. E: Hozzájárulástól függő vagy független részesedés; Maximalizálás és minimalizálás 

  II. 

E: Kizárás                                                                   
(Teljesítmény mint ok,  

Követelés mint ok);  
Érdekütközés;   

Vr : Esélyegyenlőség 

E: Kizárás (Teljesítmény mint ok, Követelés mint ok);                                                                           
Vr : Esélyegyenlőség  

  III. 

E: Érdek;  
S: Érdekforrás  

(nyújtás, kérés);  
Vz: Érdek  

(vezetői, vezetett) 

E: Érdek;  
S: Érdekforrás (nyújtás, kérés)                                                   

  IV. 
S: Elvárások (nyújtás, kérés), Veszélyhelyzet (nyújtás, kérés);  

Vr : Szabálykövetés forrása 

  V. Vr : Időtartam-korlátozás, Eredményhirdetés ideje, Győztes száma 

  VI. 
Vr : Én-másik-helyzet viszonya, Én-másik-helyzet szerepe;                        

Vz: Külső vagy belső választás, Megállapodás 

  VII. – E: Érdekütközés; Vz: Érdek (vezetői, vezetett) 

Megjegyzés: E=együttműködés; S=segítés; Vr =versengés; Vz=vezetés; – nincs VII. faktor 
 

Nagy (2000) szerint a szociálisérdek-érvényesítő képességek átfedik egymást, 

mindig valamilyen kombinációjukban jelennek meg. Fülöp (2007) az együttműködési és a 

versengési képesség, Fiske (2006) a vezetési és a segítési képesség jelentős kapcsolatára 

hívja fel a figyelmet. Az első faktoranalízis eredményei (6. táblázat) tükrözik az elméleti 

modelleket és a korábbi empirikus vizsgálatok eredményeit. A várt négy, a négy képessé-

get reprezentáló faktor helyett a gyermeki önjellemzésnél hat, a többi változatnál hét, 1-

nél nagyobb sajátértékű faktor különül el. Mindegyik változat esetében a KMO-mutató 

0,7-nél nagyobb, s a faktorok a változórendszer varianciájának több mint 40%-át magya-

rázzák.  

Az első faktoranalízis alapján jelentős struktúrabeli eltérés a gyermeki önjellemzés 

és a felnőttek kérdőíve között van. Két faktor esetében (II., III..) e két értékelőcsoport 

kérdőíve különböző szerkezettel bír, a VII. faktor csak az utóbbi értékelőcsoportnál azo-
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nosítható. Négy faktornál (I., IV., V., VI.) azonosak a dimenziók, ezek közül az I. és az V. 

faktor homogén, egy-egy önálló képesség dimenzióit tartalmazza. Az együttműködési 

képesség első fődimenziójának két aldimenziója mindegyik kérdőívváltozat esetében 

önálló faktort alkot (I.), tartalmuk a hozzájárulás és a részesedés kapcsolata, valamint 

azok maximalizálása és minimalizálása. A versengési képesség első fődimenziója (V.) az 

idővel és a győztessel kapcsolatos dimenziókat tartalmazza. A további faktorok több ké-

pesség dimenzióiból szerveződnek, a képességek egymást átfedő természetét szemléltetik, 

új szervezőerők létére hívják fel a figyelmet.  

Mindegyik változatnál együtt önálló faktort (IV.) alkotnak a segítési és a versen-

gési képesség azon dimenziói, amelyek a viselkedés külső helyzetével, a környezet befo-

lyásoló szerepével kapcsolatosak: a segítés esetében a mások által előírt elvárásokkal, a 

versengésnél a versenyszabályok forrásaival (a szabályokat meghatározó személyekkel), 

valamint a veszélyhelyzetben vagy nem veszélyhelyzetben történő segítést meghatározó 

érdekkel, amit a veszély megléte vagy hiánya befolyásol.  

A II. faktor mind a gyermeki önjellemzés, mind a további két változat esetében az 

együttműködési és a versengési képesség dimenzióit tartalmazza: az összes kizárással és 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdőívtételt, utóbbi értelmezhető önmagunk vagy a má-

sik versenyből való kizárásának is, amennyiben úgy ítéljük meg, nincs egyenlő esély a 

győzelemre. A gyermeki önjellemzés esetében ebbe a faktorba tartozik az érdekütközés, 

ami lehet a kizárás előzménye és annak következménye is. A két értékelőcsoport között 

ugyancsak egy tétel esetében azonosítható eltérés a III. faktornál: a gyermeki önjellem-

zésnél az együttműködés és a segítés érdekén kívül a vezetői-vezetett érdeket is tartal-

mazza, a felnőtt változatoknál csak az első kettőt. Ebben a faktorban találhatók azok a 

kérdőívtételek, amelyek a viselkedést meghatározó érdeket mérik: az egyén saját vagy 

mások érdekét veszi figyelembe csoportmunka során, mások segítése és másoktól való 

segítségkérése esetében, valamint a gyermeki önjellemzésnél a vezetői és a vezetett szerep 

vállalásakor.  

A VI. faktor a versengési és a vezetési képesség dimenzióit foglalja magában, 

azokat, amelyek mindkét képesség esetében a viszonyokkal és választással kapcsolatosak: 

miként értelmezzük a versenyhelyzetet, a tagokat, a célokat, milyen szerepet szeretnénk 

betölteni egy-egy csoportos munka során, ami meghatározza a csoport többi tagjával való 

viszonyunkat is. A VII. faktor csak a felnőttek értékelése alapján különül el. Míg a gyer-

meki önjellemzésben az érdekütközés a kizárással és az esélyegyenlőséggel alkot egy 
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faktort, addig a felnőtt változatokban külön faktor, együtt a vezetői és vezetett szerepek 

vállalását meghatározó érdekkel. 

Az első elemzés faktorai alapján a szociális aktivitás átfogó sajátosságai rajzolód-

nak ki, amelyek különböző erővel határozzák meg egy-egy képesség megjelenését: a szo-

ciális aktivitást jelentősen befolyásolja a helyzet (IV.), a helyzetben résztvevők viszonya 

és a helyzethely való viszony (V., VI.), az aktivitás érdeke, érdekértékelése és az érdeküt-

közés (I., II., III., VII.). E sajátosságok megjelennek a Damasio-féle (1994) viselkedésér-

telmezés elemeiként, valamint a helyzet és az érdek jelentős szerepét hangsúlyozza a szo-

ciálpszichológia (pl. Dovidio, Piliavin, Gaertner, Schroeder és Clark, 1991). Az eredeti 

struktúrával a faktoranalízis mellett reliabilitásvizsgálatot (7. táblázat) is végeztünk, 

amely során – a jobb megbízhatóság érdekében – itemkihagyást alkalmaztunk.  

Az itemkihagyás eredményeként a 61 tételből minden kérdőívváltozat esetében10 

tételt elhagytunk, így minden érték 0,76 vagy a felettire módosult. A 10 tétel közül hat 

elhagyása mindegyik változat esetében javította a reliabilitást, négy csak a gyermeki ön-

jellemzésnél, ám az összehasonlítás érdekében egységesítettük az elhagyást. Két tételnél 

(az 1. melléklet szerinti sorszáma: 29., 61.) nagyon alacsony volt a szórás, ezek esetében a 

skála nem differenciál jól. Két tétel (22., 42.) megfogalmazása túl bonyolultnak tűnt, hi-

szen a 4–18 évesek több mint 53%-a nem jelölt egyetlen válaszlehetőséget sem. Hat tételt 

(6., 19., 25., 43., 52., 60.) tartalmi átfedés miatt hagytunk el. A tartalmi átfedés mindegyik 

esetben a saját vagy a másik érdekének előnyben részesítésével kapcsolatos. Forgács 

(1994) és Fiske (2006) szerint eltérően ítélünk meg olyan helyzeteket, amelyekben az én, 

s eltérően olyat, amelyben a másik szerepel alanyként. Mindezt több nyelvészeti kutatás 

(pl. Pléh, Síklaki és Terestyéni, 2001) is megerősíti: más értelmezendő helyzetet asszociá-

lunk. Ennek megfelelően az eredeti kérdőívben külön tételben szerepeltettük az egyéni és 

a másik érdekét hangsúlyozó mondatokat, ez azonban az elemzés alapján rontotta a meg-

bízhatóságot, így csak az ént mint alanyt tartalmazó kérdőívtételek maradtak a kérdőív-

ben.  

Az első faktoranalízis alapján a kérdőívtételek más szempontok szerint csoporto-

sulnak, mint amit az elméleti modell alapján vártunk, valamint hat és hét faktor különül el 

az egyes életkori változatoknál. Mivel a legtöbb elhagyott tétel az érdekkel kapcsolatos – 

amelyek az első elemzés alapján különböző faktorokban helyezkednek el, illetve csak a 

felnőttek változatában alkotnak új faktort –, a második faktoranalízisben egységesen hat 

faktor elkülönítését kértük.  
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7. táblázat. Első reliabilitásvizsgálat: Cronbach-α értékek életkori részmintánként és értékelők szerint 

4 8 12 15 18 
Képesség/SZÉK 

teljes Gyer-
mek 

Szülő  
Peda-
gógus 

Gyer-
mek 

Szülő  
Peda-
gógus 

Gyer-
mek 

Szülő  
Peda-
gógus 

Gyer-
mek 

Szülő  
Peda-
gógus 

Gyer-
mek 

Szülő  
Peda-
gógus 

Együttműködés 0,62 0,79 0,85 0,69 0,81 0,87 0,66 0,89 0,89 0,72 0,85 0,84 0,85 0,91 0,82 

Segítés 0,75 0,82 0,89 0,73 0,82 0,89 0,79 0,85 0,92 0,73 0,88 0,86 0,79 0,91 0,84 

Versengés 0,67 0,81 0,82 0,69 0,81 0,84 0,72 0,81 0,83 0,81 0,89 0,83 0,81 0,89 0,87 

Vezetés 0,69 0,85 0,91 0,75 0,84 0,92 0,79 0,82 0,92 0,78 0,87 0,87 0,89 0,89 0,86 

SZÉK teljes 0,72 0,81 0,91 0,77 0,85 0,89 0,71 0,88 0,91 0,81 0,89 0,88 0,89 0,90 0,88 

 
 
8. táblázat. A kérdőív hatfaktoros szerkezetének Cronbach-α értékei életkori részmintánként és értékelők szerint 

4 8 12 15 18 
Faktorok/SZÉK teljes Gyer-

mek 
Szülő  

Peda-
gógus 

Gyer-
mek 

Szülő  
Peda-
gógus 

Gyer-
mek 

Szülő  
Peda-
gógus 

Gyer-
mek 

Szülő  
Peda-
gógus 

Gyer-
mek 

Szülő  
Peda-
gógus 

Érdek 0,86 0,90 0,89 0,88 0,92 0,90 0,90 0,91 0,90 0,91 0,91 0,91 0,93 0,92 0,91 

Helyzet, elvárás 0,88 0,91 0,88 0,87 0,88 0,91 0,88 0,92 0,90 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 

Esélyegyenlőség, ér-
dekütközés, kizárás 

0,82 0,89 0,90 0,89 0,91 0,93 0,91 0,90 0,94 0,90 0,92 0,90 0,91 0,92 0,90 

Idő és győztes 0,81 0,88 0,86 0,83 0,83 0,83 0,89 0,87 0,86 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88 

Viszony, szerep 0,82 0,90 0,85 0,86 0,89 0,87 0,91 0,89 0,87 0,88 0,87 0,89 0,92 0,88 0,89 

Hozzájárulás és része-
sedés viszonya 

0,79 0,89 0,92 0,89 0,92 0,89 0,90 0,92 0,90 0,91 0,92 0,91 0,90 0,91 0,90 

SZÉK teljes 0,87 0,91 0,89 0,90 0,92 0,88 0,91 0,92 0,92 0,92 0,94 0,93 0,94 0,94 0,92 
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A 8. táblázat az itemkihagyás utáni, hatfaktoros kérdőívek reliabilitás-

vizsgálatának eredményeit tartalmazza. Az értékek a megbízhatóság javulását mutatják, 

illetve az életkori sajátosságból adódhat, hogy a legfiatalabbak mintáján (gyermek önjel-

lemzése) a többi minta értékeihez képest alacsonyabbak az értékek. A második faktorana-

lízis részletes eredményeit – a hat faktort, a faktorba tartozó kérdőívtételeket, a 

varianciákat és a változórendszer faktoranalízisre való alkalmasságát mutató KMO-értéket 

– a 2–4. melléklet tartalmazza.  

A 9. táblázat – az első faktoranalízis eredményeit tartalmazó 6. táblázathoz hason-

lóan – a faktorsúlyok alapján szemlélteti a faktorokat. A gyermeki önjellemzésnél a hat 

faktor együtt a változórendszer varianciájának 41,2%-át, a szülői változatnál 59,9%-át, 

valamint a pedagógusváltozat esetében 58,7%-át magyarázza. Mindegyik változatban az 

Érdek (É), a Helyzet, elvárás (HE) és az Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás (EÉK) a 

legnagyobb varianciájú faktor, a további három – Idő és győztes (IGY), Hozzájárulás és 

részesedés viszonya (HRV), Viszony és szerep (VSZ) – közül a szülői változat kivételével 

a HRV a legkisebb varianciájú. Az elemzéseket mindegyik életkori mintán elvégeztük, 

jelentős különbségek azonban nincsenek, így azon elemzések eredményeit külön nem 

mutatjuk be. Az elemzés alapján a KMO-mutató mindegyik kérdőívváltozat esetében 

megfelelő, a változórendszer jól helyettesíthető a létrejött faktorokkal, a különböző elem-

zések során alkalmazhatók a faktorok alapján képzett összevont mutatók. 

 
9. táblázat. A második faktoranalízis értékelők szerinti eredménye   
Fak-
tor 

Gyermek Szülő Pedagógus 

  I. Érdek 

  II. Helyzet, elvárás 

  III. Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás 

  IV. Idő és győztes  Viszony és szerep Viszony és szerep 

  V. Viszony és szerep 
Hozzájárulás és részesedés 

viszonya 
Idő és győztes 

  VI. 
Hozzájárulás és részesedés 

viszonya 
Idő és győztes 

Hozzájárulás és részesedés 
viszonya 
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5.3.2 Érzelmi képességek képes teszt 

 
Az érzelmi képességek képes tesztet (ÉK) Halberstadt, Denham és Dunsmore (2001), 

valamint Saarni (1999) elméleti munkái és kutatási eredményei alapján dolgoztuk ki 

(Kasik és Zsolnai, 2009), s ebben az esetben is az első mérés legfőbb célja a mérőeszköz 

jóságmutatóinak megállapítása volt. A mérőeszközzel (5–8. melléklet) az alapérzelmek és 

fokozataik felismeréséért, az alapérzelmek kifejezéséért, megértéséért és szabályozásáért 

felelős képességek működése, valamint a szociálisérdek-érvényesítő képességekkel való 

kapcsolatuk tárható fel.  

A vizsgálatra egy önjellemzéses változatot (ÉKgy) dolgoztunk ki, amely négy 

részből áll: (1) alapérzelmek és fokozataik felismerése 24 arcot ábrázoló fénykép alapján; 

(2) az alapérzelmek felismerésére alkalmas rész: szerkezete a SZÉK-kérdőív faktoranalí-

zis után kapott struktúráját követi; (3) szintén a SZÉK-kérdőív alapján az érzelmek meg-

értését mérő történet és hozzá kapcsolódó kérdéssor; (4) az érzelmek szabályozását mérő 

rész: 12, a SZÉK-kérdőívben szereplő, feltehetően frusztrált helyzetet kell értékelni.  

A (3) részben a fiatalabbak (négy- és nyolcévesek) számára írt történet főszereplői 

nem emberek, hanem állatok. E különbségtételre azért volt szükség, mert – főként a négy-

évesek körében – a társak szerepeltetése nagymértékben befolyásolhatja az ítélethozatalt. 

Ugyancsak zavaró lehet az idősebbeknél az osztálytársak neveinek előfordulása, ezért 

ennek a lehetőségét csökkentve az idősebbek számára írt történet igen ritka neveket tar-

talmaz, azokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala ada-

tai alapján az utóbbi 15 év legritkábban adott nevei közül választottuk.  

Az érzelmekkel kapcsolatos pszichológiai vizsgálatok során az önjellemzéses esz-

köz mellett szinte minden esetben végeznek megfigyelést, s annak eredményeit vetik ösz-

sze az önjellemzéssel kapott adatokkal, ám a megbízhatóságot növelő módszerre nem volt 

lehetőségünk. Ugyanakkor az érzelem-felismerései képesség esetében a szülők önjellem-

zését is kértük, mivel Halberstadt, Denham és Dunsmore (2001) szerint az alapérzelmek 

és fokozataik felismerésében, a felismerés életkori változásában – az evolúciós alapok 

mellett – a szülőknek (főként az anyáknak) mint modellszemélyeknek van a legnagyobb 

szerepük. Saarni (1999) szerint ugyancsak jelentős hatást gyakorolnak a szocializáció 

során a kifejezési és a szabályozási képesség működésére, ám ezen tesztrészek szülői ön-

jellemzéses vizsgálatára nem volt lehetőségünk. Az érzelemfelismerés szülői változata 

alkotja az ÉKsz-változatot.  
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A mérőeszköz első része 24 fényképből áll. Magyarországi, diplomával rendelke-

ző színészeket kértünk arra, hogy az Eibl-Eibesfeldt (1989) által rögzített, a különböző 

izmok működéséből és ezek összjátékából – motoros mintázatából – előálló érzelemkife-

jezéseket jelenítsék meg. A rendszer alapja az Ekman és Friesen (1978) által, kultúrközi 

kutatások alapján meghatározott, hat alapérzelemből álló rendszer: düh, öröm, bánat, 

meglepődés, undor és félelem. Eibl-Eibesfeldt (1989) vizsgálatai alapján mindegyik alap-

érzelemhez három-három fokozatot sorolt: düh (mérges, szigorú, arrogáns), öröm (jóked-

vű, boldog, barátságos), bánat (gyászos, meggyötört, csalódott), meglepődés (tanácstalan, 

csodálkozó, gyanakvó), undor (émelyedő, lenéző, megvető), félelem (rémült, pánikban 

lévő, rettegő). A 24 arcképet PowerPoint-os bemutatóval mutattuk az óvodásoknak és a 

tanulóknak, felismerésükre egyenként öt másodperc állt rendelkezésükre, majd le kellett 

írniuk (az óvodások esetében a vizsgálatvezető jegyezte le), milyen érzelmet fejez ki az 

adott arc. A szülők nyomtatott formában kapták a képeket, s az útmutatóban kértük, hogy 

öt másodpercnél tovább ne nézzenek egy arcot. 

Oatley és Jenkins (2001) szerint a fokozatok alapérzelmekhez való sorolását jelen-

tősen befolyásolja a kultúra és a nyelv (címkézés), az érzelmek azonosíttatása, megnevez-

tetése szókincsvizsgálatként is értelmezhető. Ezzel szoros összefüggésben szintén prob-

lémás a fokozatok egymáshoz való viszonya (intenzitásbeli különbségük), ami leginkább 

a hangulat vagy érzelem dilemmához köthető. A vizsgálat során az intenzitásbeli különb-

ség problémájával nem foglalkoztunk, ugyanakkor az érzelmek címkézéséről szóló elmé-

letet figyelembe véve a 24 érzelem értékelők által adott elnevezéseivel faktoranalízist 

végeztünk, az elemzéshez dichotomizáltuk az adatokat (eltalálta a csoportot vagy a pontos 

érzelmet – nem találta el). Az ÉKgy és az ÉKsz faktoranalízisének eredményei – a fakto-

rokba tartozó tételek, a varianciák és a változórendszer faktoranalízisre való alkalmassá-

gát mutató KMO-érték – a 9. és a 10. mellékletben találhatók. A 10. táblázat csak a fak-

torsúlyok alapján kialakult faktorokat tartalmazza.  

 
10. táblázat. Az ÉKgy és az ÉKsz (érzelmek felismerése) faktoranalízisének eredménye 

Értékelők I. faktor II. faktor III. faktor IV. faktor V. faktor VI. faktor 

4–18 éves 
(ÉKgy) 

Öröm Düh Félelem Undor Bánat – 

Szülő 
(ÉKsz) 

Öröm Düh Félelem Undor Bánat Meglepődés 

 

Megjegyzés: – nincs VI. faktor 
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A faktorok száma és az egyes faktorokhoz tartozó tételek érzékeltetik a 

címkézéselmélet által hangsúlyozott problémát (pl. Oatley, 1994). Bár az ÉKgy esetében 

hat faktor különül el, nem azonosítható tisztán a feltételezett hat csoport, valamint szem-

betűnő a meglepődés faktor hiánya, az e címkéjű érzelem és fokozatainak (csodálkozó, 

gyanakvó, tanácstalan) más – sorrendben az Öröm, az Undor és a Bánat – faktorba tarto-

zása. A hat faktor együtt a változórendszer varianciájának 40,1%-át magyarázza. Az 

egyes életkori mintákon elvégzett elemzés alapján számottevő különbség nincs a faktorok 

számában és sorrendjében, így azokat nem ismertetjük. Az ÉKsz esetében szintén hat fak-

tor különül el, tükrözve az alapérzelmek és fokozataik feltételezett rendszerét, a faktorok 

együtt a változórendszer varianciájának 51,1%-át magyarázzák. Akárcsak az ÉKgy, e 

változat esetében is a megvető, a gyászos és a pánikban van érzelmek/fokozatok értéke 

0,4-nél kisebb. Az elemzés eredményei lehetővé teszik, hogy a különböző elemzések so-

rán a hat alapérzelem-faktor alapján összevont mutatókat hozzunk létre.   

Saarni (1999) szerint az érzelemkifejezés képességének mérése leginkább egy-egy 

helyzettel kapcsolatos érzelem megjelölésével mérhető, amely során a helyzetértékelésre 

és az érzelmek döntési folyamatban való szerepére következtethetünk. Az ÉKgy második 

része az alapérzelmek kifejezését méri, szervesen kapcsolódik a faktoranalízis után módo-

sított SZÉK-kérdőívhez: a kérdőív 51 tételéből 27 tétellel kapcsolatban kell a hat alapér-

zelem közül kiválasztani azt az egyet, amelyik a helyzettel kapcsolatban leginkább jel-

lemző az egyénre. Elsősorban az volt a célunk, hogy a legalapvetőbb helyzetekről alkos-

sanak ítéletet a 4–18 évesek.  

 Saarni (1999) úgy véli – egyetértve Eisenberggel (1992) –, hogy az érzelmek 

megértése és az empátia az életkor előrehaladtával egyre szorosabb kapcsolatban áll. 

Ugyanakkor Saarni (1999) – az érzelmek kognitív természetét hangsúlyozva – elkülöníti 

a megértést és az empátiát: mások érzelmeinek megértéséből nem feltétlenül következik 

az empátia, ám az empátia feltételezi a másik érzelmeinek megértését, még akkor is, ha az 

téves. A mérőeszköz harmadik részével az alapérzelem-megértés képességét vizsgáltuk. A 

történet az együttműködés, a segítés, a versengés és a vezetés egy-egy – a SZÉK-kérdőív 

faktoraiban megjelenő – sajátosságát tartalmazza: együttműködés során a feladatok kiosz-

tása, hozzájárulás és részesedés, kilépés a csoportból érdekütközés miatt, segítségnyújtás, 

csoportmunka-vezetés, csoportos győzelem. A történetben szereplők alapérzelmeit kell 

azonosítani 13 kérdés alapján. A minél pontosabb azonosítás érdekében a történetet hét 

részre tagoltuk, a kérdések mindig az utoljára olvasott részhez kapcsolódnak.  
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 Az ÉK utolsó része 12 kérdést tartalmaz, amelyek mindegyike a SZÉK-kérdőív 

tételei közül azokhoz köthetők, amelyek feltehetően frusztrált helyzetet írnak le: kizárás, 

részesedés, vezető-vezetett szerep, verseny utáni eredményhirdetés, csoportelhagyás, ér-

dekütközés, veszélyhelyzet. Három válaszlehetőség közül kell választani: 1: nem rossz 

érzés; 2: rossz érzés; 3: nagyon rossz érzés. Dunn, Bretherton és Munn (1987), Dix 

(1991), Eisenberg és Fabes (1994), valamint Schwartz, Chang és Farver (2001) vizsgála-

tai alapján a szülők igen jelentősen meghatározzák a gyerekek érzelmi szabályozását, így 

későbbi kutatások során a szülők érzelemszabályozását is szükséges lesz vizsgálni.  

 Az ÉKgy megbízhatóságát ismételt adatfelvétellel – az első mérés után 14-16 nap-

pal – ellenőriztük, az újbóli adatfelvételről nem tudtak a gyerekek. A szülői változat ese-

tében nem volt lehetőségünk a mérés megismétlésére. Az első és a második mérés alapján 

a mérőeszköz egyes részeinek és a teljes mérőeszköz reliabilitásmutatóit, valamint a kor-

relációs értékeket a 11. táblázat tartalmazza.  

 
11. táblázat. Az ÉKgy és az ÉKsz megbízhatósága – az értékelők alapján az első és a má-

sodik mérés Cronbach-α mutatói, valamint a korrelációs értékek  

4–18 évesek Szülők A mérőeszköz része 
(képesség)/teljes 

mérőeszköz EM (α) r MM (α) EM (α) 

Felismerés 0,76 0,89 0,79 0,83 

Kifejezés 0,80 0,71 0,71 - 

Megértés 0,81 0,85 0,82 - 

Szabályozás 0,82 0,71 0,72 - 

Teljes  0,76 0,82 0,74 0,83 

 
Megjegyzés: EM=első mérés; MM=második mérés; r=korreláció  
  

Az adatok alapján a kitöltés pillanatának érzelmi háttere feltehetően nem egyfor-

mán befolyásolja a mérés egyes részeinek kitöltését. A kifejezési és a szabályozási képes-

ség működését mérő rész megbízhatósági mutatói számottevően különböznek: az első 

(felismerés) és a harmadik (megértés) rész esetében szorosabb, míg a második (kifejezés) 

és az utolsó rész (szabályozás) között gyengébb az összefüggés. Azonban a képességek 

vizsgálata alapján nem állítható, hogy ezek, a közel állandónak vélt válaszok – például az 

Izard-féle (1971) felosztás alapján – alapérzelem-mintázatok, emocionális vonások. 

Mindebből csak arra következtethetünk, hogy a helyzetekhez való viszonyulást az adott 
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érzelmi állapot jobban befolyásolja, mint egy érzelem felismerését és mások érzelmi álla-

potának megértését.  

Úgy véljük, figyelembe kell venni azt is, hogy az érzelmek felismerése mindig va-

lamilyen kontextusban történik (Forgács, 2003), azonban a mérés során elszigetelten kér-

tük azonosításukat, valamint a történetben szereplők érzelmeinek azonosítását, érzelmi 

válaszaik megértését személyes bevonódás nélkül vizsgáltuk, ami neuropszichológiai 

elemzések (pl. Ito és Cacioppo, 2003) szerint alapvetően különböző kognitív kiértékelési 

mód mentén megy végbe.  

Az eredmények értelmezésekor az is mindenképpen fontos, hogy az egyes részek 

által vizsgált képességek működései a mindennapok különböző helyzeteiben összekapcso-

lódnak: a felismerés meghatározza a megértést, ami hat a szabályozásra, a szabályozás és 

a megértés egyaránt befolyásolja az érzelmek kifejezését, mindez pedig elsősorban nem 

kizárólag az időbeli változással függ össze, hanem az érzelmi képességek összefüggés-

rendszerével (Ito és Cacioppo, 2003).  

5.3.3 Szociálisprobléma-megoldó képesség kérdőív 

 
A szociálisprobléma-megoldó képesség működését a D’Zurilla , Nezu és Maydeu-Olivares 

(2002) által kifejlesztett, angol nyelvű, Likert-típusú kérdőív (Social Problem-Solving 

Inventory) adaptált változataival végeztük – a továbbiakban a magyar változat nevét 

(SZPMK-kérdőív) használjuk. A 25 kijelentésből álló kérdőív nem alkalmazható óvodá-

sok körében, így a kutatásban részt vevő négyévesek szociálisprobléma-megoldó képes-

ségének vizsgálatára nem került sor. A kérdőív három változatát alkalmaztuk: gyermeki 

önjellemzés (SZPMKgy), valamint a szülők (SZPMKsz) és a pedagógusok (SZPMKp) 

értékelték a gyerekeket. A szülői és a pedagógusváltozat tartalma azonos a gyermekválto-

zat tartalmával, a kijelentések egyes szám harmadik személyűek (11. melléklet). 

Az SZPMK-kérdőívvel a szociálisprobléma-megoldó képesség öt dimenziója (fak-

tora) vizsgálható, alapja a Chang, D’Zurilla  és Sanna (2004) által kidolgozott modell. A 

szociálisprobléma-megoldó képesség két egyszerű képességből áll: probléma-tájékozódási 

és problémamegoldási képesség. A probléma-tájékozódási két dimenziója (I.) a Pozitív 

orientáció és (II.) a Negatív orientáció (a problémahelyzet pozitívumainak és negatívuma-

inak feltárása, mérlegelésük). A problémamegoldási képesség három dimenziója (III.) a 

Racionalitás, (IV.) az Impulzivitás és (V.) az Elkerülés.  

Chang, D’Zurilla  és Sanna (2004) a két részképességet a szociális problémák 

megoldásában szabályozó funkciót ellátó képességeknek tekinti, funkciójukat kettő, illet-



 91 

ve három dimenzió mentén értelmezi, amelyek a problémamegoldást megelőzően és az az 

alatti folyamatot szabályozzák. Amennyiben Nagy (2000) elmélete alapján értelmezzük a 

képesség fogalmát, a problématájékozódásért felelős, a kérdőív által mért képesség a mo-

tívumrendszer részének tekinthető, nem képesség, hiszen a döntéshozatalt határozza meg, 

valamint a problémamegoldó képesség a tudásszerző képességek egyike, kognitív kom-

ponens (Nagy, 2000. 115. o.).  

Ugyanakkor úgy véljük, nincs éles ellentmondás a modellek között, Chang, 

D’Zurilla  és Sanna (2004) szerint is a szociális problémák megoldásakor ugyanúgy törté-

nik hipotézisalkotás, megfigyelés és értékelés, mint egy-egy kognitív probléma esetében, 

az információfeldolgozás a szociális problémák megoldásának alapja. A 

problémamegoldási képességen belül a racionalitás más szociáliskompetencia-

modellekben (pl. Meichenbaum, Butler és Gruson, 1981) mint gondolkodási folyamat 

jelenik meg, az impulzivitás az információfeldolgozást befolyásoló érzelmi folyamat (ér-

zelmek feldolgozása). Az elkerülés a legtöbb modellben (pl. Halberstadt, Denham és 

Dunsmore, 2001; Rinn és Markle, 1979) a megküzdési stratégiák között szerepel, többnyi-

re készségként, tanult pszichikus összetevőként definiálva.   

Az SZPMK-kérdőív 25 kijelentésből áll, öt dimenziójához (faktorához) egyenként 

öt kijelentés tartozik. Az Elkerülés kivételével mindegyik faktorhoz tartozik egy negatív 

megfogalmazású tétel (a faktorszám mellett neg-gel jelöltük), az Impulzivitás tételei közül 

kettő is negatív megfogalmazású. A lehetséges válaszok megegyeznek a SZÉK-

kérdőívnél alkalmazott ötfokú skálával (1: soha; 2: általában nem; 3: néha igen, néha nem; 

4: általában igen; 5: mindig). A 12. táblázat tartalmazza a kérdőív megbízhatósági mutató-

it. A mutatók alapján az SZPMK-kérdőív mindhárom változata (gyermek, szülő és peda-

gógus) jó megbízhatóságú (12. táblázat). A változatok közül a szülői kérdőív értéke a leg-

magasabb, s a tanulóié a legalacsonyabb, amely sorrend megegyezik a hasonló életkori 

mintán mért német és spanyol értékek sorrendjével (D’Zurilla , Nezu és Maydeu-Olivares, 

2002). E két ország adataival közel hasonló az egyes faktorok értéke is, azonban az im-

pulzivitásé a gyermeki önjellemzés és a szülői értékelés esetében is az általunk kapott 

értékektől magasabb a spanyol és alacsonyabb a német mintán. D’Zurilla , Nezu és 

Maydeu-Olivares (2002) szerint az egyes országok közötti eltérések kulturális különbsé-

gekre vezethetők vissza, elsősorban a képességek tanult összetevőinek eltérő elsajátításá-

ra, a nevelési technikák különbözőségére.     
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12. táblázat. Az SZPMK-kérdőív Cronbach-α értékei az életkori részminták és az értékelők szerint 

8 12 15 18 
Faktor/SZPMK teljes 

Gyermek Szülő 
Pedagó-

gus 
Gyermek Szülő 

Pedagó-
gus 

Gyermek Szülő 
Pedagó-

gus 
Gyermek Szülő 

Pedagó-
gus 

I. Pozitív orientáció 0,75 0,88 0,85 0,79 0,89 0,81 0,79 0,81 0,89 0,83 0,86 0,88 

II. Negatív orientáció 0,89 0,89 0,89 0,88 0,90 0,90 0,89 0,92 0,91 0,91 0,91 0,89 

III. Racionalitás 0,86 0,89 0,88 0,89 0,92 0,89 0,91 0,90 0,92 0,92 0,92 0,90 

IV. Impulzivitás 0,81 0,89 0,92 0,83 0,93 0,92 0,86 0,91 0,90 0,88 0,90 0,93 

V. Elkerülés 0,89 0,91 0,92 0,88 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 

SZPMK teljes 0,88 0,88 0,89 0,89 0,92 0,90 0,89 0,91 0,90 0,92 0,92 0,91 
 

 
13. táblázat. Az SZPMKgy, az SZPMKsz és az SZPMKp faktoranalízisének eredményei 

Faktor Gyermek Szülő Pedagógus 

    I. Pozitív orientáció Pozitív orientáció Pozitív orientáció 

    II. Negatív orientáció Negatív orientáció Negatív orientáció 

    III. Elkerülés Elkerülés Impulzivitás 

    IV. Impulzivitás Impulzivitás Elkerülés 

    V. Racionalitás Racionalitás Racionalitás 

    VI. * – – 
 

Megjegyzés: * az eredeti öt faktoron kívül külön faktorba sorolt kérdőívtétel; – nincs VI. faktor  
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Az adaptált változat struktúráját, a kérdőívtételek különböző alskálákba tartozá-

sát faktoranalízissel ellenőriztük, így megállapítható, hogy az elméleti modell alapján 

kidolgozott és empirikusan igazolt kérdőívtételek a magyar változatban is az eredetivel 

megegyező struktúrát alkotnak-e. A 12. melléklet a gyermek-, a 13. a szülői és a 14. a 

pedagógusváltozat faktoranalízisének eredményeit (a faktorokat, a faktorokba tartozó 

tételeket, a varianciákat és a változórendszer faktoranalízisre való alkalmasságát mutató 

KMO-értéket) tartalmazza. A 13. táblázat kizárólag a faktorsúlyok alapján kialakult 

faktorokat szemlélteti.  

Az elemzés alapján csak az önjellemzésnél található hat faktor – a VI. faktort a 

13. táblázatban *-gal jelöltük –, ezek együtt a változórendszer varianciájának 45,7%-át 

magyarázzák. A VI. faktorba sorolt egyetlen tétel (a kérdőív 19. kijelentése) a Racionali-

tás faktornak is tagja, ám kisebb súllyal, vagyis a külön faktorba tartozás ellenére a diá-

kok érzékelték a racionalitásra vonatkozó tartalmat, a faktorok rendszere tehát csak kis-

mértékben tér el az eredeti rendszertől.  

A szülői kérdőív öt faktora együtt a változórendszer varianciájának 54,1%-át, a 

pedagógusváltozat esetében 51,2%-át magyarázza. Mindhárom változatnál a Pozitív ori-

entáció és az Negatív orientáció a két legerősebb faktor, a további három sorrendje az 

önjellemzésnél és a szülői változatnál azonos (Elkerülés, Impulzivitás, Racionalitás), a 

pedagógusváltozatnál az Impulzivitást követi az Elkerülés és ezt a Racionalitás. Akárcsak 

a SZÉK-kérdőív esetében, az SZPMK-kérdőívnél is – az azonos tartalom ellenére – más-

más kontextus, tapasztalat alapján értékelik a szülők és a pedagógusok a gyerekeket, en-

nek ellenére a két változat között nincs jelentős különbség. Az egyes életkori részminták 

szerinti faktoranalízis-eredmények az eddig bemutatott mérőeszközökhöz képest a legke-

vésbé térnek el, az életkori elemzéseket ebben az esetben sem tüntetjük fel külön. A kér-

dőív öt negatív megfogalmazású tétele (2., 4., 7., 23., 25.) nyelvtani szempontból bonyo-

lultabb, megítélésük nehezebb. Az elemzés alapján ezek a tételek nemcsak a gyerekek-

nek, hanem a felnőtteknek is gondot okoztak, hiszen mindhárom változatnál e tételek 

faktorsúlya a legalacsonyabb. A 23/N kérdőívtétel faktorsúly-értéke csak az önjellemzés 

esetében alacsonyabb 0,4-nél, azonban a 7/N kérdőívtétel faktorsúly-értéke egyik válto-

zatban sem éri el a 0,4-es faktorsúly-értéket.  

 A faktoranalízis eredményei jól értelmezhetők, a kérdőívtételek elrendeződése az 

angol kérdőívtételek elrendeződésével azonos. Az eredmények e kérdőívnél is lehetővé 

teszik adott faktor esetében összevont mutató alkalmazását. 
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5.3.4 Szülői erőforrások és szociálisérdek-érvényesítő képességek kérdőív 

 
A Szülői erőforrások és szociálisérdek-érvényesítő képességek (SZESZÉK) kérdőívet 

(15. melléklet) a szülők gyermekeik szociálisérdek-érvényesítésével kapcsolatos, azt 

meghatározó anyagi, szellemi és kapcsolati erőforrásainak mérésére dolgoztuk ki 

(Tóth és Kasik, 2009). A mérőeszköz alapja a SZÉK-kérdőív elméleti háttere, a csalá-

di szocializációval kapcsolatos, a disszertáció elméleti részében ismertetett elméletek, 

Schneider (1993) modellje, valamint a családi nevelés természetét gazdasági-

társadalmi szempontból elemző nemzetközi empirikus kutatások modelljei és ered-

ményei, főként Conger és Dogan (2007), valamint Kohn (1995) munkái.  

A mérőeszköz öt részből áll: (1) Bevezető, (2) Anyagi erőforrások, (3) Szelle-

mi erőforrások, (4) Kapcsolati erőforrások és (5) Családi háttér. Mindezt a kérdőív 

elején tájékoztató egészíti ki, amelyben – a SZÉK-kérdőív elméleti keretei alapján – 

olvashatók az együttműködő, a segítő, a versengő és a vezető viselkedésformának 

megfeleltethető képességek dimenziói, segítve a kérdőív egyes tételeinek megértését 

(például az együttműködő viselkedés megítélésének része, hogy ki mennyit vállal a 

közös munkából vagy a versengésnél figyelembe kell venni, betartja-e az egyén a sza-

bályokat). E meghatározások mellett definiáltuk a norma és a szabály fogalmát is, 

amelyek pontos értelmezése szükséges a kérdőív kitöltése során.  

Az (5) rész kivételével mindegyik tartalmaz egy vagy két olyan leírást, ame-

lyet vagy háromfokú skálán kell megítélni (1: egyáltalán nem értek egyet; 2: részben 

egyetértek; 3: teljes mértékben egyetértek – az első kettőnél kértük az indoklást), vagy 

amelyhez olyan kérdések kapcsolódnak, amelyeket megadott válaszok alapján kell 

értékelni (néhány esetben a válaszok kiegészíthetők). A kérdőívrészek további kérdé-

sei a viselkedésformák egy-egy aspektusát érintik, amelyek esetében szintén adottak 

és némelyiknél ki is egészíthetők a válaszok.  

A Bevezető két leírást tartalmaz. Az első a család, a második az intézményes 

nevelés szerepét hangsúlyozza a négy viselkedésformát meghatározó normák és sza-

bályok elsajátításában. Az Anyagi erőforrások kérdőívrész a családi – a gyermekre 

költött – kiadások és a szülői nevelés kapcsolatára vonatkozó leírást tartalmaz.  A 

leíráshoz kapcsolódó kérdések mellett a SZÉK egyes dimenziói alapján létrehozott 

állításokat kell véleményezni négyfokú skála segítségével (1: egyáltalán nem igaz; 2: 

inkább nem igaz; 3: inkább igaz; 4: teljes mértékben igaz).  
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A Szellemi erőforrások részben az első leírás a viselkedésformákat meghatáro-

zó normákról és szabályokról való beszélgetés, a második a személyes szülői példa-

mutatás fontosságára vonatkozik. A leírások mellett egy kérdés (több válaszlehető-

séggel) arra vonatkozik, kinek kell a viselkedési normákról és szabályokról beszélget-

ni a gyermekkel. A további kérdések azt tárják fel, mikor van lehetőség arra, hogy 

ezekről kommunikáljon a szülő gyermekével, illetve mikor biztosított, hogy a gyer-

mek példát lát ezen viselkedésformákra családi környezetben és a család baráti társa-

ságában. A Kapcsolati erőforrások rész leírása szerint a gyermeknevelésben fontos 

szerepet játszik a barátok, ismerősök, munkatársak segítségnyújtása. A leíráshoz tar-

tozó kérdések mellett a SZÉK egyes dimenzióihoz kapcsolódik öt kérdés. A rokonok-

tól, munkatársaktól és barátoktól kért segítség gyakoriságát ugyancsak viselkedésfor-

mánként kell megítélni a már ismertetett négyfokú skála alapján.  

A Családi háttérrel kapcsolatos kérdések a szülő nemére, életkorára, a család-

ban élő gyermekek számára, a szülő iskolai végzettségére, az egy főre jutó havi nettó 

jövedelemre, a gyermekre költött átlagos havi összegre, valamint arra vonatkoznak, 

kivel neveli a szülő a vizsgálatban részt vevő gyermeket. A mérőeszköz 

reliabilitásmutatóit – a gyerekek életkori részmintáiként a három fő kérdőívrész 

(anyagi, szellemi és kapcsolati erőforrások) és a teljes mérőeszköz megbízhatóságát 

szemléltető értékeket – a 14. táblázatban foglaltuk össze. 

 
14. táblázat. A SZESZÉK Cronbach-α értékei az életkori részminták alapján 

Fő kérdőívrész  
(erőforrás)/teljes 

4 8 12 15 18 

Anyagi  0,79 0,82 0,89 0,90 0,89 

Szellemi  0,82 0,83 0,88 0,92 0,93 

Kapcsolati  0,85 0,89 0,90 0,89 0,92 

Teljes 0,84 0,86 0,89 0,91 0,92 

 

5.3.5 Induktív gondolkodás teszt 

 
Az induktív gondolkodás mérését két teszttel végeztük, mindkettőt Csapó (1999a) 

dolgozta ki (16. és 17. melléklet). A mérőeszközöket számos vizsgálatban alkalmaz-

ták már e képesség és más, főként kognitív összetevők összefüggéseinek feltárására 

(pl. Benkő, 2000; Nagyné, 2000), ám a szociális kompetencia komponenseivel való 

kapcsolatának elemzésére – tudomásunk szerint – még nem. 
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Óvodások vizsgálatára egyik teszt sem alkalmas, így csak a 8–18 évesek in-

duktív gondolkodásának fejlettségét vizsgáltuk. Külön mérőeszközzel mértük a 

nyolcéveseket (a továbbiakban IND-A) és az idősebbeket (IND-B), mindkét korosz-

tály esetében a teszt rövidített változatával. Az IND-A négy részből áll: (1) betűsorok; 

(2) számok analógiája; (3) szóbeli analógiák és (4) számsorok. Az IND-B nem tartal-

mazza az (1) részt, csak a további hármat, ezért az összehasonlíthatóság érdekében a 

fiatalabbakkal nem töltettük ki a betűsorok részt.  

A számanalógiák (14 item) és a szóanalógiák (28 item) rész egyszerű, analóg 

módon képzett párok révén vizsgálja az analóg gondolkodást. A számanalógiák (16 

item) feladatban két számpárt összekapcsol valamilyen összefüggés, és ezen össze-

függés alapján kell egy harmadik számpárt alkotni (párt kell találni a megadott szám-

hoz). A szóanalógiák feladatban az egyik szópár analógiájára kell párt találni a felso-

rolt lehetőségek közül. A számsorok részteszt a szabályindukció vizsgálatára alkal-

mas: egy megkezdett számsort kell folytatni. A mérőeszközök megbízhatósága igen jó 

(15. táblázat), a Cronbach-α értékek a teszt országos reprezentatív mintán történt be-

mérésének mutatóihoz hasonlóak (Csapó, 2001).  

 
15. táblázat. Az induktív gondolkodást mérő tesztek Cronbach-α értékei az életkori 

részminták alapján 
8 12 15 18 

Teljes teszt 
0,92 0,94 0,95 0,94 

 

5.3.6 Adatlap 
 
A háttérváltozókat tartalmazó, kétrészes adatlapot erre a vizsgálatsorozatra dolgoztuk 

ki: egyik részét a gyerekek (életkor, nem), másik részét (a SZESZÉK-kérdőív része: 

Családi háttér) a szülők töltötték ki.  
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6.  A SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍT Ő KÉPESSÉGEK 
MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZ ŐI  

 

A szociálisérdek-érvényesítő képességek vizsgálatára kidolgozott, 2008-ban bemért 

kérdőív a 2010-es keresztmetszeti mérés (N=945) során is jó megbízhatóságúnak bi-

zonyult. A Cronbach-α-értékek a 2008-as mérés értékeihez hasonlóak: mindegyik 

értékelő és faktor esetében 0,82 vagy a felettiek (vö. 8. táblázat), így ezeket részlete-

sen nem ismertetjük. A KMO-értékek szintén minden kérdőívváltozat esetében – 

akárcsak a bemérés során – 0,81 felettiek, a faktorszerkezet megegyezik a bemérés 

során kapott szerkezettel. 

 A faktoranalízis eredménye alapján a szociálisérdek-érvényesítő képességek 

működése hat faktor alapján értelmezhető: Érdek (É), Helyzet, elvárás (HE), Esély-

egyenlőség, érdekütközés, kizárás (EÉK), Idő és győztes (IGY), Viszony és szerep 

(VSZ), valamint Hozzájárulás és részesedés viszonya (HRV). A faktorok a szociális 

aktivitás átfogó sajátosságait tükrözik: a szociális aktivitást jelentősen befolyásolja a 

helyzet, a helyzetben résztvevők viszonya és a helyzethely való viszony, az aktivitás 

érdeke, érdekértékelése és az érdekütközés. E sajátosságok jelennek meg a Damasio-

féle (1994) viselkedésértelmezés elemeiként, valamint a helyzet és az érdek jelentős 

szerepét hangsúlyozza a szociálpszichológia is (pl. Dovidio, Piliavin, Gaertner, 

Schroeder és Clark, 1991). 

A képességek természetéről, a szociális aktivitásban játszott szerepükről alko-

tott elméleti modellek, valamint az együttműködéssel, a segítéssel, a versengéssel és a 

vezetéssel kapcsolatos korábbi kutatási eredmények alapján feltételeztük, hogy a szo-

ciálisérdek-érvényesítő képesség (faktorok szerinti) működése életkoronként eltérő, 

főként a 4–8 és a 12–18 évesek különülnek el egymástól. Úgy véltük, már a négyéve-

sek körében is számos nem szerinti eltérés azonosítható, s leginkább a 4–8 és a 12–18 

évesek között jelentős a különbség.  

Az iskolatípus (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) és a szociális össze-

tevők szoros kapcsolatát számos hazai és nemzetközi vizsgálat kimutatta (pl. Kasik, 

2006; Schneider, 1993). Az eredmények alapján az életkor növekedésével a társas 

viselkedésben egyre nagyobb szerepet játszik az iskola társadalmi összetétele 

(Tunstall, 1994), amit nagymértékben a szülők, Magyarországon elsősorban az anya 

iskolai végzettsége határoz meg, hiszen a középiskolai továbbtanulásnál az iskola vá-
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lasztását az osztályzatok mellett leginkább az anya iskolázottsága befolyásolja 

(Lannert, 2003). Mindezek alapján azt feltételeztük, hogy a 15 és a 18 éves, különbö-

ző típusú iskolában tanulók faktorokon elért eredményei eltérnek egymástól, s a leg-

több esetben vagy a szakiskolai tanulók különülnek el a gimnáziumi és a szakközép-

iskolai diákoktól, vagy a gimnáziumi diákok a szakközépiskolai és a szakiskolai kor-

társaiktól.  

A képességek működésének változását a szabályozás öröklött háttere és az az-

zal a szocializáció során összefonódó környezeti hatások, a viselkedés tanult összete-

vői együttesen határozzák meg. Az alkalmazott Likert-típusú (1: soha; 2: általában 

nem; 3: néha igen, néha nem; 4: általában igen; 5: mindig) kérdőívvel e két, viselke-

dést meghatározó bonyolult tényezőegyüttes külön-külön nem jellemezhető, kizárólag 

arra van lehetőségünk, hogy a válaszok által tükrözött gyakoriságokból vonjunk le 

következtetéseket. Az eltérő működést változásnak tekintjük, ami nem minden eset-

ben fejlődés, az egyén és környezete számára pozitív irányú változás.  

 Mind a hazai, mind a nemzetközi vizsgálatok több – az önjellemzésen kívül 

általában a szülői és a pedagógusi – értékelés alapján, ezek együttes figyelembe véte-

lével értelmezik a személyiség pszichikus összetevőinek sajátosságait. Ennek megfe-

lelően a szociálisérdek-érvényesítő képességekről önjellemzésből, valamint szülői és 

pedagógusi értékelésből származnak az adatok. Ugyanakkor figyelembe kell venni az 

értékelők szubjektivitását, a kutatások (pl. Zsolnai és Józsa, 2003) tapasztalata szerint 

a szülők felül-, míg a pedagógusok alulértékelik a gyermeki önjellemzést.  

Az egyes faktorokon elért eredményeket három aspektusból mutatjuk be, 

mindegyiket az önjellemzés, a szülői és a pedagógusi értékelés alapján: (1) életkori 

különbségek; (2) nem szerinti eltérések; (3) a 15 és a 18 évesek esetében iskolatípus 

szerinti különbségek. A különbségeket faktoronként, a faktorokba tartozó kérdőívtéte-

lek alapján (az eredeti kérdőív sorszámainak és a tétel szövegének feltüntetésével) 

ismertetjük, hiszen a tételenkénti értelmezés részletesebb információt nyújt a gyere-

kek, a szülők és a pedagógusok ítéleteiről, az ítéletek eltéréseiről.  

Minden korosztály és értékelő esetében kiszámoltuk az egyes tételekre adott 

válaszok összegét (faktorátlag), valamint az értékelők tételenkénti válaszaiból minden 

faktor esetében összevont mutatót is képeztünk. Az összevont mutató alapján kialakult 

elkülönülések faktoronként együttes, átfogó képet nyújtanak a mért összetevőkről. Az 

összevont mutatókat főként az összefüggés-vizsgálatok során használtuk fel. A vizs-

gálatban résztvevők közötti három- vagy négyévnyi korkülönbség alapján a részmin-
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ták az életkor szempontjából homogénnek tekinthetők, így a közöttük lévő különbsé-

gek vizsgálatára a varianciaanalízist (ANOVA) alkalmaztuk, akárcsak az iskolatípus 

szerinti különbségek feltárására. A fiúk és a lányok közötti eltéréseket kétmintás t-

próbával vizsgáltuk. Az értékelők ítéletei közötti összefüggéseket korrelációszámítás-

sal tártuk fel.  

6.1 Érdek faktor: életkor, iskolatípus és nem szerinti jellemzők  
 
A faktoranalízis alapján az Érdek faktorba 16 kérdőívtétel tartozik. A tételek közül 

egy az együttműködési, három a segítési, hat a versengési, valamint szintén hat a veze-

tési képesség egy-egy, érdekkel kapcsolatos aspektusához kapcsolódik. A tételek 

megítélése alapján az egyéni érdek dominanciájának gyakorisága állapítható meg a 

csoportos munkavégzéssel, a segítségnyújtással és a segítségkéréssel, a versenyhely-

zettel, a versengéssel, valamint a vezetői és a vezetett szerep vállalásával és betöltésé-

vel kapcsolatban. A 16. táblázat tartalmazza értékelőnként a faktor és az összevont 

mutató szerinti mérőszámokat (%p).  

 
16. táblázat. Az Érdek faktor életkori mérőszámai (%p)  

Életkori részminták ANOVA 
Értékelők Jellemző 

4 8 12 15 18 F p 

átlag 62 65 68 80 81 Gyermek 
szórás 15 15 14 11 11 

61,8 0,00 

átlag 65 64 68 78 84 
Szülő 

szórás 13 12 14 12 12 
39,6 0,00 

átlag 60 61 65 74 79 
Pedagógus 

szórás 17 16 17 13 11 
24,2 0,01 

átlag 62 64 67 78 82 Összevont 
mutató szórás 15 14 15 12 11 

48,7 0,00 

 

Az egyes életkorokban az értékelők közel azonos módon ítélik meg az egyéni 

érdek dominanciáját (16. táblázat), nem azonosítható az értékek szokásos szülő-

gyermek-pedagógus sorrendben való csökkenése. A 4–12 évesek esetében az értékek 

közel azonosak, hasonló mértékű a 15 és a 18 évesek átlaga és szignifikánsan maga-

sabb, mint a három fiatalabb korosztályba tartozóké.  

Fiske (2006) szerint egy-egy társas helyzetben számtalan tényező befolyásolja 

az egyéni érdek érvényesítését és érvényesülését, ettől függetlenül a szociálpszicholó-

giai kutatások többnyire az egyéni érdek érvényesítésére való szándék életkorral járó 

növekedését azonosítják. Ezt mutatják az adatok is: a középiskolai évek alatt az egyé-
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ni érdek a másik érdekénél vagy a közös érdeknél egyaránt gyakrabban meghatározza 

a vezetői és a vezetett szerep vállalását, a segítségnyújtás és a segítségkérés kölcsö-

nösségét, a versengés irányultságát és a csoportban való együttes munkát. A gyakori-

ság növekedése 4–18 éves kor között az önjellemzés szerint 18 %p-nyi, a szülői és a 

pedagógusi értékelés alapján 19 %p-nyi, az összevont mutató (ÖM) alapján 20 %p-

nyi (6. ábra). 

   

50

60

70

80

90

4 8 12 15 18 életkor

%p

Gyermek

Szülő

Pedagógus

ÖM

 
6. ábra  

Az Érdek faktorba tartozó tételek megítélése értékelők  
(gyermek, szülő, pedagógus) szerint és az összevont mutató (ÖM) alapján 
 

A 17. táblázat az értékelők ítélete közötti korrelációkat szemlélteti. A gyer-

mek-szülő korrelációs együtthatók két kivétellel (12/gyermek-pedagógus és 

18/gyermek-pedagógus) erősebb kapcsolatot fejeznek ki, mint a szülő-pedagógus 

vagy a gyermek-pedagógus kapcsolatát szemléltető értékek, ám erősségükben életkori 

tendenciaszerű változása nincs. A 18. táblázat a kérdőívtételek és az összevont mutató 

(ÖM) szerinti életkori elkülönüléseket foglalja össze a három értékelő ítélete alapján. 

 
17. táblázat. Érdek faktor: az értékelők eredményeinek korrelációja az életkori rész-

minták szerint   

Értékelők 4 8 12 15 18 

Gyermek-szülő 0,43** 0,37* 0,51** 0,55** 0,46** 

Gyermek-pedagógus n. s. 0,35* 0,31* 0,40* 0,40** 

Szülő-pedagógus 0,21* 0,26* n. s. 0,29* 0,36* 
 

Megjegyzés: *p<0,05; **p<0,01; n. s. = nem szignifikáns 
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18. táblázat. Érdek faktor: a kérdőívtételek és az összevont mutató (ÖM) szerinti életkori eltérések az önjellemzés, a szülő és a pedagógus értéke-
lése alapján (ANOVA) 

Értékelők  Tételszám/ 
képesség és 
összevont 
mutató 

Kérdőívtétel 
Gyermek Szülő Pedagógus 

 57/E Akkor jó másokkal csoportban dolgozni, ha azt csináljuk, amit én akarok. {4, 8} < {12} < {15, 18}  {4, 8, 12} < {15, 18}  {4, 8} < {12, 15, 18} 

 17/S Ha úgy látom, hogy valakinek segítségre van szüksége, akkor segítek neki. {4, 8, 12} < {15, 18} n. s. {18} < {12, 15} < {4, 8}  

 20/S  Akkor segítek valakinek, ha már ő is segített nekem. {4, 8, 12} < {15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} 

 27/S Amikor segítséget kérek valakitől, előtte végiggondolom, akar-e nekem segíteni. {4, 8, 12} < {15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} n. s. 

 12/Vr Amikor versenyzem valakivel, a nyerés érdekében bármit megtehetek. {4, 8} < {12} < {15, 18}  {4, 8, 12} < {15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} 

 23/Vr Versenyzéskor arra törekszem, hogy az ellenfelem is nyugodtan tudjon versenyezni. {4, 8, 12} < {15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} n. s. 

 35/Vr Versenyzéskor arra törekszem, hogy én minél jobban tudjak versenyezni. {4, 8} < {12, 15} < {18}  {4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} 

 48/Vr Ha hasonló célért versenyzem a többiekkel, akkor a legyőzésük a célom. n. s. {4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12, 15} < {18}  

 53/Vr  Ha csoportban versenyzem, akkor a csoportomnak nyernie kell. {4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} n. s. 

 56/Vr Versenyzéskor jobb akarok lenni a másiknál. {4, 8, 12} < {15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} n. s. 

   3/Vz Ha csoportban dolgozunk, nekem az a legjobb, ha más a csoport vezetője. {15, 18} < {4, 8,12}  {12, 15, 18} < {4, 8} {18} < {12, 15} < {4, 8} 

 16/Vz Akkor is vállalom a csoportmunka vezetését, ha az én céljaim nem egyeznek a többi-
ek céljaival. n. s.  {4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12, 15} < {18} 

 21/Vz Akkor vállalom a csoportmunka vezetését, ha csak az én céljaimat valósítjuk meg. {4, 8} < {12, 15} < {18}  n. s. {4, 8} < {12} < {15, 18} 

 31/Vz Ha nem értek egyet a csoportom céljaival, akkor csak a csoport tagja akarok lenni, a 
vezetője nem. {4, 8} < {12, 15} < {18}  {4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} 

 40/Vz Akkor vállalom a csoportmunka vezetését, ha közös céljaink vannak. {4, 8, 12} < {15, 18} n. s. n. s.  

 47/Vz Ha csoportban dolgozunk és közös céljaink vannak, akkor nekem az a jó, ha más a 
csoport vezetője. {4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} 

       ÖM {4, 8, 12} < { 15, 18} 
 

Megjegyzés: E=együttműködés; S=segítés; Vr=versengés; Vz=vezetés; < szignifikánsan kisebb érték (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 
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A 16 tétel közül egy (57/E) tartozik az együttműködési képességhez (18. táblá-

zat). Fiske (2006) szerint az egyéni érdek dominanciája csoportban végzett munka 

során leginkább a feladat jellegétől, a tagok érzelmi kapcsolatától és a hatalmi struktú-

rától függ. E tétellel az érdek és ezen tényezők kapcsolatának mérése nem lehetséges, 

csak általános kép fogalmazható meg a csoportos munkavégzést meghatározó érdek-

ről. Az önjellemzés szerint a csoportban végzett munka során legritkábban a négy- és 

a nyolcévesekre, ennél gyakrabban a 12 évesekre, s leggyakrabban a 15 és a 18 éve-

sekre jellemző az egyéni érdek érvényesítése. A szülők megítélése alapján a négy-, a 

nyolc- és a 12 évesek nem különülnek el szignifikánsan, s a pedagógusok szerint a 

három idősebb korosztály között nincs számottevő különbség.  

A segítési képességhez három tétel tartozik (17/S, 20/S, 27/S). A 17/S a segít-

ségnyújtásban szerepet játszó egyéni érdek előfordulásának (függetlenül a másik sze-

mélytől, helytől), a 20/S az érdek és a kölcsönösség kapcsolatának, a 27/S az érdek és 

a lehetségesség viszonyának gyakoriságát tárja fel.  

A 17/S tétel esetében a szülők szerint nincs szignifikáns különbség a különbö-

ző életkorú gyerekek között, azonban az önjellemzés alapján a két idősebb korosz-

tályba tartozók gyakrabban nyújtanak segítséget másoknak, ami Fiske (2006) kutatá-

sai szerint a segítségnyújtás énközpontúságát – a tevékenységet, s nem annak eredmé-

nyét előtérbe helyező aktivitást – jelzi. A pedagógusok a gyerekekkel ellenkezőkép-

pen vélekednek: az egyéni érdek vezérelte segítségadás a legidősebbekre jellemző 

legritkábban, s a négy- és a nyolcévesekre leggyakrabban. A legtöbb fejlődéslélektani 

vizsgálat (pl. Eisenberg, 1991) eredménye a pedagógusok véleményével azonos, amit 

a segítségnyújtásban a kisgyermekkor során nagyobb szerepet játszó altruizmussal 

indokolnak. Az adatok azonban azt is tükrözhetik, hogy az intézményes nevelés során 

a segítségnyújtást a pedagógusok fontos viselkedésformának tekintik, megkövetelik, 

jutalmazzák, pozitív értékekkel társítják természetének tapasztalati szintű ismerete 

alapján.   

A 20/S kérdőívtétel megítélése azonos mindhárom értékelő esetében: a két 

idősebb korosztályba tartozók gyakrabban segítenek másoknak akkor, ha korábban a 

segítségre szoruló is segített nekik, ami a segítségnyújtás kölcsönösségének egyre 

tudatosabbá válását – a szociálantropológiai, egyes szociálpszichológiai és szociológi-

ai megközelítések szerint a költség-haszon dilemmát (pl. Douglas és Asherwood, 

1996) –, illetve a feltétel nélküli segítségadás gyakoriságának csökkenését tükrözi. A 

segítségadást nagymértékben befolyásolhatja a segítségadás körülménye (iskolában, 
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otthon, utcán, veszélyhelyzetben stb.) vagy a segítségre szoruló személye (kortárs, 

szülő, barát, egészséges, beteg stb.) is (Fiske, 2006), ám ez a kérdőív csak a veszély-

helyzet és a segítségnyújtás kapcsolatának értékelésére ad lehetőséget (Helyzet, elvá-

rás faktor, 14/S tétel). További szűkebb területek vizsgálata mindenképpen szükséges 

a segítségnyújtással kapcsolatos későbbi kutatások folyamán.  

Mind a gyerekek, mind a szülők szerint a 15 és a 18 évesek gyakrabban gon-

dolják végig, hogy a lehetséges segítségnyújtó akar-e segíteni (27/S). Ez – akárcsak a 

20/S esetében – a másik szándékának elővételezésével függ össze, ami hétéves kor 

előtt kevésbé jellemzi a gyerekek gondolkodását (Vajda, 2001; Hetherington és 

Parke, 1986), s a szociálpszichológiai vizsgálatok mellett ezt mutatják a 

neuropszichológiai kutatások eredményei is (Myers és mtasi, 2003). A pedagógusok 

ítélete alapján e tekintetben nincs számottevő különbség a gyerekek között. 

A versengési képességhez öt tétel (12/Vr, 23/Vr, 35/Vr, 48/Vr, 53/Vr, 56/Vr) 

tartozik. A tételek a versengés módja, célja és az egyéni érdek viszonyával (12/Vr, 

48/Vr), a saját és a másik személy érdekének viszonyával (23/Vr), a versengési fo-

lyamat és a saját érdek viszonyával (35/Vr, 56/Vr), valamint a csoportok közötti ver-

senyben szerepet játszó érdekkel (53/Vr) kapcsolatosak. Az értékelők vélekedései 

hasonlóak mindegyik tételnél, általában a két fiatalabb korosztály különül el az idő-

sebbektől szignifikánsan kisebb gyakoriságot kifejező értékkel, s feltűnően sok azon 

tételek száma, amelyeknél a pedagógusok értékelése alapján nincs számottevő eltérés 

a különböző életkorú gyerekek között. Az eredmények értelmezésekor nagyon fontos 

figyelembe venni Sándor és Fülöp (2005), a versengés életkori sajátosságaira vonat-

kozó megállapítását, miszerint kisiskolás korban jól ismert a verseny, a győzelem és a 

vesztés fogalma, azonban ezeket strukturálisan, versenyként értelmezik (például 

sportverseny, tanulmányi verseny), a társas összehasonlításon alapuló versengés fo-

galma még csak alakulóban van (Fülöp, 2007).  

A 12/Vr tétel megítélése alapján mind a felnőttek, mind a gyerekek ítélete sze-

rint a két idősebb korosztályba tartozók körében gyakoribb, hogy az egyéni verseny 

megnyerése érdekében bármit megtesznek. Úgy véljük, e tétel értékelésének eredmé-

nye az egyéni érdek érvényesítésének szándékát jelzi, s a mondatban szereplő bármi 

nem csak a destruktív, mások számára káros versengésre való asszociáción alapuló 

megítélést eredményezett.  

A 23/Vr tétel gyermeki és szülői értékelése szerint a 12, a 15 és a 18 évesek 

gyakrabban veszik figyelembe egy-egy verseny közben a másik nyerésre irányuló 
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törekvését, mint a fiatalabbak. Mindez például eredményezheti a versengés és a segí-

tés vagy a versengés és az együttműködés összefonódását (Fiske, 2006). Az általáno-

sítás e tétel esetében – akárcsak a 20/S tételnél – szintén eredményezhet kevésbé pon-

tos képet, tehát részletesebb, különböző helyzetekre (például miért verseng az egyén, 

kivel) irányuló kijelentéseknél a megítélések – minden bizonnyal – differenciáltabb 

képet adnának.  

A pedagógusok értékelése alapján nincs különbség az életkori csoportok kö-

zött. Ennek egyik lehetséges magyarázatát a hazai közoktatás sajátossága adhatja: a 

versengés évtizedeken át tartó, főként negatív megítélése, a versengésre való nevelés 

háttérbe szorításának és szorulásának eredményeképpen (Fülöp, 2009) a pedagógusok 

– például a segítéssel ellentétben – kevesebb tapasztalattal rendelkeznek arról (hiszen 

kevesebb ilyen helyzetet teremtenek), mi jellemzi a gyerekek versengő viselkedését. 

Feltehetően mindennek fogalmi tisztázatlanság is az oka. Egy korábbi kutatásunk 

(Kasik, 2006) során iskolai helyi tantervekben szereplő, az együttműködéssel és a 

versengéssel kapcsolatos nevelési célokat elemeztünk. Az eredmények alapján a 

középisolában dolgozó pedagógusok a versengést főként a kisiskolások által értelme-

zett versenyként és – szerepükből adódóan – versenyeztetésként értelmezik, a társas 

összehasonlításban szerepet játszó viselkedésként nem. Ez azonban nem meglepő, a 

versengés ezen aspektusát a helyi tantervek alapjául szolgáló Nemzeti alaptanterv 

(2007) sem említi. 

Az önjellemzés alapján a versengés közbeni minél jobb egyéni szereplés mint 

cél megfogalmazása a 18 éveseknél a leggyakoribb, s a négy- és a nyolcéveseknél a 

legritkább (35/Vr). A szülők és a pedagógusok ítélete alapján a legidősebbek nem 

különülnek el szignifikánsan a 12 és a 15 évesektől. A 48/Vr tétel szülői megítélése 

szerint a 15 és a 18 évesek szintén gyakrabban vélik úgy, hogy amennyiben a versen-

gés hasonló célokért történik, a másik legyőzése a legfontosabb. Hasonlóképpen véle-

kednek a pedagógusok, az ő megítélésük alapján a 18 évesek viselkedését még a 12 és 

a 15 évesek viselkedésénél is gyakrabban határozza meg ez a szándék. Az önjellemzés 

szerint a versengés e tekintetben nem különbözik a vizsgált életkorokban.  

Az 53/Vr tétel értékelése alapján a négy- és a nyolcéveseknél az idősebbek 

szintén gyakrabban vélik úgy, hogy csoportok közötti verseny során saját csoportjuk-

nak kell nyerni (a csoport győzelme az egyén győzelmét is jelenti, az egyéni érdek 

ennél a tételnél ily módon értendő). Számos kutatás (pl. Schopler és Insko, 1992; 

Lemaine, 1974) szerint a csoportok versengőbbek, mint az egyének, a tagok egymást 
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erősítik a versengő viselkedésben (Fülöp, 2007), ami az egyéni versengéssel együtt az 

életkor előrehaladtával egyre gyakoribb, s ez is meghatározhatja a kapott életkori el-

különülést. Úgy véljük, a pedagógusokra vonatkozó előző megállapítás e tétel eseté-

ben is magyarázó erővel bír, amit alátámasztanak Fülöp (2009) általános és középis-

kolában végzett osztálytermi megfigyeléseinek eredményei is.  

Az 56/Vr kérdőívtétel esetében az önjellemzés és a szülői értékelés alapján a 

15 és a 18 évesek gyakrabban versengenek azért, hogy általában véve jobbak legye-

nek társaiknál, ami a társas összehasonlítási folyamat részének tekinthető (Fülöp, 

2001). A pedagógusok ítéletei alapján ugyancsak nincs szignifikáns különbség az 

életkori részminták között, megerősítve a versengéshez való viszonyulásukról gondol-

takat.     

A vezetési képességhez hat tétel tartozik (3/Vz, 16/Vz, 21/Vz, 31/Vz, 40/Vz, 

47/Vz). A 3/Vz tétel a vezető vagy vezetett szerep általános vállalásának érdekével, a 

többi a csoportmunka célja, a szerepvállalás és az egyéni érdek viszonyával kapcsola-

tos. A 3/Vz tétel önértékelése alapján a 15 és a 18 évesek vállalják ritkábban a veze-

tett szerepet, a szülők szerint a 12, a 15 és a 18 évesek egyaránt ritkábban, azonban a 

pedagógusok ítéletei alapján ez csak a legidősebbekre jellemző.  

A 47/Vz tétel megítélései szerint a vizsgált 12, 15 és 18 évesek csoportmunká-

ban jól körülhatárolt, kizárólag közös célok ismeretében ritkábban vállalják a vezetői 

szerepet, mint a négy- és a nyolcévesek. Ez az eredmény összhangban áll Burns 

(1978), a tranzakciós vezetéselmélet alapján végzett vizsgálatainak eredményeivel, 

miszerint az egyéni érdek háttérbe szorulása kevésbé motiválja az egyéneket a vezetői 

szerep vállalására, hiszen a vezetői szerephez erősebben társul az egyéni érdek meg-

valósításának lehetősége, mint a közös érdeké. Bár kutatásait felnőttekkel végezte, 

vizsgálatunk alapján ez a sajátosság serdülőkorban is tetten érhető, és Hofstede (1980) 

kutatási eredményei alapján feltételezhető, hogy az óvodás és a kisiskolás korban a 

szerepvállalás és a szerepnek megfelelő viselkedés felülírja az egyéni érdeket, a 

konformitás nagyobb hatással van ezekre a helyzetekre.  

A 40/Vz tételnél csak az önjellemzés alapján különülnek el szignifikánsan az 

életkori részminták: az idősebbek gyakrabban vállalják a vezetői szerepet akkor, ha a 

csoportnak közös célja is van (nem kizárólag, mint a 47/Vz tételnél). A 16/Vz tétel 

önjellemzése alapján nincs szignifikáns különbség az életkori részminták között. A 

szülői értékelés szerint a négy- és a nyolcéveseknél az idősebbek gyakrabban vállal-

nak vezetői szerepet abban az esetben, ha a csoport rendelkezik olyan célokkal is, 
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amelyek ellentétesek egymással. Hasonlóképpen vélekednek a pedagógusok, az ő 

értékelésük alapján ilyen helyzetben a 18 évesek még a 12 és a 15 éveseknél is gyak-

rabban vállalnak vezetői szerepet.   

A 31/Vz tétel szülői és pedagógusi megítélése alapján a felső tagozatosok és a 

középiskolások vállalják gyakrabban a csoportvezetést pontos célok meghatározása 

mellett. Az önjellemzés szerint ez a 18 éveseknél a leggyakoribb. A 47/Vz tételre 

adott válaszok szerint a három idősebb korosztályba tartozók közös célok megvalósí-

tásakor ritkábban vállalják a vezetői szerepet, ami a közös célok meghatározásakor 

kialakuló egyéni érdek háttérbe szorulásával is magyarázható. A 21/Vz tétel esetében 

csak az önjellemzés és a pedagógus értékelése szerinti elkülönülés szignifikáns, ám az 

elkülönült részminták eltérőek. Az önjellemzés alapján a legidősebbekre jellemző 

gyakrabban a vezetői szerep vállalása, ha csak az ő céljaik megvalósítása lesz a cso-

port feladata, a pedagógusok ítéletei szerint e tekintetben nincs különbség a 15 és a 18 

évesek között, rájuk a legjellemzőbb. E kérdőívtételt a 31/Vz és a 47/Vz tételekre 

adott válaszok kiegészítőjeként is értelmezhetjük: az idősebbekre gyakrabban jellem-

ző a vezetői szerep vállalása, amennyiben a csoportcélok pontosan ismertek a vezető-

jelölt számára (31/Vz), ha egyértelmű, hogy a vezető célját valósítja meg a csoport 

(21/Vz), valamint a közös célok meghatározásakor gyakrabban ragaszkodnak egyéni 

érdekük által vezérelt céljaikhoz (47/Vz). Minden bizonnyal a csoportfeladat és a cso-

portmunka helyszínének pontos meghatározása differenciáltabb vélekedéseket ered-

ményezne, ennek vizsgálata további kutatások fontos feladata.   

A 15 és a 18 évesek iskolatípusonkénti szignifikáns elkülönüléseit a 19. táblá-

zat, ezen tételek (12/Vr, 20/S, 21/Vz, 53/Vr) mérőszámait (%p) a 18–20. melléklet 

tartalmazza. Az elkülönülések szinte azonosak a 15 és a 18 évesek részmintáján. Az 

önjellemzés alapján mind a 15, mind a 18 éves szakközépiskolai és szakiskolai diákok 

gimnáziumi társaiknál gyakrabban tesznek meg bármit a nyerés érdekében (12/Vr), s 

mindkét részmintánál ez az elkülönülés a pedagógusi értékelések alapján is. A csoport 

győzelmének figyelembe vétele (53/Vr) az önjellemzés alapján a gimnáziumi tanulók 

körében ritkább, mint a szakközépiskolai és a szakiskolai diákoknál.  

A pedagógusok szerint mindkét életkorban a gimnáziumi tanulók gyakrabban 

nyújtanak segítséget a kölcsönösség figyelembe vételével (20/S), mint a szakközépis-

kolai és a szakiskolai tanulók. A 18 évesek szüleinek értékelése alapján a gimnáziumi 

és a szakközépiskolai tanulók e tekintetben nem különülnek el szignifikánsan. A 

21/Vz tételnél szintén csak a pedagógusok ítéletei alapján különülnek el mindkét élet-
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kori részmintán a diákok: a gimnazisták számára gyakrabban fontos a vezetői szerep 

betöltésekor a saját cél vagy célok megvalósítása, s ugyanígy különülnek el a 15 éves 

diákok a szülők véleménye alapján.  

 
19. táblázat. Érdek faktor: iskolatípus szerinti szignifikáns elkülönülések az értékelők 

alapján   

Gyermek  Szülő  Pedagógus  
Kérdő-
ívtétel/ 

ké-
pesség 

15 18 15 18 15 18 

  20/S n. s. n. s. n. s.  {Si}<{G, S} {S, Si}<{G}  {S, Si}<{G}  

  12/Vr {G}<{S, Si}  {G}<{S, Si}  n. s.  n. s. {G}<{S, Si} {G}<{S, Si}  

  53/Vr {G}<{S, Si}  {G}<{S, Si}  n. s. n. s. n. s. n. s. 

  21/Vz n. s. n. s. {S, Si}<{G} n. s. {G}<{S, Si} {G}<{S, Si}  
 

Megjegyzés: S=segítés; Vr=versengés; Vz=vezetés; G=gimnázium; S=szakközépiskola; Si=szakiskola; 
< szignifikánsan kisebb érték (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 

 

Az iskola típusa szerinti tanulói különbségek feltehetően kapcsolatban állnak a 

Tunstall (1994) szerint a szociális aktivitást befolyásoló iskola – család által meghatá-

rozott – szociális összetételével (milyen családból származnak az együtt tanuló diá-

kok). Ugyanakkor mindenképpen hat az iskolatípus oktatási céljainak rendszere is. 

Hunyadyné (2002) szerint a középfokú oktatás során és elsősorban a gimnáziumokban 

a tantárgyi teljesítmények és a továbbtanulás válik fontossá, a tanulmányi eredmé-

nyesség és a szociális aktivitás hatékonyságának kapcsolatát e tényező is befolyásolja.  

A 20. táblázatban foglaltuk össze a nem szerinti szignifikáns különbségeket, 

ezen tételek mérőszámai (%p) a 21–23. mellékletben találhatók. A négyéveseknél egy 

tételnél sincs szignifikáns különbség a fiúk és a lányok között, a nyolcévesek körében 

csak egy tétel esetében (17/S), ám mindhárom értékelőnél. Szignifikáns elkülönülések 

főként a 12, a 15 és a 18 évesek körében mutathatók ki, s az eredmények egybehang-

zóak néhány hasonló, az 5. fejezetben bemutatott vizsgálat (pl. Fülöp, 1991; Asher és 

Parker, 1989; Eisenberg, 1982) eredményével. 

Az önjellemzés alapján a 15 és a 18 éves fiúkra, a pedagógusok szerint a 12 

éves fiúkra is gyakrabban jellemző az egyéni érdek érvényesítése csoportmunka során 

(57/E). A lányok azonnali segítségnyújtása (17/S) mindhárom értékelő szerint gyako-

ribb, az önjellemzés és a pedagógusok szerint a 15 és a 18 éves fiúkra gyakrabban 

jellemző a kölcsönösséget figyelembe vevő segítségnyújtás (20/S). Az önjellemzés 
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alapján a két legidősebb korosztályba tartozó fiúk gyakrabban gondolják végig, tud-e 

nekik segíteni valaki, a szülők szerint ez a 15 éves lányokra és a 18 éves fiúkra, a pe-

dagógusok szerint a 18 éves fiúkra jellemző (27/S).     

 
20. táblázat. Érdek faktor: nem szerinti szignifikáns különbségek az értékelők alapján   

Gyermek  Szülő  Pedagógus Kérdőívtétel/ 
képesség 8 12 15 18 8 12 15 18 12 15 18 

57/E n. s. n. s. F F n. s. n. s. n. s. n. s. F F F 

17/S L L L L L L L L L L L 

20/S n. s. n. s. F F n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. F F 

27/S n. s. n. s. F F n. s. n. s. L F n. s. n. s. F 

35/Vr n. s. n. s. F F n. s. n. s. F F n. s. F F 

  3/Vz n. s. L L L n. s. n. s. n. s. n. s. L L L 

40/Vz n. s. n. s. L L n. s. n. s. L L n. s. L L 
 

Megjegyzés: E=együttműködés; S=segítés; Vr=versengés; Vz=vezetés; L=lányok értéke szignifikánsan 
nagyobb (p<0,05); F=fiúk értéke szignifikánsan nagyobb (p<0,05); n. s. = nem szignifi-
káns 

 

A 35/Vr tétel esetében a 15 és a 18 éveseknél azonos a három értékelő ítélete: 

a fiúk gyakrabban törekednek arra, hogy minél jobban tudjanak versengeni. Ezzel 

ellentétes mindhárom értékelő esetében a 40/Vz tétel szerinti elkülönülés, hiszen a 15 

és a 18 éves lányokról vélik úgy, hogy a vezetői szerepet gyakrabban vállalják akkor, 

ha közös célokkal rendelkezik a csoport. Az önjellemzés és a pedagógusi értékelés 

azonos a 3/Vz esetében is: a 12, a 15 és a 18 éves lányok gyakrabban vállalják a veze-

tett szerepet, mint a fiúk.  

6.2 Helyzet, elvárás faktor: életkor, iskolatípus és nem szerinti jellemzők  
 
A Helyzet, elvárás faktorba 13 tétel tartozik, az eredeti modell szerint három a ver-

sengési és 10 a segítési képességhez. A tételekkel meghatározható, miként játszanak 

szerepet a segítés és a versengés egy-egy aspektusában a közvetlen szocializáció té-

nyezői: személyek (szülők, kortársak, pedagógusok) és különböző környezeti feltéte-

lek, lehetőségek.  

A 21. táblázat tartalmazza értékelőnként a faktor és az összevont mutató sze-

rinti mérőszámot (%p). Az értékek szinte mindegyik életkorban a szülő-gyermek-

pedagógus sorrendben csökkennek, a helyzet és az elvárások viselkedésbefolyásoló 

szerepét az értékelők nem ítélik meg különbözően. A 4–12 évesek értékei közel azo-
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nosak, a 15 és a 18 éveseké hasonló és szignifikánsan alacsonyabb, mint a fiatalabb 

korosztályba tartozóké.  

 
21. táblázat. A Helyzet, elvárás faktor életkori mérőszámai (%p)  

Életkori részminták ANOVA 
Értékelők Jellemző 

4 8 12 15 18 F p 

átlag 73 71 70 60 59 
Gyermek 

szórás 11 11 12 16 15 
67,2 0,00 

átlag 75 72 69 62 61 
Szülő 

szórás 18 16 15 12 12 
21,1 0,02 

átlag 73 69 67 56 57 
Pedagógus 

szórás 17 15 13 11 11 
24,6 0,00 

átlag 73 71 68 60 59 Összevont 
mutató szórás 15 14 13 13 13 

23,2 0,01 

 

A 7. ábra alapján a 4–18 éves kor között az önjellemzés, a szülői értékelés, va-

lamint az összevont mutató (ÖM) alapján is 14 %p-nyi, a pedagógusi értékelés alapján 

16 %p-nyi a csökkenés, vagyis a középiskolások körében kevésbé gyakori a szülői, a 

pedagógusi és a kortársi elvárások figyelembe vétele a segítségkérés, a segítségnyúj-

tás és a versengés szabályainak betartásakor.  
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7. ábra  
A Helyzet, elvárás faktorba tartozó tételek megítélése értékelők  

(gyermek, szülő, pedagógus) szerint és az összevont mutató (ÖM) alapján  
 

A 22. táblázat az értékelők közötti korrelációkat szemlélteti. A gyermek-szülő 

kapcsolatot kifejező együtthatók a négy-, a 15 és a 18 éveseknél erősebb kapcsolatra 
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utalnak, mint a másik két kapcsolat értékei. A teljes korrelációs rendszer alapján négy 

életkorban szignifikáns a különbség (z-próba, p<0,05): a 12 évesek kivételével a 

gyermek-szülő kapcsolat erősebb, mint a gyermek-pedagógus és a szülő-pedagógus 

kapcsolat.  

 
22. táblázat. Helyzet, elvárás faktor: az értékelők eredményeinek korrelációja az élet-

kori részminták szerint   

Értékelők 4 8 12 15 18 

Gyermek-szülő 0,44** 0,33** 0,34* 0,55** 0,42** 

Gyermek-pedagógus 0,30* 0,22* 0,26* 0,33* 0,31* 

Szülő-pedagógus 0,21* 0,19* n. s. 0,22* n. s. 
 

Megjegyzés: *p<0,05; **p<0,01; n. s. = nem szignifikáns 
 

Batson (1998) szerint a különböző viselkedésformákra vonatkozó normák mint 

a viselkedésszabályozás tanult összetevőinek figyelembe vételét nehéz kimutatni, hi-

szen nagymértékben függnek a társas helyzettől. A vizsgálatai alapját képező modell-

ben két általános normát, a leírót és az elrendelőt különbözteti meg. Mindkettőt jelzi 

az adott társas helyzet, a leírót minták (helyzet, tevékenység, személy viselkedése), az 

elrendelőt különböző kognitív tárak (előírások, szabályzatok, szóbeli elvárások), me-

lyek megfogalmazzák, mit kellene tenni abban a helyzetben. A kérdőív e faktorba 

tartozó tételei közül az elvárásra vonatkozóak tekinthetők elrendelő normákkal kap-

csolatos megállapításoknak is, ám a tételekkel legfőbb célunk annak megítéltetése 

volt, milyen gyakorisággal veszik figyelembe a kortársak, a szülők és a pedagógusok 

által közvetített normákat, e személyek milyen gyakran játszanak szerepet versengő 

viselkedésük, valamint segítségnyújtásuk és segítségkérésük kivitelezésében.  

A segítési képességhez tartozó 5/S tétel (23. táblázat) értékelése alapján legke-

vésbé a négyévesekre, gyakrabban a nyolcévesekre, s leggyakrabban a 12, a 15 és a 

18 évesekre jellemző a segítségkérés előtt annak végiggondolása, milyen az, akitől 

segítséget akar kérni. A legfiatalabbak legkisebb értékkel való elkülönülését feltehe-

tően az Érdek faktorba tartozó 27/S tétel (végiggondolja-e segítségkérés előtt, hogy a 

másik akar-e neki segíteni) megítéléseit magyarázó, a mások szándékainak elővétele-

zésével kapcsolatos életkori jellemzők szintén magyarázzák.  



 111 

23. táblázat. Helyzet, elvárás faktor: a kérdőívtételek és az összevont mutató szerinti életkori eltérések az önjellemzés, a szülő és a pedagógus 
értékelése alapján (ANOVA) 

 

Megjegyzés: S=segítés; Vr=versengés; < szignifikánsan kisebb érték (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 

Értékelők  Tételszám/ 
képesség 

és 
összevont 
mutató 

Kérdőívtétel 
Gyermek  Szülő  Pedagógus  

   5/S Amikor segítséget kérek valakitől, számít, hogy milyennek ismerem őt. n. s. {4} < {8} < {12, 15, 18} {4} < {8} < {12, 15, 18} 

   11/S Azért segítek másoknak, mert a tanárok ezt várják el tőlem. {15, 18} < {4, 8, 12} {15, 18} < {4, 8, 12} {15, 18} < {4, 8, 12} 

   14/S Ha valaki bajban van, segítek neki. {4, 8, 12} < {15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} {15, 18} < {4, 8, 12} 

   26/S Csak a helyzet dönti el, hogy segítek-e valakinek. {15, 18} < {4, 8, 12} {15, 18} < {4, 8, 12} {15, 18} < {4, 8, 12} 

   30/S 
Amikor segítséget akarok kérni valakitől, előtte végiggondolom, illik vagy 
nem illik tőle segítséget kérni. 

n. s. {4, 8, 12} < {15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} 

   33/S Ha bajban vagyok, segítséget kérek valakitől. {15, 18} < {4, 8, 12} {15, 18} < {4, 8, 12} {18} < {4, 8, 12, 15} 

   37/S Azért segítek másoknak, mert ezt várják el tőlem a társaim. {15, 18} < {4, 8, 12} {12, 15, 18} < {4, 8} {12, 15, 18} < {4, 8} 

   41/S Azért segítek másoknak, mert a szüleim ezt várják el tőlem. {15, 18} < {4, 8, 12} {15, 18} < {4, 8, 12} {15, 18} < {4, 8, 12} 

   44/S 
Amikor segítséget akarok kérni valakitől, akkor előtte megkérdezem a 
többieket, mit gondolnak arról az emberről. 

{4, 8, 12, 15} < {18}  n. s. n. s. 

   55/S Csak a helyzet dönti el, hogy kérek-e segítséget másoktól. {15, 18} < {4, 8, 12} n. s. {15, 18} < {4, 8, 12} 

     9/Vr Betartom a versenyzés szabályait, mert ezt várják el tőlem a társaim. {18} < {4, 8, 12, 15} {15, 18} < {4, 8, 12} n. s. 

   32/Vr Betartom a versenyzés szabályait, mert ezt várják el tőlem a szüleim. {18} < {4, 8, 12, 15} {18} < {4, 8, 12, 15} {18} < {4, 8, 12, 15} 

   46/Vr Betartom a versenyzés szabályait, mert ezt várják el tőlem a tanáraim. {18} < {12, 15} < {4, 8} {15, 18} < {12} < {4, 8} n. s. 

      ÖM {15, 18} < {4, 8, 12} 
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A 30/S tételnél a felnőttek ítéletei alapján a két idősebb korosztályba tartozók-

ra gyakrabban jellemző egy-egy segítségkérés előtt annak végiggondolása, illik vagy 

nem illik a másiktól segítséget kérni. A tétel nem határozza meg a lehetséges segít-

ségnyújtó nemét, sem azt, hogy felnőtt vagy gyermek, státuszára sem utal, így ezek 

meghatározásával további kutatások során pontosítandó a segítségkérést megelőző 

gondolkodási folyamat megismerése. D’Zurilla , Nezu és Maydeu-Olivares (2002) 

ezen szempontokat figyelembe véve vizsgálta serdülők körében azt, egy-egy problé-

ma megoldása esetén kihez fordulnak a gyerekek. A kutatás eredményei alapján leg-

inkább a segítséget nyújtó kora (gyerek vagy felnőtt) és a személyhez fűződő érzelmi 

viszony (bizalom, ragaszkodás) volt a legfontosabb szempont, ami alapján döntöttek a 

gyerekek. A 44/S tétel esetében az önjellemzés alapján a gyerekek szerint a legidő-

sebbek gyakrabban kérik ki mások tanácsát azzal a személlyel kapcsolatban, akiktől 

szeretnének segítséget kérni. A felnőttek értékelése alapján nincs jelentős életkori 

különbség ezen jellemző szerint.  

Szoros kapcsolatban áll egymással a 11/S, a 37/S és a 41/S tétel: a segítség-

nyújtást a pedagógusi, a kortársi és a szülői elvárások milyen gyakran befolyásolják. 

A 11/S tétel megítélése szerint a két idősebb korosztályra ritkábban jellemző a peda-

gógusi elvárások figyelembe vétele, mint a fiatalabbakra és ugyanez jellemző a szülői 

elvárásokkal kapcsolatban (41/S). A 37/S tétel szülői és pedagógusi értékelése alapján 

a kortársak segítségnyújtással kapcsolatos elvárásainak figyelembe vétele a négy- és 

nyolcévesek körében gyakoribb, ám az önjellemzés alapján a négy-, a nyolc- és a 12 

évesek között nincs számottevő különbség.  

A 14/S és az 33/S tétel a veszélyhelyzetben nyújtott segítségkéréssel és segít-

ségnyújtással kapcsolatos. A 15 és a 18 évesek gyakrabban segítenek, ha bajban van a 

másik, mint a fiatalabbak (14/S). E tételnél sem határoztuk meg pontosan a baj körül-

ményeit, sem azt, hogy ki került bajba. Mindettől függetlenül az eredmények egybe-

hangzóak Piliavin és Chang (1990) vizsgálati eredményeivel, miszerint serdülőkortól 

egyre gyakoribb a segítségnyújtás, aminek egyik lehetséges magyarázata a segítéssel 

együtt járó pozitív élmény, valamint a kölcsönös segítés elvárásának biztonságot adó 

érzése. Azonban a pedagógusok szerint az idősebbekre kevésbé jellemző a segítség-

nyújtás abban az esetben, ha a másik bajban van. Úgy véljük, a segítéssel kapcsolatos 

egyéni elvárásaik, a gyerekek reakciói, az ezekkel kapcsolatos tapasztalataik ebben az 

esetben igen erősen magyarázhatják ítéletüket.  
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Froming, Nasby és McManus (1998) szerint a segítségkérést a proszociális 

énséma nagymértékben meghatározza, ami a segítségkérés és a segítségnyújtás ta-

pasztalatai alapján formálódik, s a tapasztalatok forrásának jelentős része a szülői pél-

damutatás és a kortársakkal való kapcsolat. A 33/S tételnél (segítségkérés bajban) sem 

határoztuk meg pontosan, kitől kér segítséget. Az önjellemzés és a szülői értékelés 

alapján a 15 és a 18 évesek kérnek ritkábban segítséget, a pedagógusok értékelése 

alapján a 18 évesek. Mindhárom értékelő szerint a helyzet (26/S) kizárólagos figye-

lembe vétele ritkábban meghatározó a 15 és a 18 évesek segítségnyújtásában. Az ön-

jellemzés és a pedagógusi értékelés szerint szintén a 15 és a 18 évesekre jellemző rit-

kábban a helyzet kizárólagos értékelése segítségkéréskor, a szülői értékelés alapján az 

életkori részminták között nincs szignifikáns különbség.   

A versengési képességhez tartozó három tétel (9/Vr, 32/Vr, 46/Vr) közül ket-

tőnél (9/Vr, 46/Vr) a pedagógusok értékelése alapján nincs általánosítható életkori 

különbség. Mindkét tétel esetében különbözőképpen vélekednek a gyerekek és a szü-

lők a versengés módját meghatározó szabályokat közvetítő személyek befolyásoló 

szerepéről. Az önjellemzés alapján a társak a szabályok betartásával kapcsolatos hatá-

sa a legidősebbek körében ritkább (9/Vr), mint a négy-, a nyolc-, a 12 és 15 éveseknél, 

a szülők ítélete alapján ez a 15 és a 18 évesekre egyaránt jellemző.  

A pedagógusi elvárások (46 Vr) az önjellemzés alapján leginkább a négy- és a 

nyolcévesek versengését határozzák meg, legkevésbé a 18 évesekét. A szülők véle-

ménye alapján szintén a két legfiatalabb korosztályba tartozók tekintik gyakrabban 

követendőnek a pedagógusok versengésre vonatkozó elvárásait, legkevésbé a 15 és a 

18 évesek. A 32/Vr tétel alapján mindhárom értékelő ítélete szerint a 18 évesek rit-

kábban veszik figyelembe a versengéssel kapcsolatos szülői elvárásokat, mint a náluk 

fiatalabbak, akik között nincs számottevő eltérés.    

A 24. táblázat tartalmazza a Helyzet, elvárások faktor esetében az iskolatípus 

szerinti szignifikáns elkülönüléseket, e tételek mérőszámai (%p) a 18–20. melléklet-

ben találhatók. A 15 és a 18 évesek önjellemzése alapján egyaránt a gimnáziumi tanu-

lók körében ritkább a versengésnél a szabályokra irányuló kortársi elvárások figye-

lembe vétele (9/Vr). Ezzel ellentétes mindkét korosztályban a 44/S tétel szerinti elkü-

lönülés az önjellemzés alapján és a 18 éveseknél a pedagógusi értékelés szerint is: 

segítségkérés előtt a gimnáziumi tanulók érdeklődnek gyakrabban kortársaiktól a le-

hetséges segítőről. Segítéskor a kortársi elvárások figyelembe vétele (37/S) – csak a 
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15 éveseknél – az önjellemzés és a pedagógusok ítéletei alapján a szakiskolásoknál, a 

szülők szerint a szakközépiskolásoknál és a szakiskolásoknál gyakoribb.  

 
24. táblázat. Helyzet, elvárás faktor: iskolatípus szerinti szignifikáns elkülönülések az 

értékelők alapján   

Gyermek  Szülő  Pedagógus  Kérdőív-
tétel/ 
képes-

ség 
15 18 15 15 18 

  37/S {G, S}<{Si} n. s. {G}<{S, Si} {G, S}<{Si} n.  s. 

  44/S {S, Si}<{G} {S, Si}<{G} n. s. n. s. {S, Si}<{G} 

    9/Vr {G}<{S, Si} {G}<{S, Si} n. s. n. s. n. s. 
 

Megjegyzés: S=segítés; Vr=versengés; G=gimnázium; S=szakközépiskola; Si=szakiskola; < szignifi-
kánsan kisebb érték (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 

 

Úgy véljük, az elkülönülések egyike sem utal jobb, megfelelőbb vagy rosz-

szabb, eredménytelenebb viselkedésre, a kortársak befolyásoló szerepéről, referencia-

személyként való kezelésükről ad számot. Ugyanakkor – akárcsak az Érdek faktornál 

– feltételezhető, hogy az elkülönülések az iskola társadalmi összetételével állnak kap-

csolatban. Például Magyarországon a szakiskolai tanulók jelentős hányada nehéz 

helyzetű családban nő fel (Lannert és Schmidt, 2006), e családokról pedig ismert, 

hogy nehezen teremtik meg a szociális fejlődés megfelelő szellemi-kognitív, érzelmi-

szociális, környezeti (anyagi, kapcsolati) feltételeit. E jellemző szoros kapcsolatban 

áll a nevelésről alkotott szülői elképzelésekkel, a mindennapi nevelési gyakorlatokkal, 

s a leginkább spontán nevelés eredménytelensége igen hamar megmutatkozik gyer-

mekeik szociális aktivitásában, például a másokba vetett bizalom vagy a ragaszkodás 

erősségében, ami fontos akkor, amikor figyelembe vesszük mások véleményét egy-

egy tevékenységünk során (Fabes és mtsai, 2004).  

A Helyzet, elvárás faktornál mindegyik korosztályban kimutatható nem szerin-

ti szignifikáns eltérés. A különbségeket a 25. táblázat, mérőszámaikat (%p) a 21–23. 

melléklet szemlélteti. Számos empirikus vizsgálat (pl. Fiske, 2006; Eisenberg, 1982) 

szerint a lányok gyakrabban nyújtanak segítséget másoknak és többször kérik ki má-

sok véleményét; könnyebben fogadják el a segítségnyújtással kapcsolatos normákat és 

konfliktusmentesebben alkalmazkodnak azokhoz. Az önjellemzés alapján a nyolc és a 

12 éves lányok, a szülők ítéletei alapján csak a nyolcéves lányok gyakrabban veszik 

figyelembe pedagógusaik (11/S) és szüleik (41/S) segítségadással kapcsolatos elvárá-



 115 

sait. A szülők a 12 éves lányokról is úgy vélik, elvárásaikat ők gyakrabban veszik 

figyelembe, mint a fiúk.  

 
25. táblázat. Helyzet, elvárás faktor: nem szerinti szignifikáns különbségek az értéke-

lők alapján  

Gyermek  Szülő  Pedagógus Kérdőívtétel/ 
képesség 8 12 15 18 4 8 12 8 

11/S L L n. s. n. s. n. s. L n. s. n. s. 

41/S L L n. s. n. s. n. s. L L n. s. 

32/Vr n. s. L L L L L L L 

46/Vr n. s. L n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 
 
Megjegyzés: S=segítés; Vr=versengés; L=lányok értéke szignifikánsan nagyobb (p<0,05); n. s. = nem 

szignifikáns 
 

Több vizsgálati (pl. Ahlgren és Johnson, 1979) eredmény is azt mutatja, hogy 

a lányok kevésbé vallják magukat versengőnek, mint a fiúk, az ő dominanciatörekvé-

seik magyarázatára pedig sokféle – például evolúciós (erőforrásokért való küzdelem), 

biológiai (tesztoszteronszint), szocializációs (társadalmi elvárások, nevelési techni-

kák) – magyarázat született (Fülöp, 2007). Ugyanakkor főként megfigyeléses vizsgá-

latok (pl. Artz, 2004) adatai alapján a 9-10 éves, valamint a serdülőkorú lányok 

ugyanolyan versengő, olykor a fiúkénál is versengőbb viselkedést mutatnak.  

A kérdőív tételei a szocializációs magyarázathoz köthetők, azt mutatják meg, 

milyen hatással vannak a környezet személyei a lányok és a fiúk versengő viselkedé-

sére. A pedagógusok szerint csak a nyolcéves lányok, a szülői értékelés szerint rajtuk 

kívül a négyéves, a nyolcéves és a 12 éves lányok versengését is, az önjellemzés sze-

rint a négyéveseken kívül mindegyik korosztályban a lányok versengését gyakrabban 

határozzák meg a szülői elvárások (32/Vr). A pedagógusok elvárásait csak a nyolc-

éves lányok (46/Vr) veszik figyelembe gyakrabban, ám csak az önjellemzés alapján.  

6.3 Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás faktor: életkor, iskolatípus és nem 
szerinti jellemzők 

 
Az Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás faktorba nyolc – az együttműködési képes-

séghez öt, a versengési képességhez három – tétel tartozik. Az együttműködésre vo-

natkozók az érdekütközéssel, a csoportelhagyással és a csoportból való kizárással, a 

versengésre vonatkozók az esélyegyenlőséggel, az azt meghatározó szabálybetartással 

kapcsolatosak.  
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Az értékek (26. táblázat) a négy-, a nyolc- és a 12 éveseknél a pedagógus-

szülő-gyermek sorrendben csökkennek, a két idősebb korosztálynál ugyanebben a 

sorrendben növekednek. A három érték a 4–12 éveseknél közel azonos, a 15 és a 18 

évesek esetében szintén, és az idősebbek értékei szignifikánsan nagyobbak.  

 
26. táblázat. Az Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás faktor életkori mérőszámai 

(%p)  

Életkori részminták ANOVA 
Értékelők Jellemző 

4 8 12 15 18 F p 

átlag 58 60 62 71 74 
Gyermek 

szórás 12 14 12 13 14 
58,5 0,00 

átlag 56 58 61 70 72 
Szülő 

szórás 11 12 14 15 13 
28,6 0,00 

átlag 60 62 63 69 70 
Pedagógus 

szórás 13 15 15 14 12 
11,5 0,00 

átlag 58 60 62 70 72 Összevont 
mutató szórás 12 14 14 14 13 

27,3 0,00 

 

Az értékek alapján a 15 és 18 évesek gyakrabban veszik figyelembe a versen-

gés során mások esélyeit, azt, hogy a versenytársnak is minél nagyobb esélye legyen a 

győzelemre, és a csoportból való kizárás is gyakrabban jellemző rájuk. A 4–18 éves 

kor között az önjellemzés és a szülői értékelés szerint 16 %p-nyi, a pedagógusi értéke-

lés alapján 10 %p-nyi, az összevont mutató (ÖM) szerint 14 %p-nyi az értékek növe-

kedése (8. ábra).  
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8. ábra  
Az Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás faktorba tartozó tételek megítélése  

értékelők (gyermek, szülő, pedagógus) szerint és az összevont mutató (ÖM) alapján  
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A 27. táblázat az értékelők ítéletei közötti kapcsolatokat, a 28. táblázat az élet-

kori elkülönüléseket foglalja össze. A 27. táblázat alapján a gyermek-szülő kapcsola-

tot kifejező együtthatók egyik életkori részmintánál sem erősebbek, mint a gyermek-

pedagógus kapcsolat (z-próba, p>0,05), ugyanakkor a nyolc-, a 12 és a 15 évesek 

részmintáján a szülő-pedagógus kapcsolatnál szignifikánsan erősebbek (p<0,05).  

 
27. táblázat. Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás faktor: az értékelők eredményei-

nek korrelációja az életkori részminták szerint    

Értékelők 4 8 12 15 18 

Gyermek-szülő 0,36 0,31 0,32 0,34 0,38 

Gyermek-pedagógus 0,29 0,29 0,26 0,33 0,33 

Szülő-pedagógus n. s. 0,22 0,19 0,22 n. s. 
 

Megjegyzés: n. s. = nem szignifikáns; a többi korreláció p<0,05 szinten szignifikáns  
 

Az együttműködési képességhez tartozó 50/E és az 59/E tétel a mások csoport-

ból való kizárásával kapcsolatos helyzetet írja le (28. táblázat). Az 50/E tétel esetében 

azonosak az értékelők ítélete szerinti elkülönülések: a két fiatalabb korosztályba tarto-

zók gyakrabban küldik el azokat, akik a csoportmunka során nem dolgoznak eleget. 

Az 59/E tételnél az önjellemzés és a szülői értékelés szerinti elkülönülés azonos, a 

megítélések alapján a két idősebb korosztályba tartozók gyakrabban küldik el azt a 

csoportból, aki többet követel a jutalomból, mint amennyit megérdemel. A pedagógu-

sok szerint ez nemcsak a négy- és a nyolcévesekre, hanem a 12 évesekre is ritkábban 

jellemző, mint a 15 és a 18 éves diákokra.  

Mindezek hasonló jelenséggel kapcsolatosak, mint egy korábbi, óvodásokkal 

(Zsolnai, Kasik és Lesznyák, 2008; Zsolnai, Lesznyák és Kasik, 2007) és egy 2010-

ben, 10 és 12 évesekkel végzett, a megküzdési stratégiák működését elemző felmérés 

(Zsolnai, 2010) eredményei. A csoportból való kizárás frusztrált helyzetet eredmé-

nyezhet, amelynek megoldására több lehetőség áll rendelkezésre (Lazarus, 1966). Az 

egyezkedés az egyik, ami a vizsgálatok alapján az óvodásoknál az életkor 

előrehaladtával egyre gyakoribb, ám kevésbé, mint az erős érzelmi reakció (főként a 

sírás), az agresszív válasz (mind verbális, mind fizikai) vagy a segítségkérés (főként 

felnőttől való segítségkérés). A 10 évesek körében már gyakoribb az egyezkedés, és 

szintén szignifikánsan gyakoribb a 12 évesek körében.  
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28. táblázat. Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás faktor: a kérdőívtételek és az összevont mutató szerinti életkori eltérések az önjellemzés, a 
szülő és a pedagógus értékelése alapján (ANOVA) 

 

Megjegyzés: E=együttműködés; Vr=versengés; < szignifikánsan kisebb érték (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 

Értékelők  Tételszám/ 
képesség 

és 
összevont 
mutató 

Kérdőívtétel 
Gyermek  Szülő  Pedagógus  

   15/E 
Ha a csoport munkájával nem értek egyet, keresek olyan embereket, akikkel 
együtt tudok dolgozni. 

{4, 8, 12} < {15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} 

   34/E 
Ha a csoportmunka során többet követelek a jutalomból, mint amennyit 
megérdemelnék, akkor a társaimnak el kell küldeniük engem a csoportból. 

{4, 8} < {12, 15} < {18} n. s. {4, 8, 12} < {15, 18} 

   39/E 
Ha nem dolgozom eleget a csoportmunka során, akkor a többieknek el kell 
küldeniük engem a csoportból. 

n. s. n. s. {4, 8, 12} < {15, 18} 

   50/E 
Ha valaki nem dolgozik eleget a csoportmunka során, akkor őt el kell kül-
deni a csoportból. 

{12, 15, 18} < {4, 8} {12, 15, 18} < {4, 8} {12, 15, 18} < {4, 8} 

   59/E 
Ha a csoportmunka során valaki többet követel a jutalomból, mint amennyit 
megérdemel, akkor őt el kell küldeni a csoportból. 

{4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} 

     2/Vr Csak olyannal versenyzem, akivel hasonló esélyeink vannak a győzelemre. {4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} 

   38/Vr A versenyzés szabályait betartom, mert csak így lehet győzni. {4, 8, 12} < {15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} 

   51/Vr 
Versenyzéskor arra törekszem, hogy az ellenfelemnek is minél nagyobb 
esélye legyen a győzelemre. 

{4, 8} < {12, 15, 18} n. s. {4, 8} < {12} < {15, 18} 

      ÖM {4, 8, 12} < {15, 18} 
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A 34/E és a 39/E tételek nem a másik, hanem az én kizárásának gyakoriságát 

mérik ugyanazon okok miatt, s az eredmények ellentétesek a társ kizárásával kapcso-

latos eredményekkel. A 34/E esetében a szülők ítélete alapján nincs szignifikáns kü-

lönbség a részminták között, s az önjellemzés és a pedagógusok ítéletei alapján is más 

az elkülönülés. Amennyiben többet követelnek a jutalomból, mint amennyit munkájuk 

alapján megérdemelnek, a gyerekek szerint a legidősebbek vélik leggyakrabban ki-

zárhatónak magukat, legritkábban a négy- és a nyolcévesek. A pedagógusok szerint a 

15 és a 18 évesekre egyaránt gyakrabban jellemző ez. A 39/E tételnél csak a pedagó-

gusok ítélete szerinti elkülönülés szignifikáns: a középiskolások gyakrabban fogadják 

el kizárásukat, amennyiben nem dolgoznak eleget egy-egy csoportos munkavégzés 

során.  

A 15/E tétel annak vizsgálatát teszi lehetővé, önszántukból milyen gyakran 

hagyják el a gyerekek a csoportot, amennyiben úgy vélik, nem értenek egyet a csoport 

tagjaival. Mindegyik értékelés alapján a két idősebb korosztályra gyakrabban jellemző 

ez a megoldás, ami az említett óvodai és általános iskolai tanulók körében végzett 

vizsgálatok (Zsolnai, 2010; Zsolnai, Kasik és Lesznyák, 2008) során mért szociális 

összetevők közül az elhagyással áll kapcsolatban, s ezen felmérések eredményei alap-

ján az életkorral szignifikánsan nő ennek gyakorisága. Mindazonáltal figyelembe kell 

venni azt is, hogy erre vajmi kevés esélye van a gyerekeknek a hazai iskolai, tanórai 

hagyományos csoportos munkavégzések során, hiszen ezek kötöttek, munkaszervezé-

si egységeket alkotnak, amelyek felbontására általában nincs a gyerekeknek lehetősé-

gük (Zsolnai, 2006; Nagy, 2000).  

A versengési képességhez tartozó tételek szerinti elkülönülések igen egységes 

képet mutatnak, főként a 12–18 évesek különülnek el nagyobb értékkel. Minden bi-

zonnyal ez összefügg a helyzetértékeléssel, a versenyben résztvevők lehetőségeinek 

felismerésével is, amit a versengési képességhez tartozó további tételek megítélése is 

mutat (lásd az Idő és győztes faktor eredményeit). E tételek – szemben a Helyzet, el-

várás tételeivel – nagyobb fokú interiorizációt feltételeznek, ami az életkor 

előrehaladtával, nem csak a versengés esetében, egyre inkább jellemzi a gyerekeket 

(Fülöp, 2003). 

A 2/Vr tétel önjellemzése és a szülők ítélete alapján a két fiatalabb korosztály-

ba tartozók ritkábban vélekednek úgy, hogy a feleknek hasonló esélyeik vannak a 

győzelemre. A pedagógusok szerint ez nemcsak rájuk, hanem a 12 évesekre is ritkáb-

ban jellemző. Az önjellemzés alapján a 12–18 évesek gyakrabban veszik figyelembe 
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azt, hogy a versenytársnak is minél nagyobb esélye legyen a győzelemre (51/Vr), a 

pedagógusok szerint ez csak a 15 és a 18 évesek viselkedését határozza meg gyakrab-

ban. A versenyzés szabályainak betartása, ami biztosítja a legitim győzelmet (38/Vr), 

a szülők és a pedagógusok szerint szintén a 12, a 15 és a 18 évesek körében gyako-

ribb, míg az önjellemzés alapján csak a 15 és a 18 éveseknél. 

Az iskola típusa szerinti szignifikáns különbségeket a 29. táblázat szemlélteti, 

a mérőszámokat (%p) a 18–20. melléklet tartalmazza. Mind a 15, mind a 18 éves 

gimnáziumi tanulók – az önjellemzés és a pedagógusi értékelés szerint egyaránt – 

ritkábban hagyják el a csoportot abban az esetben, ha nem értenek egyet a tagokkal 

(15/E). Csak az önjellemzés alapján állítható (39/E), hogy legkevésbé a szakiskolai, 

leginkább a gimnáziumi tanulók vélik úgy, amennyiben nem dolgoznak elég jól a 

csoportmunka során, el lehet őket küldeni a csoportból. Kizárólag a pedagógusi érté-

kelés szerint különülnek el mindkét életkorban a diákok az 50/E tétel esetében: leg-

gyakrabban a szakiskolai, legritkábban a gimnáziumi tanulók zárják ki azt a társukat, 

aki nem dolgozik jól.  

 
29. táblázat. Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás faktor: iskolatípus szerinti szigni-

fikáns elkülönülések az értékelők alapján   

Gyermek  Pedagógus  Kérdőív-
tétel/ 

képesség 15 18 15 18 

  15/E {G}<{S, Si} {G}<{S, Si} {G}<{S, Si} {G}<{S, Si} 

  39/E {Si}<{S}<{G} {Si}<{S}<{G} n. s. n. s. 

  50/E n. s. n. s. {S}<{G}<{Si} {S}<{G}<{Si} 
 

Megjegyzés: E=együttműködés; G=gimnázium; S=szakközépiskola; Si=szakiskola; < szignifikánsan 
kisebb érték (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 

  

Két tételnél (50/E és 59/E) különböznek szignifikánsan a fiúk és a lányok 

eredményei. A 30. táblázat tartalmazza az eltéréseket, ezek mérőszámai (%p) a 21–23. 

mellékletben találhatóak. Az 50/E tételben szereplő kizárás oka a teljesítmény nem 

megfelelő volta, az 59/E tételben a hozzájárulás és a részesedés kapcsolata. Az utóbbi 

szociálisabb természetű, alapjának tekinthető a kölcsönös függés (a célok összefonód-

nak), ami hatással van az érzelmi viszonyokra (Berscheid, 1983).  

Oatley és Jenkins (2001) szerint a lányok csoporttevékenységei nagyobb mér-

tékben érzelemfüggőek, így reakciójuk is erőteljesebb a csoportmunka során történő 
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nem várt, kellemetlen eseményekre. A fiúk reakciója kisebb mértékű, már serdülőkor-

tól nagyobb hangsúlyt fektetnek a feladat megoldására, mint a különböző szociális 

problémák orvoslására, ugyanakkor a csoport sikeres munkáját fenyegető problémák-

ra hasonlóképpen reagálnak, mint a lányok. Ezen elméleti megállapítások és a korábbi 

kutatási eredmények azonosíthatók e két tétel megítélésében is.  

 
30. táblázat. Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás faktor: nem szerinti szignifikáns 

különbségek az értékelők alapján  

Gyermek  Szülő  Pedagógus Kérdőívtétel/ 
képesség 8 12 15 8 15 12 15 

50/E n. s. F F n. s. F F F 

59/E L L L L n. s. F L 
 
Megjegyzés: E=együttműködés; L=lányok értéke szignifikánsan nagyobb (p<0,05); F=fiúk értéke szig-

nifikánsan nagyobb (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 
 

Az önjellemzés és a pedagógusi értékelés alapján a 12 és a 15 éves, a szülői ér-

tékelés alapján a 15 éves fiúkra gyakrabban jellemző egy társ kizárása, amennyiben 

nem dolgozik jól a csoportmunka során (50/E). A nem arányos jutalom követelése 

miatt történő kizárás (59/E) a pedagógusok szerint a 12 éves fiúkra, az önjellemzés 

szerint a 8–15 éves lányokra, a szülők szerint a nyolcéves lányokra és a pedagógusok 

szerint a 15 éves lányokra jellemzőbb. Bár az elkülönülés általánosítható, a kizárás 

szándékát számos tényező befolyásolhatja, amelyek vizsgálatát nem végeztük el. 

Fiske (2006) szerint ezek közül a legmeghatározóbb a feladat jellege, az együtt töltött 

idő és a csoportban betöltött szerep. 

6.4 Idő és győztes faktor: életkor, iskolatípus és nem szerinti jellemzők  
 
Az Idő és győztes faktorba kizárólag a versengési képességhez kapcsolódó kérdőívté-

telek kerültek, három a versenyzés időtartamával, kettő annak győztes-vesztes aspek-

tusával kapcsolatos. A 31. táblázatban találhatók értékelők szerint a faktor és az ösz-

szevont mutató mérőszámai (%p). Az értékek szülő-gyermek-pedagógus sorrendben 

való csökkenése, a 18 évesek kivételével, mindegyik életkornál azonosítható. A há-

rom érték a négy- és a nyolcéveseknél közel azonos, a 12 éveseké nagyobb, s a 15 és a 

18 éveseké szintén azonos és szignifikánsan a legnagyobb.  
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31. táblázat. Az Idő és győztes faktor életkori mérőszámai (%p)  

Életkori részminták ANOVA 
Értékelők Jellemző 

4 8 12 15 18 F p 

átlag 51 53 60 69 72 
Gyermek 

szórás 11 13 14 14 18 
39,2 0,00 

átlag 53 55 61 70 70 
Szülő 

szórás 13 13 15 16 17 
31,2 0,00 

átlag 51 53 59 67 69 
Pedagógus 

szórás 12 14 16 17 16 
28,2 0,00 

átlag 52 54 60 69 70 Összevont 
mutató szórás 12 13 15 16 17 

25,2 0,00 

 

Az eredmények alapján a 15 és a 18 évesek választanak gyakrabban olyan 

helyzetet, amelyben egy személy kerülhet ki győztesként, gyakrabban tekintik ellenfe-

lüknek verseny után is társukat, valamint gyakrabban vélik úgy, hogy a versengés 

nem rendelkezik időkorláttal. A 9. ábra szerint a 4–18 éves kor között az önjellemzés 

alapján 21 %p-nyi, a szülői értékelés alapján 17 %p-nyi a növekedés. A pedagógusi 

értékelés és az összevont mutató (ÖM) alapján egyaránt 18 %p-nyi a gyakoriság nö-

vekedése. 
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9. ábra  

Az Idő és győztes faktorba tartozó tételek megítélése értékelők  
(gyermek, szülő, pedagógus) szerint és az összevont mutató (ÖM) alapján  
 

A 32. táblázat az értékelők közötti összefüggéseket tartalmazza. E faktor az 

egyetlen, amelynél mindegyik korreláció szignifikáns. A gyermek-szülő kapcsolat 

értékei csak a 15 és a 18 évesek esetében erősebbek (z-próba, p<0,01), mint a szülő-
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pedagógus kapcsolat együtthatói, és kizárólag a 15 és a 18 éveseknél a gyermek-

pedagógus kapcsolatot kifejező értéknél (p<0,05).  

 
32. táblázat. Idő és győztes faktor: az értékelők eredményeinek korrelációja az életko-

ri részminták szerint    

Értékelők 4 8 12 15 18 

Gyermek-szülő 0,26* 0,25* 0,36* 0,42** 0,46** 

Gyermek-pedagógus 0,29* 0,21* 0,35* 0,33* 0,28* 

Szülő-pedagógus 0,21* 0,19* 0,25* 0,23* 0,21* 
 

Megjegyzés: *p<0,05; **p<0,01 
 

Az eredmények értelmezésekor figyelembe kell venni egyrészt a Sándor és 

Fülöp (2005) által megfogalmazott, a verseny és a versengés fogalmával összefüggő 

életkori változást, másrészt azt, hogy nagyon különböző versengési folyamatokra és 

versenyhelyzetekre asszociálhatnak mind a gyerekek, mind a felnőttek (Fülöp, 2007). 

Ebből adódóan csak igen általános kép fogalmazható meg a tételek megítéléséből, ám 

mindenképpen orientáló jellegűek jövőbeni kutatásaink számára. Fontosak azért is, 

mert egy megjelenés alatt álló, az együttműködés fejlesztésére szánt hazai kézikönyv-

ben az általunk vizsgált jelenségek jelentős részét mint az együttműködést akadályozó 

szociális aktivitásokat értelmezik – kutatási eredményekkel való indoklás nélkül.  

A 33. táblázat alapján mindhárom értékelő szerint a négy- és a nyolcévesek 

ritkábban részesítenek előnyben olyan versenyt, amelynek csak egy győztese lehet 

(28/Vr). Szintén egységesen úgy vélekednek, hogy a 12–18 évesek számára gyakrab-

ban fontosabb, hogy minél hamarabb kiderüljön, ki a nyertes és ki a vesztes (18/Vr). 

Feltehetően ez – amennyiben a verseny végeredményét jutalomnak tekintjük – a kés-

leltetéssel függ össze, ami kisiskolás kortól rövidebb időtartammal társul, mint serdü-

lőkorban, bár nagymértékben személy- és helyzetfüggő (Cole és Cole, 2006).   

A 49/Vr tétel gyermeki és pedagógusi megítélése azonos: a 15 és a 18 évesek 

gyakrabban vélik úgy, hogy a versenynek nincs időkorlátja, a szülők szerint a 12 éve-

sekre is ez jellemző. A gyermekek szerint a 15 évesek gyakrabban tekintik ellenfelü-

ket a verseny után is annak (4/Vr), a szülők értékelése szerint nincs szignifikáns élet-

kori különbség. A pedagógusok szerint nemcsak a 15, hanem a 12 és a 18 évesek is 

gyakrabban viselkednek ennek megfelelően. Az 58/Vr tétel esetében csak a pedagó-

gusok értékelése alapján mutatható ki általánosítható eltérés: a 15 és a 18 évesek 

gyakrabban versenyeznek bármikor, mint a fiatalabbak.  
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33. táblázat. Idő és győztes faktor: a kérdőívtételek és az összevont mutató szerinti életkori eltérések az önjellemzés, a szülő és a pedagógus érté-
kelése alapján (ANOVA) 

 

Megjegyzés: Vr=versengés; < szignifikánsan kisebb érték (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Értékelők  Tételszám/ 
képesség 

és 
összevont 
mutató 

Kérdőívtétel 
Gyermek  Szülő  Pedagógus  

     4/Vr Az ellenfelem versenyzés után is az ellenfelem marad. {4, 8} < {12, 15, 18} n. s. {4, 8} < {12, 15, 18} 

   18/Vr Az a verseny jó, ahol hamar kiderül, ki a nyertes és ki a vesztes. {4, 8, 12} < {15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} 

   28/Vr Olyankor versenyzem, ha a versenynek csak egy győztese lehet. {4, 8, } < {12, 15, 18} {4, 8, } < {12, 15, 18} {4, 8, } < {12, 15, 18} 

   49/Vr Bármeddig versenyzem másokkal. {4, 8, 12} < {15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8, 12} < {15, 18} 

   58/Vr Bármikor versenyzem másokkal. n. s. n. s. {4, 8, 12} < {15, 18} 

      ÖM {4, 8} < {12} < {15, 18} 
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Az Idő és győztes faktor esetében a 15 és a 18 évesek körében két kérdőívté-

telnél különülnek el a gimnáziumi, a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók, mind-

két esetben az önjellemzés és a pedagógusok értékelése alapján. Az elkülönüléseket a 

34. táblázat, a mérőszámokat (%p) a 18–20. melléklet szemlélteti.  

 
34. táblázat. Idő és győztes faktor: iskolatípus szerinti szignifikáns elkülönülések az 

értékelők alapján   

Gyermek  Pedagógus  Kérdőív-
tétel/ 

képesség 15 18 15 18 

    4/Vr n. s. n. s. {G, S}<{Si} {G, S}<{Si} 

   28/Vr {S, Si}<{G} {S, Si}<{G} n. s. n. s. 

 

Megjegyzés: Vr=versengés; G=gimnázium; S=szakközépiskola; Si=szakiskola; < szignifikánsan kisebb 
érték (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 

 

A pedagógusok szerint mind a 15, mind a 18 éves szakközépiskolai tanulók 

gyakrabban tekintik ellenfelüket a verseny után is annak (4/Vr). Szintén mindkét élet-

korban az önértékelés alapján a gimnáziumban tanulók előnyben részesítik azokat a 

versenyhelyzeteket, amelyek végén egy győztest hirdetnek (28/Vr). A gimnazisták 

magasabb értéke feltehetően összefüggésben áll azzal, hogy tanulmányaik során gyak-

rabban kerülnek olyan helyzetbe – elsősorban tanulmányi versenyen –, ahol rangso-

rolják őket teljesítményük alapján.   

Az Idő és győztes faktor két tételén (4/Vr, 28/Vr) elért értékek nem szerinti kü-

lönbségeit a 35. táblázat, a mérőszámokat (%p) a 21–23. melléklet tartalmazza. Az 

eredmények igen változatos képet mutatnak a versengés e két aspektusának nem sze-

rinti sajátosságairól, amely jellemzők korábbi kutatások alapján is kevésbé egyértel-

műek (Fülöp, 2007).  

 
35. táblázat. Idő és győztes faktor: nem szerinti szignifikáns különbségek az értékelők 

alapján  
Gyermek  Szülő  Pedagógus Kérdőívtétel/ 

képesség 12 15 12 15 18 

 4/Vr L F F F F 

28/Vr n. s. F n. s.  L F 
 

Megjegyzés: Vr=versengés; L=lányok értéke szignifikánsan nagyobb (p<0,05); F=fiúk értéke szignifi-
kánsan nagyobb (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 
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Az önjellemzés alapján a 12 éves lányok és a 15 éves fiúk, a szülők szerint a 

12 és a 15 éves fiúk, a pedagógusok szerint a 18 éves fiúk tekintik gyakrabban egy-

egy verseny után továbbra is ellenfélnek versenytársukat (4/Vr). Az egy győztest hir-

dető verseny preferálása (28/Vr) az önjellemzés alapján a 15 éves fiúk, a szülők sze-

rint a 15 éves lányok, a pedagógusok szerint a 18 éves fiúk körében gyakoribb.  

 

6.5 Viszony és szerep faktor: életkor, iskolatípus és nem szerinti jellemzők  
 
A Viszony és szerep faktor öt, kizárólag a vezetési képességhez tartozó tételt tartal-

maz. A tételek a vezetői és vezetett szerepek betöltésének eldöntésére, valamint az 

ezzel szoros kapcsolatban álló irányításra és a vezetőnek való engedelmeskedésre 

(utasítások szerinti munkavégzésre) vonatkoznak. A 36. táblázat tartalmazza 

értékelőnként a faktor és az összevont mutató mérőszámait (%p).  

 
36. táblázat. A Viszony és szerep faktor életkori mérőszámai (%p)  

Életkori részminták ANOVA 
Értékelők Jellemző 

4 8 12 15 18 F p 

átlag 73 69 60 60 58 
Gyermek 

szórás 11 12 16 16 17 
36,2 0,03 

átlag 70 69 62 60 59 
Szülő 

szórás 13 12 15 15 15 
21,1 0,00 

átlag 73 71 62 59 57 
Pedagógus 

szórás 11 12 13 14 16 
24,6 0,00 

átlag 72 70 61 60 58 Összevont 
mutató szórás 12 12 15 15 16 

23,2 0,01 

 

Az életkori részmintáknál nem azonosítható az általános tendencia, az értékek 

szülő-gyermek-pedagógus sorrendben való csökkenése, életkoronként nincs jelentős 

különbség az ítéletek között. Ugyanakkor a részmintákat összevetve hasonló az elkü-

lönülés a Helyzet, elvárás faktor elkülönüléséhez: a 4–12 évesek szignifikánsan na-

gyobb értékkel különülnek el a 15 és a 18 évesektől, akik között nincs szignifikáns 

különbség.  

A 10. ábra alapján a legfiatalabbak és a legidősebbek értéke között az önjel-

lemzés szerint 15 %p-nyi a csökkenés, a szülői értékelés alapján 11 %p-nyi, a peda-

gógusi értékelés alapján 16 %p-nyi, s az összevont mutató (ÖM) szerint a 4–18 éves 

kor között 14 %p-nyi a csökkenés. A fiatalabbakra gyakrabban jellemző mind a veze-
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tő személyének, mind a kijelölt feladat elfogadása, s feltehetően nagymértékben e 

tételek faktorsúlya eredményezte az összevont mutató szerinti elkülönülést, hiszen az 

idősebbekre gyakrabban jellemző az utasítások követésének elvárása.  
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10. ábra  

A Viszony és szerep faktorba tartozó tételek megítélése értékelők  
(gyermek, szülő, pedagógus) szerint és az összevont mutató (ÖM) alapján  

 

A 37. táblázat a korrelációelemzés eredményeit tartalmazza. Mindegyik élet-

korban közel azonos a kapcsolatok erőssége, egyetlen esetben (18/szülő-pedagógus) 

nem szignifikáns, és a 15 éveseknél a gyermek-pedagógus értéke erősebb a másik 

kettőnél. Bár a szülő-pedagógus esetében a kapcsolatok erősségéből csökkenő tenden-

cia feltételezhető, azonban a z-próba (p>0,05) alapján ez nem általánosítható, s ugyan-

így, a másik két kapcsolat esetében sincs tendenciaszerű változás. Az életkori különb-

ségeket a 38. táblázat szemlélteti.  

 
37. táblázat. Viszony és szerep faktor: az értékelők eredményeinek korrelációja az 

életkori részminták szerint    

Értékelők 4 8 12 15 18 

Gyermek-szülő 0,32* 0,31* 0,26* 0,31* 0,24* 

Gyermek-pedagógus 0,29* 0,33* 0,27* 0,40** 0,29* 

Szülő-pedagógus 0,35* 0,30* 0,22* 0,19* n. s. 
 

Megjegyzés: *p<0,05; **p<0,01; n. s. = nem szignifikáns  
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38. táblázat. Viszony és szerep faktor: a kérdőívtételek és az összevont mutató szerinti életkori eltérések az önjellemzés, a szülő és a pedagógus 
értékelése alapján (ANOVA) 

 

Megjegyzés: Vz=vezetés; < szignifikánsan kisebb érték (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Értékelők  Tételszám/ 
képesség 

és 
összevont 
mutató 

Kérdőívtétel 
Gyermek  Szülő  Pedagógus  

     7/Vz  
Ha kijelölnek valakit a csoportos munka vezetőjének, akkor azt teszem, amit 
a vezető mond. 

{12, 15, 18} < {4, 8} {15, 18} < {4, 8, 12} {15, 18} < {4, 8, 12} 

   10/Vz  
Ha engem jelölnek ki a csoportos munka vezetőjének, akkor a többieknek 
azt kell tenniük, amit én mondok. 

{4, 8} < {12, 15, 18} n. s. {4, 8} < {12, 15, 18} 

   13/Vz 
Amikor megbeszéljük, hogy ki lesz a csoportos munka vezetője, akkor a 
vezetőnek engedelmeskednem kell. 

{15, 18} < {4, 8, 12} {15, 18} < {4, 8, 12} {15, 18} < {4, 8, 12} 

   45/Vz  
Amikor csoportban dolgozunk és megbeszéljük, hogy én leszek a csoport 
vezetője, akkor a többiek csak azt csinálhatják, amit én mondok. 

{4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12} < {15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} 

   54/Vz 
Amikor csoportban dolgozunk és közösen megbeszéljük, hogy kinek mi a 
feladata, akkor én ezeket elfogadom. 

{15, 18} < {4, 8, 12} {15, 18} < {12} < {4, 8} {15, 18} < {4, 8, 12} 

      ÖM {15, 18} < {4, 8, 12} 
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Caplan és Hay (1989) vizsgálatai alapján főként az óvodások körében, azon-

ban még a kisiskolás korban is jellemzőbb a vezetőnek való nagyobb fokú engedel-

meskedés, mint a serdülőkorban. A 13/Vz tétel értékelései alapján (38. táblázat) a 15 

és a 18 éveseknél ritkábban fordul elő a közösen kijelölt vezető utasításainak követése 

egy-egy csoportmunka során. Amennyiben kijelölnek valakit a csoport vezetőjének 

(7/Vz), az önjellemzés alapján a két fiatalabb korosztályba tartozók, a szülői és a pe-

dagógusi értékelés alapján a négy-, a nyolcévesek és a 12 évesek követik gyakrabban 

a vezető utasításait. E tételek alapján akár kijelölnek valakit egy csoport vezetőjének 

(külső személy jelöli ki), akár a csoport egyezik meg, a fiatalabbak gyakrabban enge-

delmeskednek a vezetőnek. A vizsgálat során nem jelöltük meg a vezető nemét, ám 

több kutatás (pl. Schein, 2001) eredménye szerint a vezető-vezetett kapcsolatot, ezen 

belül a vezetőnek való engedelmeskedést már a serdülőkorban is befolyásolhatja a 

vezető neme, ami elsősorban a nők és a férfiak társadalmi szerepével kapcsolatos el-

várásokra vezethetők vissza, amit a szülők már igen korán közvetítenek gyermekeik 

felé.  

A 10/Vz és a 45/Vz az előző két tétel párjaként értelmezhető: a vezetői szerep-

ről mint általuk betöltött szerepről kell ítéletet alkotniuk a gyerekeknek. A 10/Vz tétel 

szülői értékelése alapján nincs szignifikáns különbség a részminták között. Ám az 

önjellemzés és a pedagógusok ítéletei szerinti eltérések azonosak: a 12, 15 és 18 éve-

sek kijelölt vezetőként gyakrabban várják el az alárendeltektől az utasítások követését, 

mint a fiatalabbak. Amennyiben közös megbeszélés eredménye a vezetői szerep 

(45/Vz), a pedagógusi értékelés és az önjellemzés alapján ugyancsak a 12, a 15 és a 

18 évesek várják el gyakrabban az engedelmeskedést, a szülők szerint az elkülönülés 

hasonló, a 12 évesek szignifikánsan elkülönülnek a náluk fiatalabbaktól és a náluk 

idősebbektől. Az önjellemzés és a pedagógusi ítélet alapján a két idősebb korosztály-

ba tartozók ritkábban fogadják el a kijelölt feladatokat (54/Vz), mint a fiatalabbak, s a 

szülői értékelés alapján a 12 évesek szintén szignifikánsan elkülönülnek.  

A Viszony és szerep faktor esetében az iskolatípus szerinti szignifikáns elkülö-

nüléseket a 39. táblázat, ezek mérőszámát (%p) a 18–20. melléklet szemlélteti. A 

gyermeki és a pedagógusi értékelés alapján egyaránt a szakiskolai tanulók gyakrabban 

vélik úgy, hogy amennyiben őket jelölik ki csoportvezetőnek, a többieknek azt kell 

tenniük, amit ők mondanak (10/Vz). A 45/Vz tétel szerinti elkülönülés csak a pedagó-

gusok értékelése alapján általánosítható és kizárólag a 15 éveseknél: a szakközépisko-
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lások és a szakiskolások megválasztott vezetőként gyakrabban várják el azt, hogy 

hogy a többiek kövessék utasításaikat.  

 
39. táblázat. Viszony és szerep faktor: iskolatípus szerinti szignifikáns elkülönülések 

az értékelők alapján 

Gyermek  Pedagógus  Kérdőív-
tétel/ 

képesség 15 18 15 18 

   10/Vz {G, S}<{Si} {G, S}<{Si} {G, S}<{Si} {G, S} <{Si} 

   45/Vz n. s. n. s. {G}<{S, Si} n. s. 

 

Megjegyzés: Vz=vezetés; G=gimnázium; S=szakközépiskola; Si=szakiskola; < szignifikánsan kisebb 
érték (p<0,05) 

 

A 40. táblázat tartalmazza a nem szerinti szignifikáns különbségeket, ezek mé-

rőszámai (%p) a 21–23. mellékletben találhatóak. Az önjellemzés szerint a nyolc- és a 

12 éveseknél, a felnőttek értékelése alapján egységesen a 12, a 15 és a 18 évesek kö-

rében különbözik szignifikánsan a fiúk és a lányok gyakoriságot kifejező értéke.   

 
40. táblázat. Viszony és szerep faktor: nem szerinti szignifikáns különbségek az érté-

kelők alapján  
Gyermek  Szülő  Pedagógus Kérdőívtétel/ 

képesség 8 12 12 15 18 12 15 18 

10/Vz n. s. F n. s. F F n. s. F F 

13/Vz L n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. 

54/Vz L L L L L L L L 
 
Megjegyzés: Vz=vezetés; L=lányok értéke szignifikánsan nagyobb (p<0,05); F=fiúk értéke szignifi-

kánsan nagyobb (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 
 

A 10/Vz tétel esetében a 12 éves fiúk, a szülők és a pedagógusok ítélete alap-

ján a 15 és a 18 éves fiúk várják el gyakrabban az engedelmeskedést. A vezetett sze-

rep megkövetelte vezetői utasítások teljesítése csak a nyolcéves lányoknál gyakoribb 

az önjellemzés alapján (13/Vz). Az 54/Vz tételre adott válaszok szerint a csoporton 

belüli feladatok elfogadása a lányok körében gyakoribb. Korábbi kutatásaink során e 

tételben megfogalmazott helyzettel hasonlót vizsgáltunk 14, 15 és 16 évesek körében 

(Kasik, 2006), s ugyancsak a lányokra volt nagyobb mértékben jellemző a feladat el-

fogadása, annak lelkiismeretes elvégzése.     
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6.6 Hozzájárulás és részesedés viszonya faktor: életkor, iskolatípus és nem sze-
rinti eltérések  

 
A Hozzájárulás és részesedés viszonya faktor négy tételt foglal magában, az eredeti 

modell alapján mindegyik az együttműködési képességhez tartozik. A tételekkel fel-

tárható, a csoportos munkavégzés során, közös cél vagy célok megvalósításakor az 

egyén miként járul hozzá azok megvalósításához, majd jutalmazáskor, a megszerzett 

javak osztozkodása során mennyit szeretne azokból kapni. A 41. táblázat tartalmazza 

értékelőnként a faktor és az összevont mutató mérőszámait (%p).  

 
41. táblázat. A Hozzájárulás és részesedés viszonya faktor életkori mérőszámai (%p)  

Életkori részminták ANOVA 
Értékelők Jellemző 

4 8 12 15 18 F p 

átlag 55 54 61 69 73 
Gyermek 

szórás 21 18 15 12 12 
22,2 0,00 

átlag 53 53 60 68 72 
Szülő 

szórás 20 19 14 12 11 
10,2 0,02 

átlag 52 54 59 68 70 
Pedagógus 

szórás 21 22 16 14 11 
5,4 0,00 

átlag 53 54 60 68 72 Összevont 
mutató szórás 21 20 15 13 11 

15,3 0,00 

 

Akárcsak a Viszony és szerep faktornál, e faktornál sem azonosítható az általá-

nos tendencia, az értékek szülő-gyermek-pedagógus sorrendben való csökkenése, va-

gyis az életkori részminták esetében nincs jelentős különbség az értékelők ítéletei kö-

zött. Ugyanakkor a részmintákat összehasonlítva közel azonos az elkülönülés az Idő 

és győztes faktor elkülönülésével: a 4–8 évesek legkisebb értékkel különülnek el, a 12 

évesek értéke ennél szignifikánan nagyobb, s legnagyobb a 15 és a 18 éveseké. Leg-

kevésbé a 15 és a 18 évesekre, leginkább a négy- és nyolcévesekre jellemző a hozzá-

járulástól független részesedés. 

A 4–18 évesek értéke között az önjellemzés és a szülői értékelés szerint egy-

aránt 18 %p-nyi a növekedés, a pedagógusi értékelés alapján 16 %p-nyi, valamint az 

összevont mutató (ÖM) szerint 19 %p-nyi (11. ábra). Korábbi kutatásokhoz (pl. 

Reynolds, 1993; Dabbs és Morris, 1990) hasonlóan e vizsgálati eredményekből is arra 

következtethetünk, hogy a hozzájárulás és a részesedés kapcsolatában a serdülőkorban 

jelentős változás következik be, a kapcsolat egyéni megítélésében a 
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többszempontúság erőteljesebben dominál, s a kivitelezést meghatározó normák és a 

kivitelezés kapcsolata feltehetően erőteljesebb.     
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11. ábra  

A Hozzájárulás és részesedés viszonya faktorba tartozó tételek megítélése értékelők 
(gyermek, szülő, pedagógus) szerint és az összevont mutató (ÖM) alapján  
 

A 42. táblázat az értékelők ítéletei közötti összefüggéseket tartalmazza. A 

gyermek-szülő és a gyermek-pedagógus kapcsolat mértéke mindegyik mintán közel 

azonos, s csak a négyéveseknél azonosítható különbség a z-próba (p<0,05) alapján: a 

gyermek-szülő és a gyermek-pedagógus kapcsolat erősebb, mint a szülő-pedagógus 

kapcsolat. Az utóbbinál a 15 és a 18 évesek esetében az összefüggés nem szignifikáns.   

 
42. táblázat. A Hozzájárulás és részesedés viszonya faktor: az értékelők eredményei-

nek korrelációja az életkori részminták szerint      

Értékelők 4 8 12 15 18 

Gyermek-szülő 0,44** 0,38** 0,35* 0,33* 0,32* 

Gyermek-pedagógus 0,35** 0,25* 0,24* 0,26* 0,28* 

Szülő-pedagógus 0,29* 0,26* 0,25* n. s. n. s. 
 

Megjegyzés: *p<0,05; **p<0,01; n. s. = nem szignifikáns 
 

A tételekben (43. táblázat) sem a jutalmazás módját, sem a jutalmat nem ne-

veztük meg, s e hiány figyelembe vétele szükséges az eredmények érelmezésekor. 

Ranschburg (1984) szerint a szociális jutalom (például a mosoly) általában nagyobb 

hatással van a további teljesítményre, mint a tárgyi, ugyanakkor ezek hatása jelentő-

sen függ például az életkortól, a tevékenységtől, a tevékenységben résztvevőktől, a 

jutalmazás idejétől és a jutalmazó személyétől. Szintén az eredmények értelmezési 
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körét szűkíti, hogy a tételek mindegyike a munka utáni jutalmazásra utal, nem ponto-

sítja a jutalmazót és a jutalmat. Vajda (2001) szerint az óvodás korban és még az isko-

lai évek elején is az osztozkodást igen erőteljesen meghatározza a normákhoz való 

igazodás, az egyenlőség betartása és betartatása, majd az iskoláskor alatt fokozatosan 

csökken ennek az elvnek az ereje, s az arányos részesedés válik viselkedésszabályo-

zóvá.  

Mindezt a vizsgálat eredményei is jól tükrözik. Az önjellemzés alapján a 

négyévesek gyakrabban vélik úgy, hogy mindenkinek egyformán kell kapni a juta-

lomból (E/1) egy-egy közös munka során, s legkevésbé a két legidősebb korosztályba 

tartozók. A szülők és a pedagógusok szerint a négy- és a nyolcévesekre gyakrabban 

jellemző az egyenlőség elvének követése, azonban a szülőknél a 12 évesek is elkülö-

nülnek, ám a pedagógusok szerint a 12, a 15 és a 18 évesek hasonlóan viselkednek.  

A 8/E tétel megítélése szerint – megerősítve az előző tétel alapján kapott ered-

ményeket – mindhárom értékelő úgy véli, a fiatalabbakra kevésbé jellemző, hogy bár 

keveset dolgoznak, mégis sokat kérnek a jutalomból. Ugyanakkor más kutatási adatok 

szerint már az óvodások körében is megfigyelhető a megkövetelt norma, annak verbá-

lis megnyilatkozásokban mutatott ereje („igen, egyenlően kell elosztani”) és az aktuá-

lis helyzet – érdekvezérelt – megoldása közötti különbség (Vajda, 2001). A 24/E tétel 

szerinti elkülönülés azonos az előző tétel csoportosulásaival: a 12, 15 és 18 évesek 

nagyobb erőbefektetés után több jutalmat kérnek, mint a négy- és a nyolcévesek.   

A 36/E tétel értékelése alapján a legfiatalabbakra jellemző legritkábban, hogy 

sok munka után elfogadják a kevés jutalmat, a 12 évesekre gyakrabban, s a 15 és a 18 

évesekre a leggyakrabban. Mindezt az is magyarázhatja, hogy serdülőkortól kezdve a 

helyzetek megítélése sokkal több szempont alapján történik, például egyre erősebbé 

válik a csoporttárs helyzetének megítélése, a jutalmazás hosszabb távú következmé-

nye, a jutalmazás érzelmi síkon értelmezett hatása, ami befolyásolja a tagok kapcsola-

tát (Fiske, 2006).  
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43. táblázat. Hozzájárulás és részesedés viszonya faktor: a kérdőívtételek és az összevont mutató szerinti életkori eltérések az önjellemzés, a szü-
lő és a pedagógus értékelése alapján (ANOVA) 

 

Megjegyzés: E=együttműködés; < szignifikánsan kisebb érték (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 
 
 
 
 

 
 
 
 

Értékelők  Tételszám/ 
képesség 

és 
összevont 
mutató 

Kérdőívtétel 
Gyermek  Szülő  Pedagógus  

 1/E 
Ha csoportban dolgozunk, mindenkinek egyformán kell kapnia a jutalom-
ból. 

{15, 18} < {8, 12} < {4} {15, 18} < {12} <{4, 8} {1 2, 15, 18} < {4, 8} 

 8/E 
Ha csoportban dolgozunk, s én keveset dolgozom, attól még nekem sok jár a 
jutalomból. 

{4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} 

     24/E 
Ha csoportban dolgozunk, s én sokat dolgozom, akkor nekem több jár a 
jutalomból. 

{4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} {4, 8} < {12, 15, 18} 

     36/E 
Ha csoportban dolgozunk, s én sokat dolgozom, attól még kaphatok keveset 
a jutalomból. 

{4, 8} < {12} <{15, 18} {4, 8} < {12} <{15, 18} {4,  8} < {12} <{15, 18} 

       ÖM {4, 8} < {12} <{15, 18} 
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Egyetlen tételnél (24/E) különbözik szignifikánsan (p<0,05) a gimnazisták 

(G), a szakközépiskolások (S) és a szakiskolások (Si) eredménye, s kizárólag a peda-

gógusok véleménye alapján. Mind a 15, mind a 18 éves gimnáziumi tanulók gyakrab-

ban vélik úgy, amennyiben a csoport többi tagjánál többet tettek, akkor több jár nekik 

a jutalomból ({S, Si}<{G}). A mérőszámokat (%p) a 18–20. melléklet tartalmazza.  

A 44. táblázat a szignifikáns nem szerinti elkülönüléseket foglalja össze, ezen 

tételek mérőszámai (%p) a 21–23. mellékletben találhatóak. Az önjellemzés alapján a 

18 éves fiúk, a szülők szerint a 15 éves fiúk, a pedagógusok ítélete alapján mind a 15, 

mind a 18 éves fiúk gyakrabban követelnek nagyobb mértékű jutalmat, miután má-

soknál többet dolgoztak (24/E). Ugyanezeknél a csoportoknál, valamint az önjellem-

zés alapján a 15 éves lányok is gyakrabban fogadják el a vártnál kevesebb jutalmat 

annak ellenére, hogy sokat dolgoztak. Bereczkei (2003) szerint e különbség a lányok 

általánosan nagyobb mértékű altruizmusát is tükrözheti, illetve a javakról való köny-

nyebb lemondást.  

 
44. táblázat. Hozzájárulás és részesedés viszonya faktor: nem szerinti szignifikáns 

különbségek az értékelők alapján  

Gyermek  Szülő  Pedagógus Kérdőívtétel/ 
képesség 15 18 15 15 18 

24/E n. s. F F F F 

36/E L L L L L 
 
Megjegyzés: E=együttműködés; L=lányok értéke szignifikánsan nagyobb (p<0,05); F=fiúk értéke szig-

nifikánsan nagyobb (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns  
  

6.7 Részösszefoglalás: a szociálisérdek-érvényesítő képességek életkor, iskolatí-
pus és nem szerinti jellemzői   

 
A szociálisérdek-érvényesítő képességek faktoronkénti vizsgálatának eredeményei 

alapján számos életkor, iskolatípus és nem szerinti különbség azonosítható a 4–18 

évesek körében. Az értékelők ítéletei közötti kapcsolatok eltérőek: a gyermekek és a 

szülők értékelése közötti összefüggés szorosabb, mint a gyermek-pedagógus vagy a 

szülő-pedagógus közötti. A kapcsolatok erőssége tendenciaszerűen nem változik. A 

faktorértékek leginkább a 4–12 és a 15–18 évesek szignifikáns elkülönülését szemlél-

tetik, s a 12–18 évesek körében gyakoribb a fiúk és a lányok közötti eltérés, mint a 

fiatalabbaknál. A legtöbb tételnél a szakiskolai vagy a gimnáziumi tanulók különülnek 

el szignifikánsan.  
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Az összevont (a gyermek, a szülő és a pedagógus ítéletét együttesen tartalma-

zó) mutatók alapján a középiskolai évek alatt az egyéni érdek egyaránt gyakrabban 

határozza meg a vezetői és a vezetett szerep vállalását, a segítségnyújtás és a segít-

ségkérés kölcsönösségét, a versengés irányultságát és a csoportban való együttes 

munkát (Érdek). Szintén az idősebbek körében kevésbé gyakori a szülői, a pedagógusi 

és a kortársi elvárások figyelembe vétele segítségkérés, segítségnyújtás és a versengés 

szabályainak betartásával kapcsolatban, mint a fiatalabbaknál (Helyzet, elvárás). A 15 

és 18 évesek gyakrabban veszik figyelembe a versengés során mások esélyeit, azt, 

hogy a versenytársnak is minél nagyobb esélye legyen a győzelemre, valamint a cso-

portból való kizárás is gyakoribb körükben (Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás). 

A 15 és a 18 évesek gyakrabban választanak olyan helyzeteket, amelyek esetében egy 

személy kerülhet ki győztesként, gyakrabban tekintik ellenfelüknek verseny után is 

társukat, valamint gyakrabban vélik úgy, hogy a versengés nem rendelkezik időkorlát-

tal (Idő és győztes). A 4–12 évesekre gyakrabban jellemző mind a vezető személyé-

nek, mind a kijelölt feladat elfogadása, s a 15 és a 18 évesekre gyakrabban az utasítá-

sok követésének elvárása (Viszony, szerep). Legritkábban a 15 és a 18 évesekre, leg-

gyakrabban a négy- és a nyolcévesekre jellemző a hozzájárulástól független részese-

dés (Hozzájárulás és részesedés viszonya). 

Az 51 tételből 15-nél általánosíthatók iskolatípus szerinti különbségek: legtöbb 

esetben a szakiskolai és a gimnáziumi tanulók különülnek el, és nincs olyan tétel, 

amelynél mindhárom értékelő szerint egyformán lennének számottevő különbségek. 

A legtöbb eltérés az önjellemzés és a pedagógusi értékelés alapján azonosítható, a 

szülők szerint csak az Érdek és a Helyzet, elvárás faktor egyes tételeinél. A szülők és 

a pedagógusok ítéletei szerinti elkülönülések egyetlen esetben sem egyeznek. A gyer-

meki és a pedagógusi értékelés szinte mindegyik tételnél azonos. 

A tételek közül 20 esetében mutatható ki a fiúk és a lányok között szignifikáns 

eltérés: nagyobb arányuk a 12–18 éveseknél fordul elő, s a különbségek az egyes élet-

korokban hasonlóak. Akárcsak az életkor, a nem tekintetében is igen eltérően véle-

kednek az értékelők: az együttműködési, a segítési és a vezetési képességhez tartozó 

kérdőívtételek megítélése hasonló, azonban a versengési képességhez tartozóakat a 

pedagógusok ellenkezőképpen ítélik meg vagy értékelésük alapján nincs jelentős kü-

lönbség a két nem között.   



 137 

7. AZ ÉRZELMI KÉPESSÉGEK M ŰKÖDÉSE 
 

Az érzelmek felismerését, kifejezését, megértését és szabályozását meghatározó ké-

pességek vizsgálatában 940 gyerek és 872 anya vett részt. A mérőeszköz 2009-ben és 

2010-ben is jó megbízhatóságúnak bizonyult (lásd az 5.3.2 alfejezetet). A 2010-ben 

végzett vizsgálat során utómérésre (második mérésre) nem került sor. Hasonló hipoté-

ziseket fogalmaztunk meg, mint a szociálisérdek-érvényesítő képességek esetében: a 

képességek működése életkoronként eltérő, főként a 4–8 és a 12–18 évesek különül-

nek el egymástól; számos nem szerinti eltérés azonosítható, leginkább a 4–8 és a 12–

18 évesek között jelentős a különbség; valamint az iskolatípus (gimnázium, szakkö-

zépiskola, szakiskola) alapján is jelentősek az eltérések, főként vagy a gimnáziumi, 

vagy a szakiskolai tanulók képességműködése tér el számottevően.   

Elsőként a felismerési képesség, majd a kifejezési, a megértési és végül a sza-

bályozási képesség életkori, nem és iskolatípus szerinti működési jellemzőit ismertet-

jük. A felismerési képesség működését mérő tesztrészt az anyák is kitöltötték, az 

eredményeket és a gyermeki önjellemzéssel való kapcsolatokat a 7.2 alfejezetben mu-

tatjuk be.  

7.1 Érzelem-felismerési képesség: életkor, iskolatípus és nem szerinti jellemzők 
 
A mérőeszköz első részével az alapérzelmek és fokozataik felismerése mérhető (5. 

melléklet). Az Eibl-Eibesfeldt (1989) által meghatározott rendszerben a hat alapérze-

lem (düh, öröm, félelem, undor, bánat, meglepődés) mindegyikéhez három-három 

érzelemfokozat tartozik. A vizsgálatban résztvevőknek (a gyerekeknek és szüleiknek) 

az így kapott 24 arcról kellett eldönteni, milyen érzelmet fejeznek ki. Az egyes ké-

pekhez írt érzelmek (címkék) helyességét egy amerikai vizsgálat (Dunsmore, 2001) 

eljárását követve döntötte el három bíráló: a négy- és nyolcévesek esetében rajtam 

kívül egy óvodapedagógusi és tanítói diplomával egyaránt rendelkező pedagógus és 

egy gyermekpszichológus, a 12–18 évesek esetében rajtam kívül egy gyermekpszi-

chológus és egy magyar nyelv és irodalom szakos, drámapedagógus végzettséggel 

rendelkező középiskolai tanárnő.  

Mindegyik érzelem felismerése esetében hármunk értékelése alapján dőlt el, 

hány pontot ér az adott érzelem felismerése (0 vagy 1 vagy 2 pont). Az érzelemjelölő 

szavak helyességének eldöntését a Magyar értelmező kéziszótár (2002) és a Magyar 
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szinonimaszótár (1998) segítette, minden olyan alakot elfogadtunk, amelyik alapvető 

jelentésbeli különbséget nem mutat (például öröm/örül, fél/félelem/félős). Nem járt 

pont (0) a hibás felismerésért; 1 pont, ha az érzelem faktorába tartozó érzelmet írt, ám 

alapérzelem helyett fokozatot vagy helyes fokozat helyett más fokozatot; s 2 pont, 

amennyiben helyesen felismerte az alapérzelmet vagy a fokozatot. A 2009-es bemérés 

faktorelemzésének adatait részletesen ismertettük az 5.3.2 alfejezetben. A 2010-es 

elemzés eredményei kismértékben különböznek, ezért csak annak végeredményét 

közöljük az 45. táblázatban (a 2009-es méréshez hasonlóan a 2010-es mérés KMO-

mutatói szintén megfelelőek, 0,7 felettiek).  

 
45. táblázat. A 2009-es és a 2010-es faktorelemzés során kialakult faktorok 

Gyerek Szülő 
Faktor 

2009 2010 2009 2010 

Düh mérges mérges mérges mérges 

 szigorú szigorú szigorú szigorú 
 dühös dühös dühös dühös 
 arrogáns arrogáns arrogáns arrogáns 

  megvető megvető   

Öröm öröm öröm öröm öröm 
 jókedvű jókedvű jókedvű jókedvű 
 boldog boldog boldog boldog 

 barátságos barátságos barátságos barátságos 
 csodálkozó csodálkozó   
  meglepett (1) meglepett (1)   

Félelem fél fél fél fél 
 rettegő rettegő rettegő rettegő 

 rémült (1) rémült (1) rémült rémült 
 pánikban van pánikban van pánikban van pánikban van 

  gyanakvó (1*) gyanakvó (1*)   

Undor undorodó undorodó undorodó undorodó 
 lenéző lenéző lenéző lenéző 
 csalódott csalódott megvető megvető 

 émelyedő émelyedő émelyedő émelyedő 
  gyanakvó (2) gyanakvó (2)   

Bánat szomorú szomorú szomorú szomorú 
 tanácstalan (1) tanácstalan (1) csalódott csalódott 
 meggyötört meggyötört meggyötört meggyötört 

  gyászos gyászos gyászos gyászos 

Meglepődés meglepett (2*) meglepett (2*) meglepett meglepett 
 tanácstalan (2*) tanácstalan (2*) tanácstalan csodálkozó 
 rémült (2*) rémült (2*) csodálkozó tanácstalan 

    gyanakvó gyanakvó 
 

Megjegyzés: (1) egyik előfordulás; (2) másik előfordulás; * magasabb faktorérték 
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A 4–18 éveseknél 2010-ben – akárcsak 2009-ben – az életkori részmintákon 

közel hasonló faktorok, szinte azonos tételekkel különülnek el (a két szülői mérés 

eredményei még nagyobb mértékben egyeznek). A két értékelőcsoport között az 

Öröm, az Undor és a Meglepődés faktornál jelentős az eltérés, e három faktor tételát-

rendeződése, a Meglepődés esetében a teljes különválás is azonosítható, amennyiben a 

két értékelőcsoport eredményeit az életkor növekedése alapján szemléljük.    

A 2010-es vizsgálat faktorainak elrendeződése és összetétele megerősíti nem-

csak a 2009-es eredményeket, hanem az érzelmek címkézésével kapcsolatos elméleti 

és kutatási problémát (lásd az 5.3.2 alfejezetet). Mivel e probléma az érzelemkutatá-

sok során általános, az eredeti hat faktor alapján elemeztük az adatokat. Amelyik érze-

lem két faktornál is szerepelt, ott mindkettőnél figyelembe vettük az elemzések során, 

ám az eredmények bemutatásánál csak annál a faktornál ismertetjük, amelyik faktor-

nál nagyobb súllyal szerepelt, így külön értelmezhető a 4–18 éveseknél is a Meglepő-

dés faktor.  

Az érzelmek felismerésének vizsgálata tekinthető teljesítménymérésnek (az 

életkor előrehaladtával egyre komplexebb rendszer épül ki), a felismerés mutatója 

pedig intervallumváltozónak, ezért az életkori különbségek általánosíthatóságát vari-

anciaanalízissel (ANOVA) vizsgáltuk: összehasonlítottuk érzelmenként a felismerés 

életkori eredményeit, illetve faktoronként összevont mutatót is képeztünk. Ezt az eljá-

rást indokolja Oatley és Jenkins (2001) megállapítása is, miszerint az effajta vizsgálat 

szókincsvizsgálat is: a felismerés eredményességből elsősorban arra lehet következ-

tetni, a vizsgálatban résztvevők a környezetükben élők – a nyelvi mintát szolgáltatók 

(Gósy, 2005) – hatására milyen gyakran alkalmazzák ezen érzelmek verbális jelölését 

a különböző társas helyzetekben, s ez a gyakoriság (teljesítmény) az életkor 

előrehaladtával miként változik. Ugyancsak varianciaanalízist alkalmaztunk az iskola-

típus szerinti eltérések feltárására és kétmintás t-próbával elemeztük a fiúk és a lányok 

közötti különbségeket. Az érzelmek felismerésének életkori, nem szerinti, illetve a 15 

és a 18 évesek esetében iskolatípus szerinti különbségeit faktoronként mutatjuk be.  

7.1.1 Az öröm és fokozatainak felismerése  

 
Az eredeti modellben az öröm mellett egy csoportban található a barátságos, a boldog 

és a jókedvű érzelem. Mind a 2009-es, mind a 2010-es vizsgálat faktoranalízise alap-

ján a csodálkozó és a meglepett is ebbe és a hatodik (Meglepődés) faktorba is tartozik, 

s csupán a boldog és a csodálkozó sorrendje más a két mérési eredményben.  
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A Magyar értelmező kéziszótár (2002. 917.) szerint a meglepett, amely a meg-

lepődik szóhoz kapcsolt: ’Meglepetést érez, (el)csodálkozik’, vagyis a meglepett szó-

hoz tartozó szóalak a csodálkozik. E nyelvi jelenség is magyarázhatja, hogy a megle-

pett a 4–18 évesek körében az Öröm és a hatodik (Meglepődés) faktor tagja is. A cso-

dálkozó a gyerekeknél csak az Öröm faktor tagja, ám felnőttkorban az Eibl-

Eibesfeldt-féle (1989) modell szerinti helyén, a Meglepődés faktorban található. Ha 

mindezt az arcfelismerést kísérő verbális megnyilatkozás felől tekintjük, nagyon erős 

szinonimahasználat feltételezhető, ami – minden bizonnyal – felnőttkorban differenci-

álódik, ám e jelenséget további kutatásokkal, például szinonimavizsgálattal szükséges 

elemezni. A 46. táblázat az Öröm faktorba tartozó érzelmek felismerésének életkori 

értékeit (%p) foglalja össze.  

 
46. táblázat. Az Öröm faktorba tartozó érzelmek felismerésének életkori mérőszámai 

(%p) 

Életkori részminták ANOVA 
Érzelmek Jellemző 

4 8 12 15 18 F p 

átlag 52 62 64 72 74 
Öröm 

szórás 21 18 14 16 14 
39,2 0,00 

átlag 41 42 51 55 60 
Jókedvű 

szórás 22 21 17 15 13 
66,2 0,00 

átlag 38 40 41 59 62 
Csodálkozó 

szórás 21 22 21 15 14 
72,1 0,00 

átlag 35 42 55 60 69 
Boldog 

szórás 21 20 16 13 11 
31,2 0,00 

átlag 31 34 41 59 63 
Barátságos 

szórás 23 19 18 17 14 
66,3 0,00 

átlag 37 43 50 61 65 Összevont 
mutató szórás 22 20 17 14 13 

82,2 0,01 

 

Az Öröm faktorba tartozó öt érzelem mindegyikénél szignifikáns az életkori 

elkülönülés (46. táblázat), és korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan (pl. Oatley és Jenkins, 

2001; Saarni, 1999) az eredményekből szintén arra következtethetünk, hogy a serdü-

lőkor elején következik be jelentős változás ezen érzelmek felismerésének pontossá-

gában.  

Az öröm felismerése rosszabb az óvodások körében, mint a tanulóknál, akik 

között nincs jelentős eltérés ({4} < {8, 12, 15, 18}). A legfiatalabbak és a legidőseb-

bek eredménye között 22 %p-nyi a különbség. A jókedvű érzelmet a négy- és a nyolc-

évesek ismerik fel kevésbé ({4, 8} < {12, 15, 18}), a változás az öt érzelem közül 
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ennél a legkisebb (19 %p). A boldog érzelemnél szintén a két fiatalabb korosztályba 

tartozók értéke a legkisebb, ám a leghelyesebben a 18 évesek ismerik fel ezt az érzel-

met ({4, 8} < {12, 15} < {18}), a változás 34 %p-nyi.  

A csodálkozó és a barátságos felismerése egyaránt a három fiatalabb korosz-

tályba tartozóknál rosszabb ({4, 8, 12} < {15, 18}); az elsőnél 24 %p, a másodiknál 

igen magas, 33 %p a legfiatalabbak és a legidősebbek teljesítménye közötti különb-

ség. Az Öröm faktorba tartozó érzelmek együttes felismerését kifejező összevont mu-

tató alapján a négy- és a nyolcévesek ismerik fel legkevésbé helyesen ezeket az ér-

zelmeket, s a 15 és a 18 évesek a legjobban ({4, 8} < {12} < {15, 18}), a négy és a 18 

évesek eredménye között 28 %p-nyi a változás. 

 Az iskola típusa alapján egy eltérés általánosítható (p<0,05): a 15 éves szakis-

kolások kevésbé ismerik fel a jókedvű érzelmet, mint a gimnazisták és a szakközépis-

kolások ({Si} < {G, S}). A lányok és a fiúk között két érzelem esetében szignifikáns 

(p<0,05) a különbség: kisebb értéket értek el a 12 éves lányok az öröm, s a 15 éves 

fiúk a csodálkozó esetében. A mérőszámokat (%p) a 24. és a 25. melléklet tartalmaz-

za. 

7.1.2 A düh és fokozatainak felismerése 

 
Az elméleti csoportosítás szerint a düh alapérzelemmel a szigorú, a mérges és az ar-

rogáns alkot egy csoportot. Mind a 2009-ben, mind a 2010-ben végzett faktoranalízis 

alapján a 4–18 évesek esetében – s az egyes életkori részmintáknál ugyanígy – ehhez 

a csoporthoz 0,4 faktorsúly alatti értékkel társul az arrogáns és a megvető érzelem is. 

A 47. táblázatban a 4–18 évesek érzelmenkénti életkori értékét, valamint a négy érze-

lem értékeiből képzett összevont mutató értékét tüntettük fel (%p).  

A megvető és az arrogáns érzelmet mindegyik életkorban közel hasonlókép-

pen ismerik fel a 4–18 évesek, az életkori részminták között nincs szignifikáns kü-

lönbség (47. táblázat). A dühös, a mérges és a szigorú esetében kimutatható szignifi-

káns különbség – dühös: {4, 8} < {12, 15, 18}; mérges: {4, 8, 12} < {15, 18};  szigo-

rú: {4, 8, 12} < {15, 18}. A dühös és a szigorú érzelemnél 19, a mérgesnél 20 %p-nyi 

a különbség a négy- és a 18 évesek között. Az összevont mutató alapján a két idősebb 

korosztály értéke nagyobb ({4, 8, 12} < {15, 18}), a legfiatalabbak és a legidősebbek 

között 17 %p-nyi a a feltételezett változás. 
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47. táblázat. A Düh faktorba tartozó érzelmek felismerésének életkori mérőszámai 
(%p) 

Életkori részminták ANOVA 
Érzelmek Jellemző 

4 8 12 15 18 F p 

átlag 46 45 49 62 65 
Dühös 

szórás 23 24 22 18 17 
85,4 0,00 

átlag 55 56 57 69 75 
Mérges 

szórás 21 22 20 14 12 
65,2 0,00 

átlag 52 53 60 65 71 
Szigorú 

szórás 19 20 16 14 12 
56,6 0,00 

átlag 29 31 29 31 36 
Megvető 

szórás 26 25 25 23 22 
4,8 0,12 

átlag 29 33 35 37 38 
Arrogáns 

szórás 25 26 22 22 21 
1,10 0,08 

átlag 42 44 46 57 59 Összevont 
mutató szórás 23 23 21 18 17 

68,2 0,03 

 

 
A vizsgálat szerint e negatív érzelmek közül feltehetően a mérges és a szigorú 

a leggyakrabban használt nyelvi forma, s még a 18 évesek körében is igen ritka a 

megvető és az arrogáns használata. A mérges és a szigorú esetében a négyévesek 

eredményei (55 és 52 %p) arra is utalnak, hogy már ebben az életkorban alacsony 

azoknak az aránya, akik nem ismerik fel – akár hibásan is – a fokozatokat. Fox (2000) 

vizsgálatai alapján mind a kisgyermekkorban, mind a felnőttkorban a negatív érzel-

mek közül a mérges és a dühös a leggyorsabban és a leggyakrabban felismert érzelem. 

Bereczkei (2003) szerint ennek egyik evolúciós pszichológiai magyarázata az, hogy a 

dühös és a mérges az egyén számára hatékony védelmet biztosító érzelem, mindkettő 

erős hatást fejt ki a másik félre.  

A 15 és a 18 évesek körében az iskola típusa alapján egy esetben szignifikáns 

az eltérés: a 18 éves szakiskolai (Si) fiúk a mérges érzelmet pontosabban ismerik fel, 

mint gimnáziumi (G) és szakközépiskolai (S) kortársaik ({G, S} < {Si}). A lányok és 

a fiúk között két érzelem felismerése különbözik szignifikánsan (p<0,05): a 12 és a 15 

éves fiúk ismerik fel pontosabban a mérges érzelmet. A mérőszámok (%p) a 24. és a 

25. mellékletben találhatók. 

7.1.3 A félelem és fokozatainak felismerése 

 
A Félelem faktor eredeti modell szerinti tételei a fél, a rettegő, a gyanakvó és a pánik-

ban van. A 2009-es és a 2010-es mérés során is ezekhez társult a rémült is, ám a hato-
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dik (Meglepődés) faktornak nagyobb faktorsúllyal tagja, így annál a faktornál mutat-

juk be felismerésének jellemzőit. A négy érzelem felismerésének, megnevezésének 

életkori értékeit (%p) a 48. táblázatban foglaltuk össze.  

 
48. táblázat. A Félelem faktorba tartozó érzelmek felismerésének életkori mérőszámai 

(%p) 

Életkori részminták ANOVA 
Érzelmek Jellemző 

4 8 12 15 18 F p 

átlag 52 55 69 72 75 
Fél 

szórás 17 16 15 15 13 
59,2 0,00 

átlag 42 48 51 65 69 
Rettegő 

szórás 21 21 18 16 16 
56,3 0,00 

átlag 38 40 39 43 48 
Pánikban van 

szórás 23 22 20 21 19 
3,2 0,13 

átlag 40 48 52 60 65 
Gyanakvó 

szórás 20 18 18 16 13 
48,2 0,01 

átlag 42 48 53 60 65 Összevont 
mutató szórás 20 19 18 18 15 

55,2 0,02 

 

  

A Félelem faktorba tartozó érzelmek (48. táblázat) közül a pánikban van ese-

tében nincs szignifikáns életkori különbség, feltehetően ez a nyelvi szerkezet haszná-

lata igen ritka. A félelem alapérzelem felismerése hasonló a két fiatalabb és a három 

idősebb korosztály körében ({4, 8} < {12, 15, 18}), a legfiatalabbak és a legidősebbek 

értéke közötti eltérés 23 %p. A rettegő és a gyanakvó érzelemnél azonos az életkori 

elkülönülés ({4, 8, 12} < {15, 18}): a két idősebb korosztályba tartozók sikeresebben 

azonosítják ezeket, az értékek közötti eltérés az első esetében 27 %p, a másodiknál 

hasonló, 25 %p. Az összevont mutatónál a legnagyobb az elkülönülés ({4} < {8, 12} 

< {15, 18}), a legfiatalabbak és a legidősebbek értéke közötti különbség 23 %p. 

 E faktor esetében is két érzelemnél azonosítható nem szerinti szignifikáns kü-

lönbség (p<0,05). Mind a félelem, mind a rettegő felismerése sikeresebb a 15 és a 18 

éves lányok körében, s az iskola típusa alapján mindkét életkorban a gimnazistáknál 

(G) és a szakközépiskolásoknál (S) a szakiskolások (Si) ismerik fel jobban a félelem 

érzelmet ({G, S} < {Si}). A mérőszámokat (%p) a 24. és a 25. melléklet tartalmazza. 

Ez utóbbi eredményt – akárcsak a mérges esetében – feltehetően jelentősen 

magyarázzák a családi környezeti sajátosságok. Számos vizsgálat eredménye szerint 

Magyarországon a szakiskolai tanulók családi háttere jelentősen eltér a más típusú 
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iskolába járó gyerekek családi hátterétől (Lannert és Schmidt, 2006). E családok igen 

magas arányban csonka családok, magas a különböző, a személyiségfejlődést hátrálta-

tó tényezők (például devianciák, munkanélküliség) aránya, ezekről pedig ismert, hogy 

alapvetően befolyásolják a családtagok közötti kommunikációs, érzelmi és hatalmi 

kapcsolatrendszert, több negatív érzelmi viszonyulás azonosítható körükben, valamint 

a nevelés eszközei, technikái szoros összefüggést mutatnak ezen érzelmekkel 

(Bereczkei, 2003; Vajda, 2001 Papp, 1997). Feltehetően a vizsgálat eredményét is 

befolyásolják ezek a háttértényezők, amelyek közül egyről rendelkezünk adattal 

(SZESZÉK, Családi háttér kérdőívrész): a szakiskolai tanulók között a legnagyobb a 

csonka családban élők aránya (44%).    

7.1.4 Az undor és fokozatainak felismerése  

 
Az Undor faktorba az eredeti modell szerint az undorodó, a megvető, a lenéző és az 

émelyedő tartozik. Ezzel szemben mindkét mérés során a faktort az undorodó, a lené-

ző, a csalódott, a gyanakvó és az émelyedő alkotja, vagyis nem ebben a faktorban ta-

lálható a megvető (Düh). A csalódott ennek tagja, s nem az eredeti modell szerinti 

Bánat faktornak, valamint a gyanakvó e faktornak is tagja, azonban kisebb súllyal, 

mint a Félelem faktornak. A 49. táblázatban a megmaradt négy érzelem felismerésé-

nek mérőszámai (%p) találhatóak.  

 
49. táblázat. Az Undor faktorba tartozó érzelmek felismerésének életkori mérőszámai 

(%p) 

Életkori részminták ANOVA 
Érzelmek Jellemző 

4 8 12 15 18 F p 

átlag 54 59 65 71 79 
Undorodó 

szórás 17 15 14 13 11 
112,2 0,00 

átlag 45 47 56 62 68 
Lenéző 

szórás 20 18 18 15 14 
54,1 0,00 

átlag 40 45 56 62 75 
Csalódott 

szórás 19 18 15 14 12 
98,2 0,00 

átlag 38 41 43 40 45 
Émelyedő 

szórás 23 23 20 19 20 
3,2 0,06 

átlag 44 48 55 59 67 Összevont 
mutató szórás 20 20 17 15 14 

55,2 0,02 

 

 
Az émelyedő érzelem az egyetlen, amelyiknél nincs szignifikáns életkorok kö-

zötti eltérés. A további három érzelemnél a két fiatalabb korosztályba tartozók értéke 
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szignifikánsan kisebb. A lenéző esetében az idősebbek sem különböznek számottevő-

en ({4, 8} < {12, 15, 18}), ám az undorodó és a csalódott érzelem felismerése a 18 

évesek körében a legjobb ({4, 8} < {12, 15} < {18}), s ez a különbség azonosítható az 

összevont mutató alapján is. A legfiatalabbak és a legidősebbek közötti eltérés, a 

nyelvi kifejezés gyakoriságának változása a csalódottnál igen nagy (35%p), ennél 

kisebb az undorodó esetében (25%p), s ennél kisebb (23%p) a lenézőnél, valamint 

ezekhez közeli az életkori összevont mutatók alapján (24%p). Ezen érzelmek esetében 

sem nem, sem iskolatípus szerinti szignifikáns különbségek nincsenek.  

7.1.5 A bánat és fokozatainak felismerése  

 
A Bánat faktor az eredeti modell szerint a szomorú, a gyászos, a meggyötört és a csa-

lódott érzelmeket foglalja magában. Az elemzések alapján szintén ebbe a faktorba 

tartozik a tanácstalan, ám nagyobb súllyal a hatodik (Meglepődés) faktor tagja is. Az 

50. táblázat tartalmazza az életkori eredményeket.  

 
50. táblázat. A Bánat faktorba tartozó érzelmek felismerésének életkori mérőszámai 

(%p) 

Életkori részminták ANOVA 
Érzelmek Jellemző 

4 8 12 15 18 F p 

átlag 62 66 68 67 82 
Szomorú 

szórás 14 12 12 11 11 
29,2 0,00 

átlag 39 42 45 60 65 
Meggyötört 

szórás 23 20 17 15 13 
44,2 0,00 

átlag 37 41 41 44 46 
Gyászos 

szórás 23 22 23 19 20 
2,9 0,08 

átlag 44 50 52 55 66 Összevont 
mutató szórás 21 19 18 15 14 

48,9 0,01 

 

 Az adatok alapján (50. táblázat) a gyászos kivételével mindegyik érzelem fel-

ismerésében azonosíthatók szignifikáns elkülönülések. Igen jól azonosítják már a 

négyévesek is a szomorú érzelmet, s csak a 18 évesek értéke magasabb a 4–15 évese-

kénél ({4, 8, 12, 15} < {18}). A legtöbbször tapasztalt elkülönülés mutatható ki a 

meggyötört esetében is ({4, 8} < {12, 15, 18}). Ez az eredmény is arra hívja fel a fi-

gyelmet, hogy az érzelemfelismerést a serdülőkor elején lévő tanulók körében érde-

mes alaposabban vizsgálni, Oatley és Jenkins (2001) szerint leginkább a nyelvi-

környezeti hatások, főként a családi kapcsolatok jelentős megváltozásának feltárása 

adhat pontosabb képet a felismerésben mutatott változás hátteréről.  
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A nem szerinti különbségek vizsgálata alapján a 12, a 15 és a 18 éves lányok 

pontosabban ismerik fel a szomorú érzelmet, ami Eisenberg (1992) szerint az empátia 

nagyobb mértékével áll kapcsolatban. Mindenképpen figyelemre méltó, hogy a 12 

éves lányok e mellett kevésbé pontosan ismerik fel az öröm érzelmet, ami szintén 

egyezik Eisenberg (1992) vizsgálati eredményeivel: ez az egyik legjellemzőbb sajá-

tossága a prepubertás időszaknak. Úgy véli, a felismerésben mutatott alacsonyabb 

teljesítményből valójában az általános lelkiállapotukra lehet következtetni, kevésbé az 

érzelem felismerésére, ami azonban szoros összefüggésben áll egymással, alátámaszt-

va az érzelmi képességek működéséről Ito és Cacioppo (2003) által hangsúlyozotta-

kat: a felismerés meghatározza a megértést, ami hat a szabályozásra, a szabályozás és 

a megértés egyaránt befolyásolja az érzelmek kifejezését és felismerését. A mérőszá-

mok (%p) a 24. mellékletben találhatóak. 

Az iskola típusa alapján szintén a szomorú felismerése különbözik szignifikán-

san a 15 és a 18 évesek körében egyaránt a szakiskolai (Si) tanulók pontosabban isme-

rik fel ezt az érzelmet ({G, S} < {Si}), ami szintén összefüggésben állhat a korábban 

említett családon belüli érzelmi viszonyulásokkal, ugyanakkor számos iskolai tényező 

is hatással lehet (például az osztály szociális strukturáltsága, a gyerekek közötti ér-

zelmi-hatalmi viszony, a gyermek-pedagógus kapcsolat). A mérőszámokat (%p) a 25. 

melléklet tartalmazza.  

7.1.6 A meglepődés és fokozatainak felismerése  

 
A Meglepődés faktor sem a 2009-es, sem a 2010-es mérés során nem különült el, 

azonban három, az eredeti modell szerint ebbe a faktorba tartozó érzelem értéke más 

faktorban való elhelyezkedése mellett utalt az elkülönülésre. Az eredeti modell szerint 

ebbe a faktorba tartozik a meglepett, a tanácstalan, a csodálkozó és a gyanakvó. A 

meglepett a 4–18 évesek mintáján az Öröm, a tanácstalan a Bánat, a rémült a Félelem 

faktorba is tartozik, s a csodálkozó csak az Öröm faktorba. Az életkori sajátosságok 

elemzése során csak az első három érzelmet tekintettük a Meglepődés faktorba tarto-

zónak. A szülők esetében az eredeti tételek kerültek a Meglepődés faktorba, tehát fel-

tehetően ezeknél az érzelmeknél is későbbi és a legnagyobb mértékű differenciálódás 

megy végbe. Az önjellemzés eredményeit (%p) az 51. táblázat tartalmazza. 
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51. táblázat. A Meglepődés faktorba tartozó érzelmek életkori mérőszámai (%p) 

Életkori részminták ANOVA 
Érzelmek Jellemző 

4 8 12 15 18 F p 

átlag 52 55 58 65 69 
Meglepett 

szórás 15 13 12 12 11 
36,2 0,00 

átlag 45 49 51 62 69 
Tanácstalan 

szórás 18 17 16 14 15 
41,6 0,00 

átlag 42 48 50 62 63 
Rémült 

szórás 19 20 17 14 12 
36,3 0,00 

átlag 46 51 53 64 67 Összevont 
mutató szórás 17 16 15 13 13 

41,2 0,00 

 

Mindhárom érzelem esetében megegyezik az életkori részminták elkülönülése 

({4, 8, 12} < {15, 18}), s ezzel azonos az összevont mutatók szerinti elkülönülés is. A 

meglepett, a tanácstalan és a rémült érzelmek felismerése a 15 és a 18 évesek köré-

ben pontosabb. Ám különböző a legfiatalabbak és a legidősebbek értéke közötti – 

változásra utaló – eltérés, sorrendben 17, 24 és 21 %p, vagyis e három közül feltehe-

tően legkevésbé a meglepett felismerése változik 4–18 éves kor között, nyelvhaszná-

lati szempontból – minden bizonnyal – ennek a gyakorisága a legnagyobb. Akárcsak 

az Undor faktorba tartozó érzelmek, ezen érzelmek felismerésében sincs nem és isko-

latípus szerinti szignifikáns különbség.  

7.2  A szülők érzelemfelismerése és a gyermeki önjellemzéssel való kapcsolata 
 
Halberstadt, Denham és Dunsmore (2001) szerint az alapérzelmek és fokozataik fel-

ismerésében, a felismerés életkori változásában – az evolúciós alapok mellett – a szü-

lőknek mint modellszemélyeknek igen nagy a szerepük. A szülők érzelemkifejezését 

számos környezeti és személyes tényező befolyásolja (például munkahelyi stressz, 

kognitív képességeik fejlettsége), ami hat a gyermek-szülő közötti érzelmi interakci-

ókra, valamint a szülő-gyermek közötti kapcsolat is meghatározza a gyermek érzelmi 

aktivitásait. Ez a hatás – a kontaktus által kifejezett érzelem és érzelmi válasz – azon-

ban nem egyirányú, a gyerekek érzelemkifejezése is befolyásolja a szülők érzelemki-

fejezését, ami új hatást fejt ki a gyermek érzelemkifejezésére, szociális aktivitására. A 

családi nevelésen belül az érzelmek felismerése, annak hatása a szociális aktivitásra 

ebben az esetben is a multikauzalitáson belüli reciprocitás alapján magyarázható 

(Bereczkei, 2003).  
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Oatley és Jenkins (2001) szerint az érzelmek felismerésében nagyon fontos 

szerepet játszik a tapasztalat: érzelem és helyzet kapcsolatának felismerése, következ-

tetések levonása, a helyzetből nyert, az érzelemre vonatkozó információk összekap-

csolása, illetve ezeknek más helyzetekben sémaként való alkalmazása. Természetesen 

számos tényező befolyásolja az érzelmek felismerését, ám az életkor értelmezhető az 

érzelmekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés egyik mutatójának is, amely mutatóról 

feltételezzük az egyre komplexebb sémák meglétének tükrözését. Ezt a felvetést alá-

támasztják a 4–18 évesek adatai is (46–51. táblázat), mindegyik érzelemnél kitűnik az 

egyre pontosabb felismerés. 

E soktényezős rendszert figyelembe véve elemeztük a szülők 

érzelemfelismerését, valamint a gyermeki és a szülői felismerés közötti kapcsolatot. 

Megvizsgáltuk az egyes faktorokba tartozó érzelmek felismerése és az anya életkora 

közötti kapcsolatokat (52. táblázat), faktoronként a 18 évesek és a szülők közötti kü-

lönbségeket (12. ábra), valamint a gyermekek részmintái alapján a gyerekek és szüleik 

érzelemfelismerése közötti összefüggéseket (53. táblázat). Az elemzésbe csak azon 

gyerekek adatait vontuk be, akiknél rendelkezésünkre állt az anya önjellemzése is 

(N=872).  

Az 52. táblázat tartalmazza az egyes faktorokhoz tartozó érzelmek jellemzőit 

(átlag, szórás %p-ban kifejezve), a faktoronkénti összevont mutató (ÖM) jellemzőit, 

valamint a felismerés és az életkor közötti korrelációs együtthatókat (az egyes érzel-

mek és az összevont mutató szerint egyaránt). Az adatok alátámasztják az Oatley és 

Jenkins (2001) által végzett vizsgálatokból levont következtetéseket. Az érzelmek 

felismerésében szerepet játszó tapasztalatszerzés egyik mutatója, az életkor három 

érzelem (pánikban van, émelyed, szomorú) kivételével szignifikáns kapcsolatban áll 

az érzelmek felismerésével. A korrelációs értékek 0,25 és 0,49 közöttiek, kétharma-

duk erős (p<0,01) kapcsolatra utal, és a z-próba alapján nincs számottevő különbség 

(p>0,05) az összevont mutatók szerinti kapcsolatok között, hasonló erősségűek (0,37 

és 0,45 közöttiek).  
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52. táblázat. A szülői érzelemfelismerés mérőszámai (%p) és korrelációja az életkor-
ral 

Jellemzők Faktorok/ 
összevont mutató 

Érzelmek 
Átlag Szórás 

Korreláció 

Öröm öröm 83 11 0,35* 
 boldog 75 13 0,39** 
 jókedvű 81  13 0,38** 
 barátságos 75  12 0,42* 

ÖM  78 12 0,38** 

Düh dühös 81 11 0,49** 
 mérges 90  11 0,29* 
 szigorú 90 12 0,41** 
 arrogáns 67 14 0,26* 

ÖM  85 12 0,37** 
Félelem fél 90 11 0,38** 
 rettegő 75 11 0,47** 
    rémült 75 12 0,46** 
 pánikban van 65 19 n. s. 

ÖM  77 13 0,45** 
Undor undorodó 87 12 0,39** 
 lenéző 80 13 0,36** 
 megvető 68 15 0,48** 
 émelyedő 64 18 n. s. 

ÖM  76 15 0,41** 

Bánat szomorú 94 11 n. s. 
 salódott 83 13 0,46** 
 meggyötört 69 17 0,28** 
 gyászos 63 21 0,32* 

ÖM  78 16 0,40** 
Meglepődés meglepett 72 13 0,25* 
 tanácstalan 76 15 0,36** 
 csodálkozó 75 14 0,41** 
 gyanakvó 75 16 0,38* 

ÖM  75 16 0,38** 
 

Megjegyzés: * p<0,05; **p<0,01; n. s. = nem szignifikáns; ÖM=összevont mutató 
 

Az érzelmek felismerésének későbbi folyamatára következtethetünk, ha össze-

hasonlítjuk a 18 évesek és a szülők faktoronkénti (összevont mutató által kifejezett) 

eredményeit (kétmintás t-próba). A 12. ábra a gyermeki részminták, valamint a szülők 

mintájának eredményeit szemlélteti. Az elemzés alapján a 18 évesek és a szülők 

érzelemfelismerése mindegyik faktor esetében szignifikánsan különbözik (p<0,05), 

ami szintén megerősíti a korábbi kutatási eredményeket.  
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12. ábra  
A gyermeki és a szülői érzelemfelismerés alakulása  
a faktoronkénti összevont mutatók (ÖM) alapján  

 

A faktorösszetételek a gyermeki és a szülői mintán kismértékben eltérőek, 

előbbi különbözik az eredeti modelltől, amivel a szülői faktorstruktúra megegyezik 

(lásd a 45. táblázatot). A Düh kivételével a faktorokkal kapcsolatban úgy véljük, a 

gyermekek esetében a szerkezetbeli különbséget adó változók nem befolyásolják je-

lentősen az elemzés eredményét. A Düh faktornál a 12. ábra alapján jól látható a 18 

évesek és a szülők eredménye közötti igen jelentős különbség. A 18 éveseknél a szi-

gorú, a mérges, a dühös és az arrogáns mellett ebbe a faktorba tartozik a megvető is, 

utóbbi kettőnél nincs az életkorok között szignifikáns különbség (lásd a 47. tábláza-

tot), mindez meghatározza az összevont mutató értékét. Kétmintás t-próbával meg-

vizsgáltuk azonos gyermeki és szülői struktúrával (a megvető elhagyásával) a két min-

ta közötti különbséget. Ebben az esetben a 18 évesek értéke 63 %p (a megvetővel 

együtt 59 %p), s a különbség ekkor is szignifikáns (p<0,05). 

A gyermekek és szüleik önjellemzése közötti összefüggéseket az egyes érzel-

mek alapján vizsgáltuk, az összevont mutatók szerint nem. Az eredményeket az 53. 

táblázatban foglaltuk össze, a kapcsolatokat az eredeti faktorstruktúra (Eibl-

Eibesfeldt, 1989) szerint ismertetjük. A korrelációs együtthatók mindegyik életkorban 

az alapérzelmek esetében erősebbek (p<0,01), mint a fokozatoknál. Az Öröm és a 

Düh faktor alapérzelmeinél a legerősebbek, s a Meglepődés faktorba tartozóknál a 

leggyengébbek, ami a korábbi eredményekkel összhangban van. 



 151 

53. táblázat. A gyermeki és a szülői önjellemzés közötti korrelációk  
Életkori részminták 

Faktorok Érzelmek 
4 8 12 15 18 

öröm 0,58** 0,52** 0,48** 0,44** 0,52** 
boldog 0,41* 0,43* 0,29* 0,25* 0,32* 
jókedvű 0,32* 0,29* 0,19* 0,21* 0,29* 

Öröm  

barátságos n. s. n. s. 0,11* 0,25* 0,28* 

dühös 0,62** 0,59** 0,52** 0,48** 0,44** 
mérges 0,42** 0,51** 0,36** 0,41* 0,39* 
szigorú 0,28* 0,35* 0,31* 0,25* n. s. 

Düh  

arrogáns n. s. 0,16* n. s. 0,29* 0,15* 

fél 0,52** 0,48** 0,39* 0,42** 0,48** 
rettegő 0,24* 0,12* n. s. 0,18* n. s. 
rémült n. s. n. s. 0,25* 0,18* 0,16* 

Félelem  

pánikban van n. s. 0,15* 0,25* 0,17* 0,11* 

undorodó 0,49** 0,36* 0,38* 0,41** 0,32* 
lenéző 0,21* 0,25* n. s. n. s. 0,29* 
megvető 0,15* 0,18* 0,17* 0,36** 0,21* 

Undor  

émelyedő n. s. 0,12* 0,14* 0,24* n. s. 

szomorú 0,62** 0,55** 0,48* 0,51** 0,43** 
csalódott 0,22* 0,33* n. s. 0,25* n. s. 
meggyötört 0,11* 0,15* n. s. 0,21* 0,13* 

Bánat  

gyászos n. s. n. s. 0,11* 0,21* 0,18* 

meglepett 0,25* 0,36* 0,28* 0,34* 0,38** 
tanácstalan n. s. n. s. 0,23* 0,25* 0,14* 
csodálkozó 0,14* 0,11* 0,25* 0,15* 0,16* 

Meglepődés 

gyanakvó n. s. n. s. 0,25* 0,24* 0,18* 
 

Megjegyzés: * p<0,05; **p<0,01; n. s. = nem szignifikáns  

  

Az adatok (53. táblázat) alátámasztják a hasonló vizsgálatok (pl. Fabes és 

mtsai, 2004) eredményeit, miszerint a kapcsolat erőssége – főként a nem alapérzelmek 

esetében – változik az életkor előrehaladtával. E sajátossággal is magyarázzák például 

az anya-gyermek közötti korai kötődés hosszú távon való hatását, felnőttkori kapcso-

lataink kialakításának, a kapcsolatok ápolásának módját, amiben azonban az életkor 

előrehaladtával a nem családi környezet tagjainak és mechanizmusainak (kortársak, 

pedagógusok, média) is jelentős a szerepe. Az eredmények értelmezésekor azonban 

figyelembe kell venni a szülők igen heterogén életkori csoportjait, valamint más 

egyéb jellemzőiket, hiszen a gyermek érzelemfelismerése a szülői 

érzelemfelismerésen (mint modell) kívül számos más tényezővel áll kapcsolatban.  

Ezen tényezők egy része a szülő érzelemkifejezésén keresztül hat a gyermek 

szociális aktivitására, ezen belül az érzelmek felismerésére. A háttéradatok közül a 
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szülői önjellemzésen és a szülő életkorán kívül két tényezőt választottunk, az iskolai 

végzettséget és a családtípust (kivel neveli gyermekét). Ezeket független változónak 

tekintettük, s a gyermeki önjellemzésre mint függő változóra (érzelmenként) 

regresszióelemzést végeztünk.  

Legfőképpen az érzelmek kétrészes elméletére hivatkozva vizsgálják a szülők 

kognitív teljesítménye és érzelemfelismerése közötti kapcsolatok erősségét. Oatley és 

Jenkins (2001) elmélete szerint egy érzelem egyrészt tudatos, az érzelmi állapothoz 

számos információ társul, alapját adja a tudatosságnak – ez játszik szerepet a séma-

képzésben –, a másik része nem tudatos, kontrollként működik, az agy szabályozását 

végzi annak érdekében, hogy az a szervezetet képessé tegye a környezethez való haté-

kony alkalmazkodásra. A háttéradatok közül és a vizsgálat természetét figyelembe 

véve az anya iskolai végzettségét kognitív tényezőnek tekintettük, ami erős összefüg-

gést mutat a nyelvhasználattal (Gósy, 2005; Wardhaugh, 2005).  Az anya iskolai vég-

zettségénél négy kategóriát határoztunk meg: (1) általános iskola; (2) szakmunkás-

képző/szakiskola; (3) érettségi; (4) főiskola vagy egyetem (a szülői minta részletes 

megoszlását lásd az 5.1 alfejezetben – az elemzésből kihagyottak miatt a minta repre-

zentatív maradt).   

A másik tényező a nevelés személyes körülményei közé sorolható: (1) egyedül 

neveli, (2) férjével, élettársával, (3) nem férjével vagy élettársával, hanem mással ne-

veli gyermekét az anya. A kutatások alapján az első esetben a modellnyújtás egyolda-

lú, az érzelmi viszonyulás jelentősen eltér a kétszülős családokban tapasztaltaktól 

(Bereczkei, 2003; Vajda, 1994). Ez a jellemző általában elsősorban az óvodás korú 

gyermekek esetében hat jelentősen, az idősebb gyerekek körében az intézményes ne-

velés céljai, feladatai és a kortársak kompenzációs erőkként jelenhetnek meg (Grusec 

és Hastings, 2007).  

Az elemzés elvégzése érdekében dichotomizáltuk az érzelemfelismerést kife-

jező válaszokat mind a szülők, mind a gyerekek esetében (külön csoportot alkotnak a 

helyes és külön csoportot együtt a hibás és a helytelen válaszok). A faktoronkénti ér-

zelmek dichotomizált értékeit szintén összevontuk, majd ezeket is, így minden élet-

korban rendelkezésünkre állt egy szülői és egy gyermeki összevont mutató a teljes 

vizsgált érzelemrendszerről. Az 54. táblázat a regresszióelemzés eredményeit szemlél-

teti.  
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54. táblázat. A független változók hatása a gyermek érzelemfelismerésére mint függő 
változóra az életkori részmintákon (rβ%) 

Független változó 4 8 12 15 18 

Az anya önjellemzése  15 16 18 15 17 

Az anya életkora  8 7 6 2 4 

Az anya iskolai végzettsége  15 14 8 9 10 

Családtípus  11 12 19 16 18 

Megmagyarázott variancia (rβ%) 49 47 51 42 49 
 

  
Mindegyik életkorban (54. táblázat) az anya önjellemzése és a családtípus a 

megmagyarázott variancia több mint 50%-át adja, a változók közül e kettő játssza a 

legfontosabb szerepet. Míg az anya érzelemfelismerése azonos mértékű mindegyik 

életkorban, a családtípus hatása a vizsgált minta esetében növekvő tendenciát mutat. 

Ez az eredmény összhangban áll Fridlund (1994) kutatásainak eredményeivel, misze-

rint az adott csoport összetétele, ebben az esetben a család, alapvetően befolyásolja az 

érzelmek felismerését és kommunikálását.   

 Az anya iskolai végzettsége szintén mindegyik részmintán meghatározó, har-

madik legnagyobb magyarázó erővel bír, s ellentétben a családtípussal, hatásában az 

életkor növekedésével csökkenő tendencia figyelhető meg. Az anya életkora az eddi-

gieknél kisebb mértékben járul hozzá a megmagyarázott varianciához. 

7.3 Érzelem-kifejezési képesség: életkor, iskolatípus és nem szerinti jellemzők 
 
Az érzelmek kifejezésének képességét mérő résztesztet a SZÉK-kérdőív alapján dol-

goztuk ki, annak 27 tételét kérdéssé alakítottuk (6. melléklet). E vizsgálattal elsősor-

ban az volt a célunk, hogy a tételek közül a legalapvetőbb helyzetet tartalmazókkal 

kapcsolatban döntsék el, milyen érzelmet fejeznének ki abban a helyzetben. Az Érdek 

faktor 16 tételéből héthez, a Helyzet, elvárás 13 tételéből szintén héthez, az Esély-

egyenlőség, érdekütközés, kizárás faktor nyolc tételéből négyhez, az Idő, győztes öt 

tételéből kettőhöz, a Viszony és szerep faktor öt tételéből kettőhöz, s a Hozzájárulás és 

részesedés viszonya faktor mind a négy tételéhez dolgoztunk ki kérdéseket (Mit érzel, 

ha…?). 

A hat alapérzelem hétköznapi nyelvhasználatban leginkább alkalmazott szer-

kezetei (1: örömöt; 2: dühöt; 3: félelmet; 4: undort; 5: bánatot; 6: meglepődöttséget, 

meglepődést) közül kellett kiválasztani egyet. Arra kértük az óvodásokat és a tanuló-

kat, amennyiben nem tudnak megjelölni egyetlen alapérzelmet sem az adott tételnél, 
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hagyják üresen a jelölésre szánt helyet. Ebből adódóan a százalékok összege nem 

minden tételnél 100, ami az életkor előrehaladtával egyre több tételnél fordul elő, 

utalva az érzelmi rendszer egyre nagyobb differenciáltságára. További kutatási feladat 

ezen helyzetek esetében a fokozatok vizsgálata, amire a kutatás során nem volt lehető-

ségünk.   

 Az egyes tételekre adott válaszokat a SZÉK-faktorok és azok tételei szerint 

ismertetjük. A tételek jelölése (pl. 1/E) megegyezik a SZÉK-kérdőív tételének jelölé-

sével (a 6. mellékletben található ÉK-mérőeszköz vonatkozó részében is feltüntettük a 

sorszámot és a képességet). A 26. melléklet tartalmazza faktoronként és életkoronként 

a hat válasz százalékos megoszlását.  

 Az Érdek faktorba tartozó hét tétel (3/Vz, 12/Vr, 27/S, 31/Vz, 48/Vr, 53/Vr, 

57/E) közül a χ2-próba alapján négynél (12/Vr, 31/Vz, 48/Vr, 53/Vr) különülnek el az 

életkori részminták. Nincs különbség az érzelmek kifejezésében abban az esetben, ha 

a csoportmunka során nem az egyén a csoport vezetője (3/Vz), minden életkorban 

hasonló az egyes alapérzelmek százalékos megoszlása: igen magas a dühös és a bána-

tos aránya (életkoronként több mint 70%). Segítség kérésekor (27/S) szintén egysége-

sen legmagasabb arányban a félelem jellemzi a gyerekeket, s ennél a tételnél látszik 

leginkább, hogy az alapérzelmek nem elegendőek ezen érzelmi állapot kifejezésére 

(maximum 28% az összes százalék, minimum 21%, utóbbi a legidősebbeknél). Szin-

tén nincs különbség az 57/E tétel esetében: minden életkorban leginkább örömöt érez-

nek, amennyiben egy csoportmunka során a többieknek azt kell tenniük, amit ők 

mondanak.  

 Az adatok alapján versenyzés közben (12/Vr) az életkorral csökken az öröm, s 

egyre nagyobb a düh és a bánat érzelem megjelölése, szignifikánsan (p=0,02) a négy- 

és nyolcévesek különülnek el az idősebbektől. Nagyobb (p=0,00) a 12, a 15 és a 18 

évesek csoportjában a düh és a bánat aránya, mint a fiatalabbaknál akkor, amennyiben 

a csoportjuk céljaival nem értenek egyet (31/Vz). Ugyancsak ez az életkori részmin-

ták elkülönülése az 53/Vr esetében: a három idősebb korosztály nagyobb mértékben 

érez örömet csoportok közötti verseny közben, mint a fiatalabbak (p=0,00). Verseny-

zés során a másik legyőzése közben a négyévesek éreznek a legkisebb mértékben 

örömet, ez nő a nyolc- és a 12 éveseknél, s ennél is nagyobb a 15 és a 18 évesek köré-

ben, ugyanakkor a düh érzése is hasonlóképpen nő az életkor előrehaladtával. 

 A Helyzet, elvárás faktor hét tétele (5/S, 9/Vr, 11/S, 14/S, 33/S, 37/S, 41/S) 

közül háromnál (9/Vr, 37/S, 14/S) nem különülnek el szignifikánsan az életkori rész-
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minták. Nincs különbség az érzelmek megjelölésében a versenyzés szabályainak be-

tartásával kapcsolatban (9/Vr), mindegyik életkorban legnagyobb arányban az öröm 

érzése fordul elő. A kortárs által segítségnyújtásra való buzdítás (37/S) esetében nincs 

különbség az életkorok között, mindegyikben az öröm a legnagyobb mértékű, ám az 

ennél a tételnél megjelölt alacsony összérték is utal a helyzet differenciáltabb érzelmi 

megítélésére, akárcsak a 27/S tételnél. Amennyiben a másik bajban van és segítséget 

nyújtanak nekik (14/S), az öröm érzelmet jelölték meg hasonló mértékben mindegyik 

életkorban.  

 Ugyanakkor a segítségkérés közben (5/S) kisebb mértékű (p=0,02) az öröm a 

három idősebb korosztálynál, s a félelem nagyobb arányban fordul elő. A pedagógus 

által kért segítségnyújtáskor (11/S) szintén kisebb (p=0,00) az öröm érzése a 12–18 

évesek körében. Ha bajban vannak és segítséget kérnek (33/S), a három idősebb kor-

osztályban nagyobb mértékű (p=0,00) a düh és a félelem, mint a négy- és a nyolcéve-

seknél, ahol a legnagyobb arányban az öröm fordul elő, a düh és a félelem nagyon kis 

százalékban. Amennyiben a szülők kérik segítségnyújtásra gyermekeiket (41/S), a 

négyévesek éreznek leginkább örömöt, ennél kisebb mértékben a nyolc- és a 12 éve-

sek és ennél is kisebb mértékben a 15 és a 18 évesek (p=0,01). Az öröm csökkenésé-

vel nő a düh és a félelem mértéke.  

 Az Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás faktor négy tétele (2/Vr, 15/E, 

39/E, 50/E) közül mindegyiknél azonosítható szignifikáns életkori különbség, kivéve 

a 2/Vr tételt: amennyiben azonos eséllyel rendelkező ellenféllel versenyeznek a 4–8 

évesek, leginkább örömöt éreznek, s bár a 15 és a 18 éveseknél a félelem és a bánat is 

nagyobb, mint a fiatalabbaknál, a különbség a százalékok megoszlásában nem jelen-

tős. A csoportelhagyás (15/E) mindegyik életkorban dühöt és egyre nagyobb dühöt 

vált ki a gyerekekből, illetve kisebb mértékű a bánat növekedése. A különbség azon-

ban csak a három fiatalabb és a két idősebb korosztályba tartozók között szignifikáns 

(p=0,02). Ugyancsak ez az elkülönülés azonosítható a 39/E és az 50/E tétel esetében. 

Ha elküldik őket egy csoportból (39/E), a 15 és a 18 évesek nagyobb arányban 

(p=0,00) jelölték a düh, a bánat és a meglepődés érzelmet, mint a fiatalabbak, s na-

gyobb (p=0,01) a düh aránya akkor is, ha ők küldenek el valakit a csoportból (50/E). 

 Az Idő és győztes faktor két tétele (4/Vr, 28/Vr) közül az elsőnél kimutatható 

szignifikáns különbség, a másodiknál nem. Ha más győz egy verseny során (4/Vr), a 

15 és a 18 éveseknél jelentősebb (p=0,00) a düh és a bánat érzése, mint a fiatalabbak-

nál, azonban a saját győzelemnél (28/Vr) mindegyik életkorban az öröm a legnagyobb 
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arányú megjelölt érzelem. A Viszony és szerep faktorba tartozó két tételnél (7/Vz, 

10/Vz) szignifikáns az elkülönülés. A 12, a 15 és a 18 évesek csoportja nagyobb 

(p=0,01) dühöt és bánatot érez, ha azt kell tenni, amit a csoportvezető mond (7/Vz), s 

nagyobb (p=0,02) örömöt, ha a többieknek azt kell tenniük, amit vezetőként monda-

nak a gyerekek (10/Vz).   

A Hozzájárulás és a részesedés viszonya faktor mind a négy tétele (1/E, 8/E, 

24/E, 36/E) szerint jelentős az életkori elkülönülés. Amennyiben egyenlő részben osz-

toznak a jutalomban egy csoportos munka végén (1/E), a három idősebb korosztályba 

tartozó diákok főként dühöt és bánatot éreznek (p=0,00), a fiatalabbak nagyobb mér-

tékben örömet. Arányos részesedés esetén (8/E) csak a 15 és a 18 éveseknél nagyobb 

(p=0,02) az öröm aránya. Amennyiben több munkáért több jutalmat kapnak (24/E), a 

12 és a 15 éveseknél a legnagyobb mértékű az öröm, ennél kisebb a 18 éveseknél, s 

ennél is kisebb a négy- és a nyolcéveseknél. Az adatok alapján amennyiben valaki 

sokat dolgozik egy csoportmunka során és keveset kap a jutalomból (36/E), a 12, a 15 

és a 18 éveseknél fordul elő nagyobb (p=0,01) arányban a düh, a bánat és a meglepő-

dés, ennél kisebb arányban a négy- és a nyolcéveseknél.  

Az érzelemkifejezés eredményei, az egyes tételeknél kimutatható különbségek 

igen jól tükrözik a SZÉK-kérdőív életkori elkülönüléseit, ami egyértelműen az érzel-

mek és a különböző helyzetek megítélésének kapcsolatára utal. Szintén ez a következ-

tetés vonható le a nem és az iskola típusa alapján kialakult elkülönülésekből: bár 

mindkét elemzési szempont alapján kevés különbség azonosítható, az eltérések kizá-

rólag azoknál a tételeknél jelennek meg, ahol a SZÉK esetében is.  

A lányok és a fiúk között főként a 12, a 15 és a 18 éveseknél jelentős a különb-

ség (mindegyik esetében p<0,05). A 15 és a 18 éves fiúknál nagyobb arányú az öröm 

(15 éves fiúk: 68, lányok: 60% –18 éves fiúk: 69, lányok: 61%), ha a csoporttagok azt 

teszik, amit ők mondanak (57/E). A szülői kérésre történő segítségnyújtás (41/S) ese-

tében a 12 éves fiúknál nagyobb arányú a düh, mint a lányoknál (fiúk: 10, lányok: 

6%), s ugyancsak nagyobb, ha ők küldenek el valakit a csoportból (50/E) nem megfe-

lelő munkavégzés miatt (fiúk 40, lányok: 30%). A 15 és a 18 éves fiúk körében na-

gyobb a düh aránya (15 éves fiúk: 50, lányok: 40% –18 éves fiúk: 70, lányok: 54%), 

amennyiben a másik, s nem ő győz egy versenyen (4/Vr). Szintén a 15 és a 18 éves 

fiúknál nagyobb az öröm aránya (15 éves fiúk: 82, lányok: 68% –18 éves fiúk: 88, 

lányok: 76%), ha vezetőként a többiek azt teszik, amit mond (10/Vz), valamint a 18 
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éves fiúknál a düh nagyobb arányú (fiúk 40, lányok: 22%), ha keveset kapnak a juta-

lomból sok munka után (36/E).  

Az iskola típusa alapján csupán két tételnél különülnek el szignifikánsan a 

gimnazisták, a szakközépiskolások és a szakiskolások. A versenyzés szabályainak 

betartása (9/Vr) gyakrabban okoz örömet a 18 éves gimnazistáknak (G, 32%) és szak-

középiskolásoknak (S, 25%), mint a szakiskolásoknak (Si, 10%): {Si}<{G, S}. A 18 

éves szakiskolások (50%) a gimnáziumi (40 %) és a szakközépiskolai (37%) tanulók-

nál nagyobb arányban jelölték meg a düh érzését annál a tételnél, amely a csoportból 

való kizárásukról (39/E) szól: {G, S}<{Si}. 

7.4 Érzelem-megértési képesség: életkor, iskolatípus és nem szerinti jellemzők 
 
Az alapérzelem-megértés képességének működését egy történettel vizsgáltuk (7. mel-

léklet), a történet egy rajzversenyre való felkészülésről, a verseny eredményéről és 

annak személyközi kapcsolatokat érintő következményeiről szól. A hét jelentből álló 

történet az együttműködés, a segítés, a versengés és a vezetés egy-egy – a SZÉK-

kérdőív faktoraiban megjelenő – sajátosságát tartalmazza: együttműködés során a 

feladatok kiosztása, hozzájárulás és részesedés, kilépés a csoportból érdekütközés 

miatt, segítségnyújtás, csoportmunka-vezetés, csoportos győzelem.  

A történetben szereplők viselkedésével kapcsolatban az alapérzelmeket (1: 

örül; 2: dühös; 3: fél; 4: undorodik; 5: bánatos; 6: meglepődik) kell azonosítani hét 

jelenethez tartozó 13 kérdés (Milyen volt…? vagy Milyenek voltak…?) alapján. E 

tesztrésznél azt kértük, amennyiben nem tudnak választani az érzelmek közül, írjanak 

egy 0-t az erre kijelölt helyre. A minél pontosabb azonosítás érdekében a történetet 

hét részre tagoltuk, a kérdések mindig az utoljára olvasott részhez kapcsolódnak. A 

négy- és a nyolcévesek esetében a történet főszereplői állatok (Mókus, Róka, Nyuszi, 

Medve), a 12–18 évesek történetében a szereplők gyerekek (Izabella, Flórián, Sala-

mon, Bianka).  

Az eredmények értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a rajzversenyhez 

mint élethelyzethez való viszonyulás befolyásolhatja az egyes jelenetek megítélését, 

azonban a személyes tapasztalat ebben az esetben sem zárható ki egy-egy jelenet ér-

zelmi hátterének megítélésekor. Ennek vizsgálatára a nemzetközi kutatások szerint – 

mindezek ellenére – ez az egyik legalkalmasabb eszköz (Saarni, 1999), bár legtöbb-

ször kiegészül megfigyeléssel. A jelenetekben szereplők érzelmi reakcióinak megérté-

sét, annak eltéréseit χ2-próbával vizsgáltuk (minden esetben p<0,05). A megoszláso-
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kat a 27. melléklet tartalmazza (római számmal jelölve a jelenet, arab számmal a kér-

dés).  

 Bár a kutatásnak nem volt célja a szerepátvétel és az empátia vizsgálata, 

Halberstadt és mtsai (2004) szerint az érzelemmegértés képessége nagyon szoros 

kapcsolatban áll e két pszichikus összetevővel, azokkal komplex összetevőt alkot. 

Úgy vélik, a megértés első fázisa a szereppel való azonosulás, második fázisban a 

helyzettel és a szereplővel való azonosulás módosítása vagy jóváhagyása történik, s a 

megértés valójában a teljes helyzet értékelése, ezek összességében adják az érzelem-

megértés sajátosságát.  

Az 1. jelenet a négy szereplő rajzversenyre való felkészüléséről szól, elhatá-

rozzák, hogy ki mit fog rajzolni (feladatok kiosztása, hozzájárulás). Azt kell megítél-

ni, milyennek érezték magukat a célképzés, a feladatok meghatározása közben a sze-

replők. Mindegyik életkorban az öröm érzelmet választották a legnagyobb arányban 

(82–87%), s a többi ennél jóval kisebb arányban jelenik meg, az életkori részminták 

között nincs szignifikáns eltérés.  

A 2. jelenetben az egyik szereplő szerint a másik nem dolgozik megfelelően, 

ezért nem akar vele dolgozni (kizárásra való szándék). E jelenethez két kérdés tarto-

zik: mit érzett az elutasító és mit az elutasított (akinek könnyes lett a szeme). Az első 

esetében mindegyik életkorban hasonlóan vélekednek a 4–18 évesek, az elutasító leg-

inkább dühöt érez (72–79%). Az elutasított esetében már szignifikánsan különbözik a 

4–12 és a 15–18 évesek véleménye: a fiatalabbak nagyobb arányban választották a 

bánatot (62–78%), míg az idősebbek a dühöt (70 és 79%). Az eredmény szintén az 

érzelmek differenciálódását szemlélteti, hiszen gyakoribb a szomorúsággal, bánattal 

társított sírás (séma), mint a dühvel.  

A 3. jelenet során az egyik szereplő vezetői viselkedés áll a középpontban, a 

probléma miatt a feladatok újraelosztása történik. A kérdés a vezetői szerepben állóra 

vonatkozik, mit érez mindeközben. A válaszok alapján nincs jelentős különbség a 4–

18 évesek között, mindegyik életkorban főként az örömöt választották, ám ennél a 

kérdésnél igen magas (32%) azok aránya, akik nem jelöltek meg egyetlen érzelmet 

sem, ami arra utal, e helyzetnél az alapérzelmek nem a legmegfelelőbbek a szereplő 

jellemzésére.  

A 4. jelenet igen összetett: az egyik szereplő közli, mégsem rajzol tovább a 

többiekkel (csoportelhagyás), majd az egyik kéri, maradjon, ám az becsapva maga 

után az ajtót, elhagyja a csoportot. A jelenethez tartozó első és harmadik kérdés a cso-
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portelhagyóra vonatkozik, a második az egyezkedőre. A csoportelhagyó az első eset-

ben a 4–18 évesek szerint egybehangzóan bánatot és dühöt érez, az életkori részmin-

ták között nincs szignifikáns különbség. Távozásával kapcsolatban mindegyik élet-

korban a bánatot és dühöt jelölték meg leginkább, ám az utóbbi aránya a 15 és a 18 

éveseknél jelentősen nagyobb (15 éves: 39%; 18 éves: 44%). Arról, aki egyezkedésre, 

további munkára kérte a csoport tagjait, mindegyik életkorban igen nehezen tudtak 

válaszolni a hat alapérzelem valamelyikével, igen magas a nem jelölt válaszok aránya 

(32–39%). Bár a meglepődés a leginkább választott érzelem mindegyik életkorban 

(14–22%), amelynek aránya nő az életkor előrehaladtával, ez a sajátosság nem általá-

nosítható, valamint az érzelem megjelölésének hiánya szintén utal arra, hogy nem 

elegendő az alapérzelmek köre e viselkedés érzelmi hátterének megítélésére.   

 Az 5. jelenet a verseny eredményéről (a csapat nyert), s az eredményhirdetés 

utáni helyzetről szól. A kérdés az első jelenethez hasonlóan a közös élmény érzelmi 

hátterére kérdez rá. Az adatok alapján nincs jelentős különbség a részminták között, 

leginkább az öröm érzelmet jelölték meg a 4–18 évesek. Ugyanakkor a százalékos 

megoszlásból az is kitűnik, hogy a 12 és a 15 évesek esetében igen magas (19 és 22%) 

a meglepődöttség megjelölése. Minden bizonnyal az egyéni élmények befolyásolják 

az ítéletalkotást, illetve a történet előzményei (nem értenek egyet, konfliktus a csopor-

ton belül) is eredményezhetik ezt a megállapítást.  

 A 6. jelenet ellenpontozza az előzőt, újabb konfliktust tartalmaz: találkozik a 

három szereplő a csoportelhagyó negyedikkel, aki követeli részét a jutalomból (több-

részes festőkészlet). A jelenethez tartozó egyik kérdés a találkozás pillanatára vonat-

kozik (milyen volt a három szereplő ekkor), a másik a negyedik szereplőre (azt kérde-

zi, kaphat-e a jutalomból). Az első kérdésre adott válaszok alapján a négy- és a nyolc-

évesek kisebb arányban jelölték meg a düh érzelmet (40 és 49%), mint az idősebbek 

(58–66%), akiknél e mellé az érzelem mellé az undor is társul (15–20%). A második 

kérdésnél eltérő a négy- és a nyolcévesek, valamint a 12–18 évesek választása. Míg a 

fiatalabbaknál az öröm a legnagyobb arányú (56 és 63%), az idősebbeknél a düh (58–

69%). Az eredmények alapján feltételezhető, hogy a fiatalabbak szerint a negyedik 

szereplő kiváláskor mutatott érzelem (düh) és a találkozás, a jutalomban való bizako-

dás érzelmi háttere (öröm) elválik, elszigetelten ítélik meg, míg az idősebbeknél a két 

jelenetben tanúsított érzelmi állapot nem változik, ami összefügghet az Arnold (1960) 

és Lazarus (1966) által hangsúlyozott kiértékelési folyamattal. 
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 Az utolsó, 7. jelenet három szereplő reakcióját (vállvonogatás, elfutás, verbális 

közlés) írja le. Az e jelenetet értékelő válaszokból azonosítható leginkább, a legfiata-

labbak – és kisebb mértékben a nyolcévesek is – mennyivel kevésbé látják egészként, 

folyamatként a történetet. A vállvonogatás esetében szignifikáns a különbség az élet-

kori részminták között, ám mindegyik életkorban igen nehezen tudtak választani a hat 

alapérzelem közül. Leginkább a bánatot jelölték a négy- és a nyolcévesek (55 és 

62%), az idősebbek azonban az undort (65–75%). Az elfutásnál a négyévesek körében 

a félelem a legnagyobb arányú (75%), ami fokozatosan kisebb az életkor 

előrehaladtával (a 18 éveseknél már csak 15%), a 15–18 éveseknél azonban már az 

undor (21–36%) és a düh (14–24%) a legnagyobb arányú. Annak közlését, hogy nem 

kaphat a jutalomból, közel egységesen ítélték meg a 4–18 évesek, mindegyik életkor-

ban a düh (68–77%) érzelmet jelölték meg.    

 A nem és az iskola típusa alapján igen kevés szignifikáns különbség azonosít-

ható (mindegyik esetében p<0,05). Az adatok szerint a 12 és a 15 éves lányok kevésbé 

vélik úgy, hogy dühös a csoportelhagyó (4. jelenet – 12 éves lányok: 18, fiúk 32%; 15 

éves lányok: 21, fiúk: 35%), illetve a 15 és a 18 éves lányok azt is, hogy az elfutás 

dühöt fejez ki (7. jelenet – 15 éves lányok: 64, fiúk: 82%; 18 éves lányok: 62, fiúk: 

88%). Az iskola típusa alapján két esetben szignifikáns a különbség. A 18 éves szak-

iskolai tanulók nagyobb arányban jelölték meg a dühöt a csoportelhagyásnál (4. jele-

net – gimnázium: 26%; szakközépiskola: 27; szakiskola: 40%), valamint kisebb 

arányban az örömöt a történet legelején, a csoportmunkával kapcsolatban (1. jelenet – 

gimnázium: 85%; szakközépiskola: 84; szakiskola: 70%).  

7.5 Érzelem-szabályozási képesség: életkor, iskolatípus és nem szerinti jellemzők 
 
Az ÉK-mérőeszköz utolsó része a szabályozási képesség működését méri (8. mellék-

let). Halberstadt és munkatársai (2001) szerint a szabályozási képesség leginkább az 

érzelmekkel való megküzdéssel hozható összefüggésbe: mint pszichikus komponens 

kétféle szabályozási funkciót lát el, egyrészt azonosítja és értékeli a szervezet számára 

a kellemes vagy kellemetlen érzelmet, majd mindez alapján irányítja a készségeket, 

szokásokat, mintákat a kivitelezésre. A mérőeszköz ezen része az első funkció műkö-

désének mérésére szolgál, hiszen a kivitelezés a mérés körülményei miatt nem követ-

kezhet be (ennek vizsgálata különböző helyzetekben mutatott aktivitás megfigyelésé-

vel lehetséges).  
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A mérőeszköz 12 kérdést tartalmaz, mindegyik a SZÉK-kérdőív tételei közül 

ahhoz köthető, amely feltehetően frusztrált helyzetet ír le: (1.) kizárják a csoportból 

nem megfelelő munka miatt, (2.) egy társa bajban van, (3.) nem ő nyer egy verseny 

során, (4.) nem ő a csoportvezető, (5.) kizárják a csoportból, mert több jutalmat köve-

tel, (6.) csoportvezető és a többiek nem azt teszik, amit mond, (7.) verseny után sokáig 

nem tudja meg, ki a győztes, (8.) a csoportmunka során nem azt csinálják, amit ő sze-

retne, (9.) nem az ő csoportja győz, (10.) bajban van, (11.) elhagyja a csoportot, mert 

nem ért velük egyet, (12.) nem azt teszi a csoportban, amit a vezető mond. Mind-

egyiknél három válaszlehetőség közül kell választani: 1: nem rossz érzés; 2: rossz 

érzés; 3. nagyon rossz érzés. Az elemzéseket szintén χ2-próbával végeztük, a százalé-

kos megoszlásokat a 28. melléklet tartalmazza.  

 Hasonló a válaszok megoszlása hat (2., 5., 7., 10., 11., 12.) tételnél: rossz érzés 

(35–44%) és nagyon rossz érzés (45–55% közötti megoszlás), ha egy társ bajban van 

(2.), ha kizárják a csoportból (5.), ha sokáig nem tudja meg, ki a győztes (7.), ha baj-

ban van (10.). Az adatok alapján ezek a helyzetek többnyire mindegyik vizsgált élet-

korban kellemetlenek. Szintén mindegyik életkorban főként nem rossz érzés (39–

49%) és rossz érzés (42–55%), ha elhagyja a csoportot egyetértés hiánya miatt (11.) és 

amennyiben nem azt teszi, amit a vezető mond (12.).   

 Hat tétel (1., 3., 4., 6., 8., 9.) esetében mutatható ki szignifikáns különbség az 

életkori részminták között (p<0,05). A 12–18 évesek csoportjánál nagyobb arányú 

(59% feletti) a nagyon rossz érzés, ha kizárják a csoportból (1.), amennyiben nem ő 

nyer egy verseny során (3.), ha ő a csoportvezető, s a többiek nem azt teszik, amit 

mond (6.), és ha nem az ő csoportja győz (9.). A négy- és a nyolcévesek körében na-

gyobb a nagyon rossz érzés aránya (62% feletti) abban az esetben, ha nem ő a cso-

portvezető (4.) és amennyiben a csoportmunka során nem azt csinálja a csoport, amit 

ő szeretne (8.).   

 Akárcsak az érzelmek megértésének képességénél, e képesség esetében is igen 

kevés a nem és az iskola típusa szerinti szignifikáns különbség. Az adatok szerint 

(minden esetben p<0,05) a 15 és a 18 éves fiúk nagyobb arányban vélik úgy (15 éves 

fiúk: 75, lányok 65% – 18 éves fiúk: 78, lányok: 66%), hogy nagyon rossz érzés, ha 

nem ők győznek egy verseny során (3.). Saarni (1999) szerint az elutasítás a serdülő-

korban nagyobb mértékben frusztrálja a lányokat, ami kapcsolatban állhat a 12 és a 15 

éves lányok ezen eredményével: az ő válaszaikban nagyobb arányú a nagyon rossz 

érzés válasz (12 éves lányok: 70, fiúk: 50% – 15 éves lányok: 72, fiúk: 58%) azzal 
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kapcsolatban, ha kizárják őket a csoportból (1). Az iskola típusa alapján a 18 éves 

gimnazisták különülnek el két esetben a másik két részmintától: a csoportelhagyás 

(11. – gimnázium: 60; szakközépiskola: 50; szakiskola: 52%) és a csoportból való 

kizárás (5. – gimnázium: 62; szakközépiskola: 51; szakiskola: 51%) számukra na-

gyobb arányban nagyon rossz érzés.   

7.6 Részösszefoglalás: az érzelmi képességek életkor, iskolatípus és nem szerinti 
sajátosságai 

 
Az érzelem-felismerési képesség vizsgálata alapján az alapérzelmek és fokozatainak 

felismerése az életkor előrehaladtával egyre pontosabb, és akárcsak a szociálisérdek-

érvényesítő képességek esetében, általában a 4–12 és a 15–18 évesek szignifikáns 

elkülönülése jellemző. Az adatok alapján a felismerés folyamatának további szakasza-

ként értelmezhető az anyák érzelemfelismerése, mindegyik érzelem esetében szignifi-

kánsan magasabb értéket értek el a szülők, pontosabban megnevezik az érzelmek cím-

kéit.  

A gyerekek és a szülők érzelemfelismerése közötti összefüggések mindegyik 

életkorban az alapérzelmek esetében erősebbek, mint a fokozatoknál. A korrelációk az 

Öröm és a Düh faktorba tartozó érzelmeknél a legerősebbek, s a Meglepődés faktorba 

tartozóknál a leggyengébbek. Mind az öt életkorban az anya önjellemzése és a család-

típus a megmagyarázott variancia több mint 50%-át adja, a változók közül e kettő 

játssza a legfontosabb szerepet. Míg az anya érzelemfelismerése azonos mértékű 

mindegyik életkorban, a családtípus hatása a vizsgált minta esetében erősödő tenden-

ciát mutat. Az anya iskolai végzettsége mindegyik életkorban a harmadik legnagyobb 

magyarázó erővel bír, s ellentétben a családtípussal, hatásában az életkor növekedésé-

vel csökkenő tendencia figyelhető meg. Az anya életkora mindegyik életkorban ki-

sebb mértékben járul hozzá a megmagyarázott varianciához. 

Az érzelem-kifejezési képesség mérési eredményei alapján az idősebbek (15 és 

18 évesek) egyre pontosabbn választanak az alapérzelmek közül, s az egyes tételeknél 

kimutatható életkori különbségek igen jól tükrözik a szociálisérdek-érvényesítő képes-

ségek életkori elkülönüléseit, ami az alapérzelmek és a különböző helyzetek megítélé-

sének szoros kapcsolatára utal. Annak ellenére, hogy a mérőeszköz az alapérzelmek 

kifejezésének mérésére megfelelő, az eredményekből az is kiderül, hogy a 15 és a 18 

éveseknél már a tételek 25%-ánál nem elegendő az alapérzelmek köre, aminek oka az 
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érzelmi rendszer egyre nagyobb differenciáltsága, ez pedig a felismerés-kifejezés 

kapcsolatát erősíti.  

Az érzelem-megértési képesség működésével kapcsolatos adatok szerint a 12 

évesek és az idősebbek a várt érzelmet gyakrabban jelölték meg, mint a fiatalabbak, s 

a leggyakrabban jelölt érzelem a meglepődés és a düh. A két fiatalabb korosztályba 

tartozók kevésbé kapcsolják össze az egyes jeleneteket, azokat gyakrabban értelmezik 

a többitől elszigetelten. Az érzelem-szabályozási képesség vizsgálata szerint a 12–18 

évesek nagyobb arányban érzik úgy, hogy egy-egy – feltehetően frusztrációt okozó – 

társas helyzet megélése nagyon rossz érzés számukra.  

Nem szerinti különbségek – hasonlóan a SZÉK-vizsgálathoz – leginkább a 15 

és a 18 évesek körében azonosíthatók, s főként azon tételeknél, ahol a SZÉK-kérdőív 

esetében is. Igen kevés eltérés mutatható ki az iskola típusa alapján mind a 15, mind a 

18 évesek körében, ezeknél leginkább a szakiskolai tanulók különülnek el szakközépis-

kolai és gimnáziumi kortársaiktól. 
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8. A SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ KÉPESSÉG 
MŰKÖDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI 

 
A szociálisprobléma-megoldó képesség működésének kérdőíves vizsgálatában a 

SZÉK-kérdőívet kitöltők közül 737 tanuló, 680 szülő (ennél a vizsgálatnál is csak 

anyák) és 36 pedagógus vett részt. A mérőeszköz nem alkalmas óvodás korú gyerme-

kek mérésére, így a négyévesek szociálisprobléma-megoldó képességének működésé-

ről nincsenek adataink.  

 A kérdőív (11. melléklet) 25 kijelentést tartalmaz, a tételek öt faktorba sorol-

hatók: (I.) Pozitív orientáció, (II.) Negatív orientáció, (III.) Racionalitás, (IV.), Impul-

zivitás, (V.) Elkerülés. Mindegyik faktorhoz az eredeti kérdőív faktoranalízise és az 

általunk végzett faktoranalízis alapján öt-öt tétel (kijelentés) tartozik. Megfelelőnek 

bizonyultak mind a KMO-mutatók (0,83 feletti), mind a reliabilitásmutatók (0,88 fe-

lettiek). A kijelentéseket ötfokú Likert-típusú skála alapján kell megítélni, ami meg-

egyezik a SZÉK-kérdőívnél alkalmazott skálával (1: soha; 2: általában nem; 3: néha 

igen, néha nem; 4: általában igen; 5: mindig).  

Akárcsak a SZÉK-kérdőív esetében, az SZPMK-kérdőívvel kapott eredmé-

nyeket három szempont mentén ismertetjük: (1) életkori különbségek; (2) nem szerin-

ti eltérések; (3) a 15 és a 18 évesek esetében iskolatípus szerinti különbségek. A há-

rom területhez kapcsolódó hipotézisek megegyeznek a szociálisérdek-érvényesítő és 

az érzelmi képességeknél megfogalmazott hipotézisekkel. Az életkori és az iskolatí-

pus szerinti különbségek vizsgálatára varianciaanalízist (ANOVA) alkalmaztunk, a 

nemek közötti eltéréseket kétmintás t-próbával elemeztük. Az értékelők ítéletei közöt-

ti összefüggéseket korrelációszámítással tártuk fel. 

A különbségeket faktoronként, a faktorokba tartozó kérdőívtételek alapján (a 

kérdőív sorszámainak feltüntetésével) mutatjuk be, ahogyan a SZÉK esetében is, fak-

torátlagok és összevont mutatók alapján. Az adatok értelmezése során figyelembe kell 

venni a probléma kifejezés és az általa asszociált helyzetek közötti különbségeket. A 

fejlődéslélektani kutatások szerint a serdülőkor elejéig a társas helyzetek értelmezése 

énközpontúbb, mint később, ami a személyek közötti ellentétek megítélésében és an-

nak kezelésében is tetten érhető (Vajda, 2001). Más hazai vizsgálati eredményekkel az 

adatok nem hasonlíthatók össze, csak egy németországi és egy spanyolországi, 12–18 

évesekkel végzett vizsgálat adataival (D’Zurilla, Nezu és Maydeu-Olivares, 2002), 
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azonban az összehasonlítás nem statisztikai próbák alapján történik, így csupán felté-

telezések fogalmazhatók meg.  

8.1 Pozitív orientáció faktor: életkor, iskolatípus és nem szerinti sajátosságok 
 
A Pozitív orientáció faktor tételei a problémához való pozitív viszonyulás egy-egy 

aspektusát tartalmazzák, annak gyakoriságát mérik. Az 55. táblázat szemlélteti értéke-

lőnként a faktorok és az összevont mutató szerinti mérőszámot (%p). 

 
55. táblázat. A Pozitív orientáció faktor életkori mérőszámai (%p)  

Életkori részminták ANOVA 
Értékelők Jellemző 

8 12 15 18 F p 

átlag 63 62 56 54 
Gyermek 

szórás 15 13 13 11 
29,3 0,02 

átlag 70 71 56 54 
Szülő 

szórás 15 14 12 12 
35,3 0,00 

átlag 62 54 53 53 
Pedagógus 

szórás 13 11 12 11 
19,6 0,01 

átlag 65 63 54 54 Összevont 
mutató szórás 14 13 12 11 

19,6 0,02 

 

Az adatok alapján a nyolc és a 12 éveseknél azonosítható az értékelők ítéletal-

kotásának általános tendenciája, az értékek szülő-gyermek-pedagógus sorrendben 

való csökkenése. A 15 és a 18 éveseknél az értékek már hasonlóak, a 18 éveseknél 

szinte azonosak. Az önjellemzés és a szülők értékelése alapján a nyolcévesek és a 12 

évesek szignifikánsan nagyobb értékkel különülnek el, ami megegyezik az összevont 

mutató szerinti életkori eltéréssel. A pedagógusok megítélése alapján a nyolcévesek 

különülnek el szignifikánsan az idősebb korosztályba tartozóktól.  

Az összevont mutató alapján a szociális problémák pozitív megítélése a két fi-

atalabb korosztályra gyakrabban jellemző, az idősebbek problémához való viszonyu-

lása, problémaértelmezése, a kivitelezés előtti tájékozódás ritkábban pozitív, amelyek 

önmagukra, a helyzetre és más személyekre egyaránt vonatkozhatnak. A német és a 

spanyol eredmények ezekhez hasonlóak. A gyerekek és a pedagógusok ítéletei alapján 

a 8–18 éves kor között 9 %p-nyi, a szülői értékelés alapján 16 %p-nyi, az összevont 

mutató (ÖM) szerint 11 %p-nyi az értékek csökkenése (13. ábra).  
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13. ábra  
A Pozitív orientáció faktor életkori jellemzői az értékelők  

(gyermek, szülő, pedagógus) és az összevont mutató (ÖM) alapján 
 

Az értékelők közötti kapcsolatokat az 56. táblázat szemlélteti. A gyermek-

szülő értékelése közötti összefüggés a legerősebb mindegyik életkorban és hasonló 

erősségűek. A z-próbák (p<0,05) alapján ennél gyengébb a gyermek-pedagógus és a 

szülő-pedagógus közötti kapcsolat mindegyik életkorban, utóbbi a 12 és a 18 évesek-

nél nem szignifikáns.  

 
56. táblázat. Pozitív orientáció: az értékelők eredményeinek korrelációja az életkori 

részminták szerint      

Értékelők 8 12 15 18 

Gyermek-szülő 0,48** 0,39* 0,52** 0,58** 

Gyermek-pedagógus 0,26* 0,20* 0,32* 0,36* 

Szülő-pedagógus 0,16* n. s. 0,20* n. s. 
 

Megjegyzés: * p<0,05; **p<0,01; n. s. = nem szignifikáns 
 
 

Mindhárom értékelő véleménye alapján (57. táblázat) a nyolc- és a 12 évesek 

gyakrabban vélik úgy, hogy a problémát azonnal meg kell oldani (13/P), ami 

D’Zurilla , Nezu és Maydeu-Olivares (2002) szerint összefüggésben állhat a késleltetés 

életkori sajátosságával. Ezzel hasonló a SZÉK-vizsgálat egyik eredménye is: ez az 

életkori elkülönülés azonosítható a győztes kihirdetésének idejével kapcsolatos tétel-

nél, ami az egyén számára problémaként, a társas összehasonlítással kapcsolatban álló 

problémaként is értelmezhető. 
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57. táblázat. Pozitív orientáció faktor: a kérdőívtételek és az összevont mutató (ÖM) 
szerinti életkori eltérések az értékelők alapján (ANOVA) 

Értékelők  Tétel 
és 

össze-
vont 

mutató 

Kérdőívtétel 

Gyermek  Szülő  Pedagógus  

4/Pneg Ha nem tudok elsőre megoldani egy 
problémát, nem adom fel. 

{15, 18}<{8, 12} {15, 18}<{8, 12} {18}<{8, 12, 15} 

5/P Egy probléma megoldása kihívást 
jelent számomra. {18}<{8, 12, 15} {18}<{8, 12, 15} n. s. 

9/P A problémáimat meg tudom oldani. n. s.  {15, 18}<{8, 12} {15, 18}<{8, 12} 

13/P Azonnal meg akarom oldani a prob-
lémáimat. {15, 18}<{8, 12} {15, 18}<{8, 12} {15, 18}<{8, 12} 

15/P Ha meg kell oldani egy problémát, 
kitartó vagyok. {15, 18}<{8, 12} {15}<{8, 12, 18} {18}<{8, 12, 15} 

ÖM {15, 18}<{8, 12} 

 

Megjegyzés: P=Pozitív orientáció; neg=negatív megfogalmazású tétel; < szignifikánsan kisebb érték 
(p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 

 

A 15/P tétel megítélése ezzel szemben más értékelők szerinti elkülönüléseket 

eredményezett. Az önjellemzés alapján a kitartás (hasonlít a 4/P tételhez, ám itt nega-

tív előzmény nem szerepel a kijelentésben) a két fiatalabb korosztályba tartozóknál 

gyakoribb, a szülők szerint a nyolc-, a 12 és a 18 évesek, azonban a pedagógusok sze-

rint a nyolc-, a 12 és a 15 évesek körében. Az önjellemzés és a szülői értékelés alapján 

a 8–18 évesek közül a két fiatalabb korosztályba tartozóknál gyakoribb, hogy nem 

adják fel a probléma megoldását abban az esetben, ha elsőre kudarcot vallanak 

(4/Pneg). A pedagógusok szerint e tekintetben a 18 évesek és a náluk fiatalabbak kö-

zött van szignifikáns eltérés. A legidősebbek tekintik ritkábban kihívásnak társas 

problémáik megoldását (5/P) mind a gyerekek, mind a szülők szerint, s a pedagógu-

sok értékelése alapján nincs számottevő különbség az életkori részminták között. A 

9/P tétel esetében az önjellemzés alapján nem különülnek el a részminták, ám a szülők 

és a pedagógusok úgy vélik, a két fiatalabb korosztályba tartozó gyerekek gyakrabban 

vélik úgy, hogy problémáikat meg tudják oldani.  

Az iskolatípusok szerint a 15 és a 18 évesek között egy tételnél (13/P) mutat-

ható ki szignifikáns eltérés (p<0,05), miszerint önjellemzésük alapján a 15 éves és a 

18 éves szakiskolásokra (Si) gyakrabban jellemző, mint gimnáziumi (G) és szakkö-
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zépiskolai (S) kortársaikra, hogy azonnal meg akarják oldani problémáikat ({G, S} < 

{Si}). A tételekhez tartozó mérőszámokat (%p) a 29–31. melléklet tartalmazza.  

A nem szerinti szignifikáns különbségek az 58. táblázatban, a mérőszámok 

(%p) a 32. mellékletben találhatók. Két tételnél (4/P, 15/P) általánosítható az eltérés a 

fiúk és a lányok pozitív orientációjában, az elkülönülések az értékelők igen egybe-

hangzó véleményét tükrözik. A 15 és a 18 éves fiúk kevésbé adják fel a probléma 

megoldását az első, nem sikerült próbálkozás után, mint a lányok (4/Pneg), valamint a 

12 és a 15 éves lányok mindhárom értékelő szerint, a pedagógusok értékelése alapján 

a 15 éves lányok is kitartóbbak, mint fiú kortársaik (15/P).   

 
58. táblázat. Pozitív orientáció faktor: nem szerinti szignifikáns különbségek az érté-

kelők alapján  

Gyermek  Szülő  Pedagógus 
Kérdőívtétel 

12 15 18 12 15 18 12 15 18 

  4/Pneg n. s. F F n. s. F F n. s. F F 

15/P L n. s. L L n. s. L L L L 
 
Megjegyzés: P=Pozitív orientáció; neg=negatív megfogalmazású tétel; L=lányok értéke szignifikánsan 

nagyobb (p<0,05); F=fiúk értéke szignifikánsan nagyobb (p<0,05); n. s. = nem szignifi-
káns 

 

8.2 Negatív orientáció faktor: életkor, iskolatípus és nem szerinti sajátosságok 
 
A Negatív orientáció faktor tételei a problémához való negatív viszonyulás egy-egy 

aspektusát tartalmazzák, ezek gyakoriságát mérik. Az 59. táblázat tartalmazza értéke-

lőnként a faktort jellemző és az összevont mutatót kifejező mérőszámot (%p).     

 
59. táblázat. A Negatív orientáció faktor életkori mérőszámai (%p)  

Életkori részminták ANOVA 
Értékelők Jellemző 

8 12 15 18 F p 

átlag 55 67 72 76 
Gyermek 

szórás 16 14 11 12 
29,2 0,01 

átlag 52 63 67 67 
Szülő 

szórás 15 13 12 11 
15,6 0,00 

átlag 59 63 72 75 
Pedagógus 

szórás 15 12 12 13 
40,2 0,00 

átlag 55 64 71 73 Összevont 
mutató szórás 15 13 11 12 

22,3 0,00 
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 Az 59. táblázat alapján a Negatív orientáció faktorba tartozó tételekről a 

nyolcéveseknél az értékelők igen eltérően vélekednek, szemben a Pozitív orientáció 

faktorral, a pedagógusok értéke a legnagyobb. A 12 éveseknél a pedagógusok és a 

szülők értéke azonos, s a két idősebb életkorban a pedagógusok és a gyerekek értéke-

lése hasonló. A gyermeki és a szülői értékelés alapján a legfiatalabbak különülnek el 

kisebb értékkel az idősebbektől, a pedagógusok ítélete szerint a két fiatalabb és a két 

idősebb korosztály tanulói különülnek el szignifikánsan, s az összevont mutató alap-

ján a nyolcévesek, a 12 évesek és együtt a 15 és a 18 évesek.   

 

50

55

60

65

70

75

80

8 12 15 18 életkor

%p

Gyermek

Szülő

Pedagógus

ÖM

 

14. ábra  
A Negatív orientáció faktor életkori jellemzői az értékelők  

(gyermek, szülő, pedagógus) és az összevont mutató (ÖM) alapján 
 

A negatív orientáció, a szociális problémák megoldásának negatív jelenség-

ként való kezelése (14. ábra) az összevont mutató szerint a nyolcévesekre jellemző 

legkevésbé és a két idősebb korosztályra a leginkább, vagyis a problémamegoldás 

ezen aspektusa ellentétes életkori tendenciát mutat a pozitív viszonyulással. A fakto-

ron elért eredmények a német vizsgálat eredményével mutatnak hasonlóságot, a spa-

nyol gyerekek nagyobb értéket értek el ezen a faktoron. A legfiatalabbak és a legidő-

sebbek értéke közötti különbség az önjellemzés alapján a legnagyobb (21 %p), a szü-

lők és a pedagógusok értékelése szerint ennél kisebb és közel azonos (15 és 16 %p), s 

az összevont mutató (ÖM) alapján 18 %p-nyi a változás. 

Az értékelők közötti korrelációk (60. táblázat) minden kapcsolat esetében 

szignifikánsak, ám – ellentétben a Pozitív orientáció faktorral – a gyerek-szülő kap-

csolat a z-próbák (p<0,05) alapján csak a két fiatalabb korosztálynál erősebb. A 15 és 
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a 18 éveseknél hasonló mértékű a gyermek-szülő és a gyermek-pedagógus kapcsolat 

erőssége, és mindegyik életkorban a szülő-pedagógus közötti összefüggés a leggyen-

gébb. 

 
60. táblázat. Negatív orientáció: az értékelők eredményeinek korrelációja az életkori 

részminták szerint 

Értékelők 8 12 15 18 

Gyermek-szülő 0,42** 0,41** 0,34** 0,51** 

Gyermek-pedagógus 0,32* 0,29* 0,42** 0,46** 

Szülő-pedagógus 0,18* 0,11* 0,14* 0,15* 
 

Megjegyzés: *p<0,05; **p<0,01 
 

A Pozitív orientáció faktorral ellentétben a Negatív orientáció faktor kijelenté-

seire adott válaszok (61. táblázat) alapján az életkorral szinte mindegyik sajátosság 

gyakorisága nő. A pedagógusok értékelése szerint nincs jelentős különbség a gyere-

kek között annak gyakoriságában, hogy félelmet éreznek egy-egy probléma megoldá-

sa előtt (1/N), ám a szülők szerint ez gyakrabban jellemző a 15 és a 18 évesekre, az 

önjellemzés szerint csak a 18 évesekre.  

 
61. táblázat. Negatív orientáció faktor: a kérdőívtételek és az összevont mutató (ÖM) 

szerinti életkori eltérések az értékelők alapján (ANOVA) 

Értékelők  Tétel 
és 

össze-
vont 

mutató 

Kérdőívtétel 

Gyermek  Szülő  Pedagógus  

1/N 
Ha meg kell oldanom egy problé-
mát, megijedek és félek. 

{8, 12, 15}<{18} {8, 12}<{15, 18} n. s. 

3/N 
Ha döntenem kell, ideges és bi-
zonytalan vagyok. 

{8, 12}<{15, 18} {8, 12}<{15, 18} {8}<{12, 15, 18} 

7/Nneg 
Ha nem tudok elsőre megoldani 
egy problémát, nagyon rosszul 
érzem magam. 

{8}<{12}<{15, 18} {8, 12}<{15, 18} {8}<{12}<{15, 18 } 

8/N 
Amikor meg kell oldanom egy 
problémát, úgy érzem, feleslegesen 
próbálkozom. 

{8, 12}<{15, 18} n. s. {8, 12}<{15, 18} 

11/N 
Ha meg kell oldanom egy problé-
mát, ideges leszek. 

{8}<{12}<{15, 18} {8}<{12}<{15, 18} {8}<{12}<{15, 1 8} 

ÖM {15, 18}<{8, 12} 

 

Megjegyzés: N=Negatív orientáció; neg=negatív megfogalmazású tétel; < szignifikánsan kisebb érték 
(p<0,05); n. s. = nem szignifikáns  
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 Megegyezik a szülők és a gyerekek véleménye a 3/N tételnél: a két idősebb 

korosztályba tartozók gyakrabban idegesek és bizonytalanok egy döntéskor, mint a 

fiatalabbak, a pedagógusok véleménye alapján ez a különbség a nyolcévesek és az 

idősebbek között számottevő. Két tételnél (7/Nneg, 8/N) a gyermeki és a pedagógusi 

értékelés szerinti elkülönülés azonos: legkevésbé a nyolcévesek és leginkább a közép-

iskolások érzik gyakrabban rosszul magukat, ha nem tudnak megoldani egy társas 

problémát (7/Nneg), a szülők véleménye alapján a 12 évesekre ez hasonló mértékben 

jellemző, mint a nyolcévesekre. Annak érzése, hogy a próbálkozások feleslegesek 

(8/N), gyakrabban jellemző a két idősebb korosztályra, azonban a szülők ítéletei alap-

ján nincs jelentős különbség a részminták között. A 11/N tétel megítélése alapján 

mindhárom értékelő szerint három csoport különül el az alapján, milyen gyakran lesz-

nek idegesek, ha egy szociális problémával szembesülnek: legkevésbé a nyolcévesek, 

s leginkább a 15 és 18 évesek.  

Az eredeti kérdőívvel több olyan vizsgálatot (pl. McMurran, Egan, Blair és 

Richardson, 2001) végeztek, amelyben e faktorok és néhány személyiségvonás kap-

csolatát elemezték. McMurran és munkatársai (2001) kutatásai alapján a Negatív ori-

entáció serdülőkorban erős pozitív kapcsolatban áll az érzelmi stabilitással: azok, akik 

a Negatív orientáció faktoron alacsony értéket értek el, alacsony érzelmi stabilitással 

rendelkeztek és fordítva. Érdemes hazai mintán is megvizsgálni ezeket az összefüggé-

seket. 

Az iskolatípusonkénti elkülönüléseket a 62. táblázat, a mérőszámokat (%p) a 

29–31. melléklet tartalmazza. A 15 és a 18 évesek önjellemzése, valamint a 18 évesek 

körében a pedagógusok szerint is a gimnazisták és a szakközépiskolások gyakrabban 

idegesek, amennyiben dönteniük kell egy-egy probléma megoldásáról (3/N), és a pe-

dagógusok szerint akkor is, ha meg kell oldaniuk egy társas problémát (11/N).  

 
62. táblázat. Negatív orientáció faktor: iskolatípus szerinti szignifikáns elkülönülések 

az értékelők alapján 
Gyermek  Pedagógus  Kérdőív-

tétel 15 18 15 18 

   3/N {G} < {S, Si} {G} < {S, Si} n. s. {G} < {S, Si} 

 11/N n. s. n. s. {G} < {S, Si} {G} < {S, Si} 
 

Megjegyzés: N=Negatív orientáció; G=gimnázium; S=szakközépiskola; Si=szakiskola; < szignifikán-
san kisebb érték (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 
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A nem szerinti szignifikáns különbségeket a 63. táblázatban foglaltuk össze, a 

tételekhez tartozó mérőszámok (%p) a 32. mellékletben találhatók. Az önjellemzés és 

a pedagógusok értékelése alapján a 15 és a 18 éves lányok, a szülői ítéletek szerint a 

15 éves lányok gyakrabban érzik úgy, hogy idegesek és bizonytalanok abban az eset-

ben, ha dönteniük kell, miként oldják meg problémájukat (3/N).  

 
63. táblázat. Negatív orientáció faktor: nem szerinti szignifikáns különbségek az érté-

kelők alapján  

Gyermek  Szülő  Pedagógus 
Kérdőívtétel 

12 15 18 12 15 18 12 15 18 

3/N n. s. L L n. s. L n. s. n. s. L L 

7/Nneg L n. s. n. s. L L L L n. s. n. s. 
 
Megjegyzés: N=negatív orientáció; neg=negatív megfogalmazású tétel; L= lányok értéke szignifikán-

san nagyobb (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 
 

Az önjellemzés és a pedagógusok szerint a 12 éves lányok, a szülők szerint a 

12, a 15 és a 18 éves lányok egyaránt gyakrabban érzik magukat rosszul, ha nem tud-

nak elsőre megoldani egy társas problémát (7/Nneg). Ezek az eredmények ellentétben 

állnak D’Zurilla , Maydeu-Olivares és Kant (1998) kutatási eredményeivel, hiszen az 

általuk vizsgált amerikai 13–18 éves lányokra kisebb mértékben volt jellemző a szoci-

ális problémák megoldásának negatív megítélése. Feltehetően az eltérést jelentős mér-

tékben magyarázzák – a lányok és a fiúk eltérő nevelésében is szerepet játszó – kultú-

rabeli különbségek.  

 

8.3 Racionalitás faktor: életkor, iskolatípus és nem szerinti sajátosságok 
 
A Racionalitás faktor tételei a problémamegoldáshoz kapcsolódó döntés, a helyzet-

felmérés, a lehetőségek végiggondolásának gyakoriságát mérik. A 64. táblázat tartal-

mazza értékelőnként a faktor, valamint az összevont mutató mérőszámát (%p). Az 

értékek mindegyik életkorban szemléltetik azok szülő-gyermek-pedagógus sorrendbe-

li csökkenését. A gyerekek és a szülők, valamint az összevont mutató alapján a két 

fiatalabb és a két idősebb korosztály különül el szignifikánsan, az idősebbek értéke 

magasabb. A pedagógusi értékelés szerint a 8–15 évesek és a 18 évesek közötti kü-

lönbség számottevő, vagyis a racionalitás az idősebbek problémamegoldására jellem-

zőbb. 
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64. táblázat. A Racionalitás faktor életkori mérőszámai (%p)  

Életkori részminták ANOVA 
Értékelők Jellemző 

8 12 15 18 F p 

átlag 54 59 67 69 
Gyermek 

szórás 17 15 12 12 
42,5 0,02 

átlag 56 60 69 72 
Szülő 

szórás 16 14 14 11 
24,5 0,00 

átlag 52 50 56 67 
Pedagógus 

szórás 15 14 15 12 
15,6 0,03 

átlag 54 56 64 69 Összevont 
mutató szórás 16 14 14 12 

29,3 0,02 

 

 E faktoron a német gyerekek magas, a spanyolok alacsony értéket értek el, s a 

kettő közé tehető vizsgálatunk eredménye. Az önjellemzés és a pedagógusok alapján a 

nyolc és a 18 évesek értékei között 15 %p-nyi a különbség, a változás a szülők értéke-

lése szerint 16, valamint az összevont mutató (ÖM) szerint 14 %p-nyi (15. ábra). 
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15. ábra  
A Racionalitás faktor életkori jellemzői az értékelők  

(gyermek, szülő, pedagógus) és az összevont mutató (ÖM) alapján 
 

Az öt faktor közül a Racionalitás faktornál (65. táblázat) található a legtöbb 

nem általánosítható összefüggés. A szignifikáns értékek közül a szülő-gyermek kap-

csolat a legerősebb mindegyik életkorban, a két idősebb korosztálynál gyengébbek, 

mint a nyolc- és a 12 éveseknél. A leggyengébbek – akárcsak az eddigi faktoroknál – 

a szülő-pedagógus értékelése közötti kapcsolatok (z-próba, p<0,05).  
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65. táblázat. Racionalitás faktor: az értékelők eredményeinek korrelációja az életkori 
részminták szerint  

Értékelők 8 12 15 18 

Gyermek-szülő 0,39** 0,32** 0,28* 0,31* 

Gyermek-pedagógus 0,21* 0,23* n. s. n. s. 

Szülő-pedagógus n. s. 0,19* 0,14* n. s. 
 

Megjegyzés: *p<0,05; **p<0,01; n. s. = nem szignifikáns 
 

A Racionalitás faktor szerinti életkori sajátosságok (66. táblázat) igen változa-

tosak, egyetlen tételnél sem azonosak az értékelők szerinti elkülönülések, e kijelenté-

seket ítélik meg legkülönbözőbben a gyerekek, a szüleik és a pedagógusok. A 19/N 

tétel esetében mindegyik értékelő szerint a nyolcévesek gondolják végig legritkábban, 

mit akarnak tenni a probléma megoldásaként. Az önjellemzés szerint az idősebbek 

között nincs számottevő különbség. A szülők értékelése alapján a 12 évesek és együtt 

a 15 és a 18 évesek is elkülönülnek nagyobb értékkel. A pedagógusok véleménye sze-

rint a 12 és a 15 évesek között nincs jelentős különbség, és a 18 évesekre gyakrabban 

jellemző annak végiggondolása, mit akarnak tenni a probléma megoldásaként.   

A 12/R és a 21/R tételnél a gyermeki és a pedagógusi értékelés szerinti elkülö-

nülés azonos. A legidősebbek gondolják végig gyakrabban döntéseik lehetségesen jó 

és rossz következményeit (12/R), a szülők szerint a 15 és a 18 évesek között e tekin-

tetben nincs különbség. E folyamat végéről, a problémamegoldás utáni értékelésről is 

(21/R) gyakrabban gondolkodnak a 18 évesek az önjellemzés és a pedagógusok sze-

rint. A szülők ítélete alapján ebben az esetben is a két fiatalabb és a két idősebb kor-

osztály között van számottevő különbség.   

A 16/R tételnél a gyermeki és a szülői értékelés eredményezett azonos elkülö-

nülést, miszerint a problémamegoldás előtt a két idősebb korosztály gyűjt gyakrabban 

információt a megoldandó helyzetről. A pedagógusok szerint ez a 18 évesek körében 

gyakoribb, mint a fiatalabbaknál. A 23/Rneg tétel szerinti elkülönülés a pedagógusok 

ítélete alapján nem szignifikáns és a másik két értékelő szerint is eltérő: az önjellem-

zés alapján az összes lehetséges megoldás végiggondolása nélkül leginkább a nyolc-

évesek döntenek, s legkevésbé a 18 évesek. A szülők szerint a két fiatalabb és a két 

idősebb korosztály különül el, s az utóbbiakra ez szintén ritkábban jellemző.   
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66. táblázat. Racionalitás faktor: a kérdőívtételek és az összevont mutató (ÖM) szerin-
ti életkori eltérések az értékelők alapján (ANOVA) 

Értékelők  
Tétel  

és 
össze-
vont 

mutató 

Kérdőívtétel 

Gyermek  Szülő  Pedagógus  

12/R 

Döntés előtt végiggondo-
lom minden lehetséges 
megoldás jó és rossz kö-
vetkezményét. 

{8, 12, 15}<{18} {8, 12}<{15, 18} {8, 12, 15}<{18} 

16/R 

Ha meg kell oldani egy 
problémát, az első dolgom 
az, hogy minél többet 
megtudok a problémáról. 

{8, 12}<{15, 18} {8, 12}<{15, 18} {8, 12, 15}<{18} 

19/R 
Egy probléma megoldása 
előtt pontosan kigondolom, 
mit akarok elérni. 

{8}<{12, 15, 18} {8} < {12}<{15, 18} {8}<{12, 15}<{ 18} 

21/R 
Egy probléma megoldása 
után végiggondolom, hogy 
javult-e a helyzetem. 

{8, 12, 15}<{18} {8, 12}<{15, 18} {8, 12, 15}<{18} 

23/Rneg 

Ha meg akarok oldani egy 
problémát, nem gondolom 
végig az összes lehetséges 
megoldást. 

{15, 18}<{12}<{8} {15, 18}<{8, 12} n. s. 

ÖM {8, 12}<{15, 18} 

 

Megjegyzés: R=Racionalitás; neg=negatív megfogalmazású tétel; < szignifikánsan kisebb érték 
(p<0,05); n. s. = nem szignifikáns  

  

A 15 és a 18 évesek között az iskola típusa alapján csak a 19/R esetében azo-

nosítható szignifikáns eltérés, az ezekhez tartozó mérőszámokat (%p) a 29–31. mel-

léklet tartalmazza. A gimnáziumi (G), a szakközépiskolai (S) és a szakiskolai (Si) 

tanulók közül – a pedagógusok, a szülők és a gyerekek szerint egyaránt – mind a 15, 

mind a 18 éves gimnazistákra jellemző gyakrabban ({S, Si}<{G}), hogy egy problé-

ma megoldása előtt pontosan kigondolják, mit akarnak tenni.  

A nem szerinti szignifikáns különbségeket a 69. táblázatban, a mérőszámokat 

(%p) a 32. mellékletben foglaltuk össze. Két tételnél (12/R, 23/Rneg) szignifikáns a 

lányok és a fiúk közötti eltérés, ám csak a 15 és a 18 éves korban, kizárólag a pedagó-

gusi értékelés és az önjellemzés alapján. Az önjellemzés szerint a 15 és a 18 éves fiúk, 

a pedagógusok szerint a 18 éves fiúk gondolják végig gyakrabban egy lehetséges 

megoldás jó és rossz következményeit (12/R), és míg az önjellemzés szerint a 18 éves 

lányokra, a pedagógusok szerint a 15 éves lányokra jellemző gyakrabban, hogy nem 

gondolják végig a megoldási lehetőségeket (23/Rneg).  
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67. táblázat. Racionalitás faktor: nem szerinti szignifikáns különbségek az értékelők 
alapján  

Gyermek  Pedagógus  
Kérdőívtétel 

15 18 15 18 

12/R F F n. s. F 

23/Rneg n. s. L L n. s. 
 
Megjegyzés: R=Racionalitás; neg=negatív megfogalmazású tétel; L=lányok értéke szignifikánsan na-

gyobb (p<0,05); F=fiúk értéke szignifikánsan nagyobb (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 
 

8.4 Impulzivitás faktor: életkor, iskolatípus és nem szerinti sajátosságok 
 
Az Impulzivitás faktor tételei a döntés és a megoldás néhány érzelmi aspektusát tar-

talmazzák, amivel a problémához való viszonyulás érzelmi oldala vizsgálható. 

D’Zurilla , Nezu és Maydeu-Olivares (2002) szerint e tételek a racionalitást mérő téte-

lekkel állnak szemben, vagyis a két faktor tételei jól szemléltetik az érzelmek és a 

racionalitás kapcsolatának klasszikus felfogását (a szociális aktivitásban egymást gát-

ló, ellentétes – jó vagy rossz, sikeres vagy sikertelen, hatékony vagy nem hatékony 

stb. – következményekkel járó hatótényezők). A 68. táblázatban találhatók értékelők 

szerint a faktorok, valamint az összevont mutatók mérőszámai (%p). 

 
68. táblázat. Az Impulzivitás faktor életkori mérőszámai (%p)  

Életkori részminták ANOVA 
Értékelők Jellemző 

8 12 15 18 F p 

átlag 72 69 61 60 
Gyermek 

szórás 11 14 17 15 
12,6 0,02 

átlag 75 75 72 70 
Szülő 

szórás 12 14 12 13 
2,6 0,07 

átlag 62 72 75 63 
Pedagógus 

szórás 13 11 12 14 
21,3 0,01 

átlag 69 72 69 65 Összevont 
mutató szórás 12 13 14 14 

14,2 0,02 

  

Az életkor szerinti eredmények e faktornál a legváltozatosabbak. A szülők ér-

tékelése alapján nincs az impulzivitás tekintetében életkori különbség, s nagyon eltérő 

a gyerekek és a pedagógusok értékelése is. Nem azonosítható életkoronként a klasszi-

kus értékelői sorrend sem. Az összevont mutató alapján a 12 évesekre az érzelmek 

meghatározta döntés és megoldás gyakrabban jellemző, mint a nyolc-, a 15 és a 18 

évesekre. A racionalitással ellentétben a spanyol értékek szignifikánsan magasabbak a 
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német értékeknél, s e kettő közé helyezhetők vizsgálatunk adatai is, amelyek közelebb 

állnak a spanyol mutatókhoz.  

A 16. ábra alapján 8–18 éves kor között az önjellemzés szerinti változás 

(csökkenés) 12 %p-nyi, a szülők véleménye alapján 5 %p-nyi. Azonban a pedagógu-

sok értékelése szerint a változás 8–12 éves kor között 10 %p-nyi növekedés, hasonló a 

15 évesek értéke, majd 15 és 18 év között 12 %p-nyi csökkenés mutatható ki. Ezt a 

feltételezett változást szemléltetik az összevont mutatók (ÖM) is. Az eredmények 

alapján a serdülőkor elején jelentős változás történik ezen a területen, amit más, ha-

sonló összetevőt mérő vizsgálatok (pl. Erikson, 2002; Vikár, 1999) eredményei is 

megerősítenek. 
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16. ábra  
Az Impulzivitás faktor életkori jellemzői az értékelők  

(gyermek, szülő, pedagógus) és az összevont mutató (ÖM) alapján 
 

Az értékelők ítéletei közötti korrelációk (69. táblázat) közül a szülő-gyermek a 

legerősebb, ám csak a két fiatalabb korosztálynál, a z-próbák (p<0,05) alapján a 15 és 

a 18 éveseknél ezek a kapcsolatok nem különböznek számottevően a többitől. Egy 

korábbi, BFQ-val végzett vizsgálatunkban (Kasik, 2006) szintén hasonlóak a szülő-

gyermek korrelációs értékek az impulzivitás (érzelmekkel való megküzdés) faktornál, 

ami megerősíti ezeket az eredményeket, s a nemzetközi kutatások (pl. Fabes és mtsai, 

2001) alapján is a problémamegoldás érzelmi hátterében igen jelentős az anya-

gyermek közötti kapcsolat sajátossága. 
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69. táblázat. Impulzivitás faktor: az értékelők eredményeinek korrelációja az életkori 
részminták szerint  

Értékelők 8 12 15 18 

Gyermek-szülő 0,46** 0,41** 0,31* 0,32* 

Gyermek-pedagógus 0,25* 0,32* 0,33* 0,21* 

Szülő-pedagógus 0,26* 0,21* 0,29* 0,26* 
 

Megjegyzés: *p<0,05; **p<0,01 
 

A 70. táblázatban összefoglalt életkori elkülönülések az értékelők alapján nem 

egyeznek egyik tételnél sem, valamint a szülők ítélete szerint három tételnél nincs 

általánosítható különbség. Az önjellemzés alapján a nyolc és a 12 évesek gondolják át 

alaposan a lehetőségeket egy-egy döntés előtt (2/Ineg), a pedagógusok szerint ez a 

nyolcévesekre jellemzőbb, az idősebbek között nincs számottevő különbség. Ugyan-

csak a nyolcévesek gondolkodnak az önjellemzés alapján általában kevesebbet azon, 

melyik a legjobb megoldás (20/I), s az idősebbek többet, a pedagógusok szerint a 

nyolc-, a 15 és a 18 évesekre jellemző ez ritkábban és a 12 évesekre gyakrabban.  

 
70. táblázat. Impulzivitás faktor: a kérdőívtételek és az összevont mutató (ÖM) szerin-

ti életkori eltérések az értékelők alapján (ANOVA) 

Értékelők  
Tétel  

és 
össze-
vont 

mutató 

Kérdőívtétel 

Gyermek  Szülő  Pedagógus  

2/Ineg 
Ha döntenem kell, nem gondo-
lom át alaposan a lehetőségeket. 

{8, 12}<{15, 18} n. s. {8}<{12, 15, 18} 

14/I 
Ha meg kell oldanom egy prob-
lémát, azt teszem, ami elsőre 
jónak látszik. 

{18}<{8, 12, 15} {18}<{8, 15}<{12}   {18}<{15}<{8, 12} 

20/I 
Ha döntenem kell, nem gondol-
kodom sokat, hogy melyik meg-
oldás a legjobb. 

{8}<{12, 15, 18} n. s. {8, 15, 18}<{12} 

24/I 
Ha döntenem kell, az érzéseimre 
hallgatok. 

{15, 18}<{8, 12} {8, 15, 18}<{12} {8, 15, 18}<{12} 

25/Ineg 
Ha döntenem kell, nem gondol-
kodom túl sokat. 

{15, 18}<{8}<{12}   n. s. {15, 18}<{8, 12} 

ÖM {8, 15, 18} < {12} 

 

Megjegyzés: I=Impulzivitás; neg=negatív megfogalmazású tétel; < szignifikánsan kisebb érték 
(p<0,05); n. s. = nem szignifikáns  
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Szintén kismértékű a gyerekek és a pedagógusok szerinti elkülönülés a 25/Ineg 

tétel szerint: az önjellemzés alapján a 12 évesekre jellemző legritkábban és a 15–18 

évesekre leggyakrabban, hogy túl sokat gondolkodnak a megoldáson, a pedagógusok 

szerint azonban a nyolcévesekre is hasonlóan jellemző ez, mint a 12 évesekre. Mind-

három értékelő szerint a 18 évesek teszik legritkábban azt egy-egy probléma megol-

dásakor, amit először jónak tartanak (14/I). A gyerekek ítélete alapján ennél gyakrab-

ban a nyolc, a 12 és a 15 évesek, a szülők szerint leggyakrabban a 12 évesek és a pe-

dagógusok szerint a nyolc- és a 12 évesek. Az érzelem alapú döntés (24/I) saját beval-

lásuk szerint leggyakrabban a nyolc- és 12 évesekre, legkevésbé a 15 és a 18 évesekre 

jellemző, azonban a szülők és a pedagógusok szerint ez gyakrabban jellemző a 12 

évesekre, mint a többi életkorba tartozókra. 

A 15 és a 18 éves gimnazisták, szakközépiskolások és szakiskolások közötti 

szignifikáns különbségeket a 71. táblázat, a mérőszámokat (%p) a 29–31. melléklet 

tartalmazza. Kizárólag a pedagógusok értékelése alapján jelentős a különbség: a 15 

éves szakközépiskolások és szakiskolások egy-egy probléma esetében gyakrabban 

teszik azt, amit elsőre jónak tartanak (14/I), és gyakrabban döntenek érzéseik alapján 

(24/Ineg), amely különbség mindkét korosztálynál azonosítható. 

 
71. táblázat. Impulzivitás faktor: iskolatípus szerinti szignifikáns elkülönülések a pe-

dagógusok szerint  

Pedagógus  Kérdőív-
tétel 15 18 

  14/I {G} < { S, Si} n. s. 

  24/Ineg {G} < { S, Si} {G} < { S, Si} 
 

Megjegyzés: I=Impulzivitás; neg=negatív megfogalmazású tétel; G=gimnázium; S=szakközépiskola; 
Si=szakiskola; < szignifikánsan kisebb érték (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 

 

A nem szerinti szignifikáns különbségeket a 72. táblázatban foglaltuk össze, a 

mérőszámok (%p) a 32. mellékletben találhatók. Azon két tételnél azonosítható a lá-

nyok és a fiúk között eltérés, amelyek esetében az iskolatípus szerinti is. Az adatok 

alapján a 12 éves lányok önmaguk szerint, szüleik és pedagógusaik szerint is gyak-

rabban oldják meg problémáikat az első jónak ígérkező ötlet alapján (14/I), a pedagó-

gusok szerint ez a 15 éves lányokra is gyakrabban jellemző, mint a fiúkra. A gyerekek 

és a pedagógusok véleménye alapján a 12 és a 15 éves lányok gyakrabban döntenek 

érzéseikre hallgatva, mint a fiúk (24/Ineg).   
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72. táblázat. Impulzivitás faktor: nem szerinti szignifikáns különbségek az önjellem-
zés, a szülők és a pedagógusok értékelése alapján  

Gyermek  Szülő  Pedagógus 
Kérdőívtétel 

12 15 12 12 15 

      14/I L n. s. L L L 

24/Ineg L L n. s. L L 
 
Megjegyzés: I=Impulzivitás; neg=negatív megfogalmazású tétel; L=lányok értéke szignifikánsan na-

gyobb (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 
 

8.5 Elkerülés faktor: életkor, iskolatípus és nem szerinti sajátosságok 
 
Az Elkerülés faktor tételei a döntés és a megoldás elkerülésével kapcsolatosak, az 

ítéletekből ezek mértékére lehet következtetni. A 73. táblázat tartalmazza 

értékelőnként a faktor (%p), valamint az összevont mutató mérőszámát (%p). A peda-

gógusok és a gyerekek közel hasonlóan ítélik meg problémáikat az elkerüléssel, a 

döntés halogatásával, a helyzet elhagyásával vagy a megoldás meg sem kezdésével 

kapcsolatban, a szülői értékelés e faktornál mindegyik életkorban alacsonyabb, vagyis 

kevésbé vélik úgy, hogy gyermekük elkerüli szociális problémáit. Ez jól szemlélteti a 

korábbi vizsgálataink során tapasztalt – akár a gyermeki önjellemzéshez, akár a peda-

gógusi ítéletalkotáshoz viszonyított – pozitívabb megítélést (Kasik, 2006).  

 
73. táblázat. Az Elkerülés faktor életkori mérőszámai (%p)  

Életkori részminták ANOVA 
Értékelők Jellemző 

8 12 15 18 F p 

átlag 59 60 62 71 
Gyermek 

szórás 16 14 13 12 
10,5 0,00 

átlag 55 54 56 69 
Szülő 

szórás 16 15 14 14 
15,6 0,00 

átlag 56 61 62 71 
Pedagógus 

szórás 15 13 14 11 
15,5 0,00 

átlag 56 58 60 70 Összevont 
mutató szórás 16 14 13 12 

25,6 0,00 

  

Mindegyik értékelő és az összevont mutató alapján is a 18 évesek értéke ma-

gasabb, mint a fiatalabbaké (17. ábra). Az összevont mutató szerint az elkerülés a 18 

évesek körében gyakrabban fordul elő, mint a fiatalabbaknál, s ez az eredmény legin-

kább a német vizsgálati adatokkal mutat hasonlóságot. A német tanulókkal szemben a 

spanyol diákok kevésbé tanúsítanak elkerülést társas problémáik megoldása során. A 
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legfiatalabbak és a legidősebbek között az elkerülés növekedése az önjellemzés alap-

ján 12 %p-nyi, a szülői értékelés és az összevont mutató (ÖM) alapján 14 %p-nyi, s a 

pedagógusok értékelése alapján 15 %p-nyi. 
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17. ábra  
Az Elkerülés faktor életkori jellemzői az értékelők  

(gyermek, szülő, pedagógus) és az összevont mutató (ÖM) alapján 
 

Az értékelők ítéletei közötti összefüggések (74. táblázat) közül csak a 15 éve-

seknél szignifikánsan erősebb a szülő-gyermek kapcsolat, mint a gyermek-pedagógus 

kapcsolat, és erre a részmintára jellemző az is, hogy a szülő-pedagógus kapcsolat kö-

zötti összefüggés nem számottevő. 

 
74. táblázat. Elkerülés faktor: az értékelők eredményeinek korrelációja az életkori 

részminták szerint       

Értékelők 8 12 15 18 

Gyermek-szülő 0,35* 0,29* 0,42** 0,29* 

Gyermek-pedagógus 0,32* 0,26* 0,21* 0,33* 

Szülő-pedagógus 0,29* 0,20* n. s. 0,22* 
 

Megjegyzés: *p<0,05; **p<0,01; n. s. = nem szignifikáns  

 

Az Impulzivitás eredményeivel ellentétben az Elkerülés faktornál két tétel 

(10/E, 22/E) esetében az értékelők szerinti elkülönülés azonos, s kettőnél (6/E, 18/E) a 

szülői és a pedagógusi megegyezik (75. táblázat). A 15 és a 18 évesekre gyakrabban 

jellemző, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne kelljen a problémáik-

kal foglalkozni (10/E), s ugyancsak jellemzőbb rájuk, hogy addig halogatják problé-
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máik megoldását, amikor már nem tudnak semmit sem tenni azok rendezése érdeké-

ben (22/E). Azt, hogy a problémák maguktól megoldódjanak, a személyes bevonódás 

nélküli problémamegoldást (6/E) a 18 évesek szignifikánsan gyakrabban választják, 

mint a fiatalabbak, a felnőttek szerint azonban ez a 15 évesekre is hasonlóan jellemző.  

 
75. táblázat. Elkerülés faktor: a kérdőívtételek és az összevont mutató (ÖM) szerinti 

életkori eltérések az értékelők alapján (ANOVA)   

Értékelők  
Tétel  

és 
össze-
vont 

mutató 

Kérdőívtétel 

Gyermek  Szülő  Pedagógus  

6/E 

Várom, hogy a problémáim 
maguktól megoldódjanak, és ha 
nem, csak akkor próbálom én 
megoldani.  

{8, 12, 15}<{18} {8, 12}<{15, 18} {8, 12}<{15, 18} 

10/E 
Mindent megteszek, hogy ne 
kelljen foglalkozni a problémá-
immal. 

{8, 12}<{15, 18} {8, 12}<{15, 18} {8, 12}<{15, 18} 

17/E 
A problémák megoldását húzom-
halasztom. 

{8, 12}<{15, 18} {8, 12, 15}<{18} {8}<{12, 15}<{18}  

18/E 
Több időt töltök a problémáim 
elkerülésével, mint a megoldá-
sukkal. 

n. s. {8, 12, 15}<{18} {8, 12, 15}<{18} 

22/E 
Addig halogatom a problémák 
megoldását, hogy már nem tudok 
semmit sem tenni. 

{8, 12, 15}<{18} {8, 12, 15}<{18} {8, 12, 15}<{18} 

ÖM {8, 12, 15}<{18} 

 

Megjegyzés: E=Elkerülés; < szignifikánsan kisebb érték (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns 
 

A 18/E tétel megítélésében nincs különbség az életkori részminták között az 

önjellemzés alapján, ám a szülők és a pedagógusok hasonlóan vélekednek: a 18 éve-

sek különülnek el magasabb értékkel, vagyis ők töltenek több időt problémáik megol-

dását. A 17/E tétel értékelései más-más elkülönüléseket eredményeztek. Az önjellem-

zés alapján a két idősebb korosztályra jellemzőbb a problémamegoldás halogatása, a 

szülők szerint ez leginkább a 18 évesekre jellemző, s a pedagógus ítéletei alapján leg-

kevésbé a nyolcévesekre és leginkább a legidősebbekre. 

A 15 és a 18 évesek között az iskola típusa alapján egyetlen tételnél azonosít-

ható jelentős eltérés (17/E – ennek %p-ban kifejezett mérőszáma a 29–31. melléklet-

ben található). Mind önmaguk, mind pedagógusaik megítélése alapján a 15 és a 18 

éves szakközépiskolai (S) és szakiskolai (Si) tanulóknál a gimnáziumi (G) tanulókra 

jellemző gyakrabban a problémamegoldás halogatása ({S, Si} < {G}) .  
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A nem szerinti szignifikáns különbségeket a 76. táblázatban foglaltuk össze, a 

mérőszámok (%p) a 32. mellékletben találhatók. A lányok és a fiúk közötti különbség 

két tételnél (10/E, 18/E) általánosítható: az önjellemzés és a szülői értékelés alapján a 

15 éves fiúk gyakrabban tesznek meg mindent annak érdekében, hogy ne foglalkoz-

zanak a problémával (10/E). A 12 és a 15 éves lányokról azonban mind a szülők, 

mind a pedagógusok úgy vélik, gyakrabban fordítanak több időt a megoldás kivitele-

zése helyett az elkerülésére (18/E).   

 
76. táblázat. Elkerülés faktor: nem szerinti szignifikáns különbségek az értékelők 

alapján  

Gyermek  Szülő  Pedagógus 
Kérdőívtétel 

15 12 15 12 15 

10/E F n. s. F n. s. n. s. 

18/E n. s. L L L L 
 

Megjegyzés: E=Elkerülés; L=lányok értéke szignifikánsan nagyobb (p<0,05); F=fiúk értéke szignifi-
kánsan nagyobb (p<0,05); n. s. = nem szignifikáns;  

 

8.6 Részösszefoglalás: a szociálisprobléma-megoldó képesség életkor, iskolatípus 
és nem szerinti jellemzői 

 
A szociálisprobléma-megoldó képesség faktorai esetében is jelentős életkori eltérések 

azonosíthatók, ugyanakkor – a szociálisérdek-érvényesítő és az érzelmi képességekhez 

képest – kevésbé határozható meg az elkülönülés általános jellemzője. Az iskolatípus 

és a nem alapján kevés tételnél szignifikáns a különbség. Az értékelők ítéletei közötti 

korrelációk hasonlóak a SZÉK-vizsgálatnál azonosítotthoz: a gyermekek és a szülők 

értékelése közötti összefüggés szorosabb, mint a gyermek-pedagógus vagy a szülő-

pedagógus közötti. Mindegyik faktornál jellemző, hogy a kapcsolatok tendenciaszerű-

en nem változnak az életkor előrehaladtával. 

A szociális problémák pozitív megítélése (Pozitív orientáció) a nyolc- és a 12 

évesekre gyakrabban jellemző, mint a 15 és a 18 évesekre. Ezzel szemben az önma-

guk számára problémás kapcsolatok és helyzetek megoldásának negatív jelenségként 

való értelmezése (Negatív orientáció) a két idősebb korosztályra jellemző leggyak-

rabban, ritkábban a 12 évesekre, s legritkábban a nyolcévesekre. A probléma definiá-

lásával, a megoldás előtti döntéssel és kivitelezéssel kapcsolatos racionalitás, a 

többszempontú értelmezés, több megoldási lehetőség számbavétele (Racionalitás) 

gyakrabban jellemző a két idősebb korosztályba tartozó diákokra. A 12 évesekre jel-
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lemző gyakrabban az érzelmek meghatározta döntés és kivitelezés (Impulzivitás), és 

nincs jelentős különbség a nyolc, a 15 és a 18 évesek között. A probléma elkerülése, a 

megoldás halogatása (Elkerülés) a 18 éveseknél gyakrabban fordul elő, mint a fiata-

labbaknál, akik között e tekintetben nincs számottevő eltérés.  

A 25 kérdőívtétel közül 10 esetében azonosítható nem szerinti különbség. 

Mindhárom értékelő közel azonos módon ítéli meg a lányok és a fiúk képességműkö-

dését, nagyobb mértékű az egyezés, mint a szociálisérdek-érvényesítő képességek fak-

torainál. Az iskola típusa alapján kevés eltérés mutatható ki, összesen hét. Főként a 

pedagógusok és a gyerekek ítéletei szerint különülnek el a 15 és a 18 éves gimnáziumi, 

szakközépiskolai és szakiskolai diákok, s főként a szakiskolások a gimnazistáktól és a 

szakközépiskolában tanulóktól.  
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9. AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁSI KÉPESSÉG M ŰKÖDÉSE, 
VALAMINT KAPCSOLATA A SZOCIÁLISÉRDEK-

ÉRVÉNYESÍTŐ ÉS A SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ 
KÉPESSÉGEKKEL 

 
A különböző elméleti modellek alapján végzett szociáliskompetencia-vizsgálatok 

eredményei igen hamar felhívták a figyelmet arra, hogy a szociális kompetencia mű-

ködése az életkor előrehaladtával egyre nagyobb mértékben befolyásolja a tanulmányi 

sikerességet (Gresham és Elliot, 1993), és a gyerekek tudása, kognitív képességeik 

fejlettsége is hatással van a szociális aktivitás eredményességére, vagyis a szociális és 

a kognitív terület között kétirányú interakció feltételezhető (Bremer és Smith, 2004; 

Van der Zee, Thijs és Schakel, 2002). Ennek megfelelően a napjainkban végzett nem-

zetközi vizsgálatok jelentős hányadának a szociális és a kognitív területek közötti ösz-

szefüggések feltárása a célja, ami alapján pontosabban meghatározható a komplex 

(ebből a szempontból szociális-kognitív) fejlesztő program tartalma, módszer- és esz-

köztára (Chen, 2003).  

Hazai kutatások igen kis része foglalkozik ezzel a kapcsolattal, e területek ösz-

szehasonlításakor főként a tanulmányi teljesítmény és a különböző képességek, kész-

ségek egymásra hatását elemzik (Kasik, 2006). Korábbi vizsgálatainkból (pl. Kasik, 

2006) kiderült, hogy a szociális képességek az életkor előrehaladtával egyre szorosabb 

kapcsolatban állnak a tanulmányi teljesítménnyel.  

A disszertációban bemutatott vizsgálat során nem a tanulmányi teljesítmény 

mint kognitív jellemző és a szociális képességek összefüggéseit, hanem a kognitív 

kompetencia egyik összetevője, az induktív gondolkodási képesség (Csapó, 1994), a 

szociálisérdek-érvényesítő és a szociálisprobléma-megoldó képességek kapcsolatát 

vizsgáltuk. Csapó (1994) szerint az indukció olyan következtetés, amely az egyes 

vagy különös ítéletektől az általánoshoz vezet el. Az induktív gondolkodás az egyedi-

ből az általánosra való következtetés folyamata, szabályok felismerése és modellek 

alkotása. Mechanizmusát tekintve a dolgok tulajdonságainak és a dolgok között levő 

kapcsolatoknak az összehasonlításán, a hasonlóságok és különbségek megállapításán 

alapszik (Csapó, 1998). E gondolkodás révén új tudás keletkezik, azonban az így ka-

pott tudás igazsága nem bizonyítható, csak valószínűsíthető. E folyamatban fontos 

szerepet játszik a találgatás, a hipotézisalkotás és a hipotézis tesztelése, ellenpéldák 

keresése és a valószínűségi gondolkodás. Több jelenség közös sajátosságainak felis-
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merése elvezet az analógiák felfedezéséhez, az analógiás gondolkodás az induktív 

gondolkodás egyik alapvető összetevője (Csapó, 1998).  

 Hoffman (1983), valamint Mott és Krane (2006) szerint e gondolkodás a szo-

ciális aktivitás szempontjából is alapvető, hiszen egy társas helyzetben való aktivitá-

sunkat meghatározzák korábbi tapasztalataink, az azokból levont következtetések, a 

múltbéli esemény és a jelenlegi közötti hasonlóságok, különbözőségek, az aktivitás 

sikerességét meghatározó verbális és nem verbális aktivitások eredménye, ami szoros 

kapcsolatban áll az induktív gondolkodáson belül az analógiás gondolkodással. A 

kutatók szerint a különböző helyzetekben ugyanúgy szabályokat alkotunk, modelleket 

állítunk fel, mint egy kognitív természetű feladat elvégzésekor, amelyek jelentős része 

nem tudatosul. Úgy véljük, ez a megközelítés jól illeszthető a Damasio-féle (1994) 

viselkedésértelmezéshez, amit a szociálisérdek-érvényesítő képességek kapcsán rész-

letesen bemutattunk (lásd az elméleti hátteret és az 5.3.1 alfejezetet).   

9. 1. Az induktív gondolkodási képesség működése 
 
Az induktív gondolkodási képesség működését két teszttel mértük, mindkettőt Csapó 

(1999a) dolgozta ki. Óvodások vizsgálatára egyik teszt sem alkalmas, így – hasonlóan 

az SZPMK méréséhez – csak a 8–18 évesek induktív gondolkodásának fejlettségét 

vizsgáltuk. Külön mérőeszközzel mértük a nyolcéveseket (IND-A) és az idősebbeket 

(IND-B), mindkét korosztály esetében az eredeti teszt rövidített változatával (16. és 

17. melléklet). Az IND-A így négy részből áll: (1) betűsorok; (2) számok analógiája; 

(3) szóbeli analógiák és (4) számsorok. Az IND-B nem tartalmazza az (1) részt, csak a 

további hármat (2, 3, 4), ezért az összehasonlíthatóság érdekében a fiatalabbakkal nem 

töltettük ki a betűsorok részt. A mérőeszközök megbízhatósága igen jó (lásd a 15. 

táblázatot), a Cronbach-α értékek a teszt országos reprezentatív mintán történt bemé-

résének (Csapó, 2001) mutatóihoz hasonlóak.  

A 77. táblázat szemlélteti a százalékpontban (%p) kifejezett életkori, résztesz-

tek és az összevont mutató szerinti, varianciaanalízissel kapott eredményeket. Az ada-

tok a korábbi mérések (pl. Csapó, 2001) eredményeivel megegyeznek: mindhárom 

területen az életkor előrehaladtával egyre magasabbak az átlagok, s igen magasak a 

szórásértékek is, ami jelentős egyéni különbségekre utal. 

Az összevont mutató szerinti életkori elkülönülés ({8} < {12} < {15, 18} ) azo-

nosítható mindegyik részteszt esetében: a nyolcévesek értéke a legkisebb, ennél szig-

nifikánsan nagyobb a 12 éveseké, s együtt a 15 és a 18 évesek értéke a legnagyobb. 
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Az összevont mutató alapján a legfiatalabbak és a legidősebbek értéke között 26 %p-

nyi a különbség, a számanalógiánál 37, a szóanalógiánál 43, s a számsorok esetében 

23 %p.  

 
77. táblázat. Az induktív gondolkodási képesség életkori mérőszámai (%p) 

8 12 15 18 
Részteszt 

Átlag  Szórás Átlag  Szórás Átlag  Szórás Átlag  Szórás 

Számok analógiája 21 22 40 21 51 18 58 14 

Szóbeli analógiák 27 15 42 22 69 17 74 18 

Számsorok 23 19 28 21 36 20 46 20 

Összevont mutató 23 19 36 22 53 18 59 17 

 

Csapó (1994, 2001) szerint az induktív gondolkodási képesség életkori válto-

zása szabályos logisztikus görbe szerint megy végbe, amit vizsgálatunk eredményei is 

megerősítenek. A korábbi mérések és e mérés adataiból is az a következtetés vonható 

le, hogy az első jelentős változás (növekedés) a harmadik évfolyam (8-9 éves kor) 

után zajlik, majd a felső tagozaton, a hatodik évfolyam környékén (körülbelül 12 éves 

korban) intenzív a változás, s a középiskolai évek alatt vált a gyorsuló változás lassu-

lóba. E változás azonosítható a legtöbb általunk vizsgált szociális képesség faktorainál 

is.  

Kizárólag a 18 éves fiúk és lányok eredménye különbözik szignifikánsan (a 

lányok átlaga 62, a fiúké 56), ami megegyezik a korábbi vizsgálat (Csapó, 2001) ered-

ményével. Ugyancsak hasonlóak az eredmények az iskolatípust illetően: mindkét 

életkorban szignifikánsan (p<0,05) elkülönül a gimnáziumi (G) részminta a szakkö-

zépiskolai (S) és a szakiskolai (Si) részmintától ({S, Si} < {G}). A 15 éveseknél a 

gimnáziumi tanulók átlaga 59, a szakközépiskolásoké 52, a szakiskolásoké 48. A 18 

éves gimnáziumi tanulók átlaga 65, a szakközépiskolásoké 57, a szakiskolásoké 53.  

9.2 Összefüggések az induktív gondolkodási, a szociálisérdek-érvényesítő és a 
szociálisprobléma-megoldó képességek között 

 
A kognitív és a szociális képességek kapcsolatának feltárására korrelációelemzést 

végeztünk. Az eredményekből csupán a területek egymásra hatására következtethe-

tünk, ok-okozati kapcsolatra nem. Mivel a szociálisérdek-érvényesítő és a szociális-

probléma-megoldó képességek működését a szülők és a pedagógusok is értékelték, 

ezért az elemzést kétféleképpen végeztük el: (1) a kognitív képesség összevont muta-
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tóját a szociálisképesség-faktorok önjellemzéssel kapott eredményeinek összevont 

mutatójával korreláltattuk, valamint (2) a kognitív képesség összevont mutatóját a 

szociális képességek értékelők szerinti ítéleteiből számított faktoronkénti összevont 

mutatóval. A kétféle eljárás eredményeképpen képet kapunk arról, a felnőtt értékelők 

ítéleteinek bevonásával miként módosulnak a korrelációk.  

A 78. táblázat tartalmazza életkori részmintánként az induktív gondolkodási 

képesség és a szociális faktorok közötti korrelációkat. A GYÖ-oszlopban a gyermeki 

önjellemzéssel, a 3É-oszlopban a három értékelő szerinti összevont mutatóval végzett 

összefüggés-vizsgálat eredményei találhatók. 

   
78. táblázat. Az induktív gondolkodási képesség és a szociális faktorok kapcsolata 

8 12 15 18 Szociális 
faktor GYÖ 3É GYÖ 3É GYÖ 3É GYÖ 3É 

É 0,32* 0,29* 0,45** 0,40** 0,52** 0,55** 0,59** 0,48** 
HE 0,33** 0,35** 0,42** 0,39* 0,59** 0,49** 0,68** 0,62** 
EÉK n. s. -0,12* -0,21* -0,20* -0,21* -0,25* n. s. n. s. 
IGY 0,22* 0,18* 0,21 n. s. 0,19* 0,19* 0,12* 0,19* 
VSZ 0,35* n. s. 0,32** 0,41** 0,52** 0,44** 0,55** 0,56** 
HRV 0,24* 0,18* 0,30* n. s. 0,31* 0,19* 0,26* 0,21* 
PO 0,31* 0,32* 0,35* 0,29* 0,38** 0,28* 0,47** 0,49** 
NO 0,28* 0,15* 0,24* 0,12* 0,25* 0,18* 0,34** n. s. 
R 0,42** 0,32* 0,49** 0,25* 0,45** 0,20* 0,52** 0,29* 
I -0,19* -0,16* -0,14* -0,15* -0,19* n. s. -0,21* n. s. 

E 0,11* 0,15* 0,23** 0,22* 0,24* 0,31* 0,25* 0,32* 
 

Megjegyzés: GYÖ=gyermeki önjellemzés összevont mutatója; 3É=a három értékelő szerinti összevont 
mutató; É=Érdek; HE=Helyzet, elvárás; EÉK=Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás; 
IGY=Idő és győztes; VSZ=Viszony és szerep; HRV=Hozzájárulás és részesedés viszo-
nya; PO=Pozitív orientáció; NO=Negatív orientáció; R=Racionalitás; I=Impulzivitás; 
E=Elkerülés; * p<0,05; ** p<0,01; n. s. = nem szignifikáns  

 

 A 88 korrelációból csupán kilenc nem szignifikáns. Az általánosítható össze-

függésekből több fontos sajátosság rajzolódik ki. A legtöbb korrelációs érték 0,20 és 

0,30 körüli (p<0,05), és a kétféle (GYÖ és 3É) elemzés között nincs jelentős különb-

ség, tehát a szülői és a pedagógusi értékelés bevonása nem változtat jelentős mérték-

ben az összefüggésen. Erre a SZÉK-vizsgálat eredményeiből is következtethetünk, 

hiszen az értékelők közötti eltérés az egyes életkori részmintáknál gyakran nem jelen-

tős.  

A nemzetközi vizsgálatok eredményeit igazolja a hétből öt szociális faktor (É, 

HE, VSZ, PO, R) induktív gondolkodással való kapcsolata: a nyolcévesek körében is 
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0,30 feletti és az életkor előrehaladtával egyre nagyobbak vagy hasonlóak az értékek. 

Az egyéni érdek dominanciája, a helyzet és a helyzet adta elvárások figyelembe véte-

le, a csoportban betöltött szerep és az azoknak való megfelelés, valamint a problémák 

racionális kezelése egyre szorosabb kapcsolatban áll az induktív gondolkodással. Két 

faktor, az esélyegyenlőség, az érdekütközés és a kizárás (EÉK), valamint az impulzi-

vitás (I) kapcsolata ellentétes irányú. Ez az összefüggés az EÉK faktornál csak a 12 és 

a 15 éveseknél szignifikáns, az I esetében azonban mindegyik életkorra jellemző.  

A nemzetközi vizsgálatok eredményei szerint a szociális képességekkel legin-

kább a verbalitással kapcsolatos induktív területek állnak kapcsolatban. Ez alapján 

feltételeztük, hogy az általunk alkalmazott teszt részei közül a szóbeli analógiák ké-

pességfaktorokkal való kapcsolata erősebb, mint a másik kettővel való kapcsolata. A 

résztesztek eredményeit a szociális képességek faktorainak GYÖ-mutatójával korrelál-

tattuk. Az eredmények alapján (79. táblázat) csak a 15 és a 18 évesek körében és csu-

pán öt faktornál különböznek a kapcsolatok erősségei (Érdek, Helyzet, elvárás, Vi-

szony és szerep, Pozitív orientáció, Racionalitás). A nemzetközi vizsgálatokhoz ha-

sonlóan mindegyiknél a szóbeli analógiák összefüggése erősebb (z-próbák, p<0,05), s 

mindegyik korrelációbeli eltérés mindkét életkorban azonosítható, közel azonosak, 

vagyis a középiskolai évek alatt – feltehetően – nem változnak jelentősen.   

 
79. táblázat. Az induktív gondolkodás résztesztjei és a szociális faktorok közötti össze-

függések 15 és 18 éves korban 

15 18 15 18 15 18 15 18 15 18 
Résztesz 

É HE VSZ PO R 

Számok analógiája 0,21* 0,25* 0,20* 0,18* 0,17* 0,15* 0,18* 0,16* 0,21* 0,18* 

Szóbeli analógiák 0,37** 0,35** 0,38** 0,40** 0,29** 0,34** 0,25** 0,29** 0,33** 0,32** 

Számsorok 0,19* 0,21* 0,18* 0,20* 0,19* 0,17* 0,15* 0,20* 0,19* 0,15* 

 

Megjegyzés: É=Érdek; HE=Helyzet, elvárás; VSZ=Viszony és szerep, PO=Pozitív orientáció; 
R=Racionalitás;  *p<0,05; **p<0,01 

 

  Az induktív gondolkodás és a szociális képességek összefüggésrendszere egy-

értelműen jelzi e két terület jelentős kapcsolatát. Az induktív gondolkodási képesség 

mért területeinek az életkor előrehaladtával azon faktorokkal egyre szorosabb a kap-

csolata, amelyek a Damasio-féle (1994) viselkedésmodell helyzet- és lehetőségértéke-

lés eleméhez tartoznak. Meichenbaum és munkatársai (1981) szerint a szociális kom-

petencia kognitív összetevőinek kiemelkedő szerepe a szociális aktivitás során éppen 
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e szakaszban jelentős, ami megerősíti az eredményekből levont következtetést: a sza-

bályalkotás, a tapasztalatból következtetések levonása, modellalkotás a szociális akti-

vitás életkori változása során kiemelkedő jelentőségű. A tapasztalatok jellege a szo-

ciális aktivitás változásában viszonyító funkciót lát el, s ebből újabb, már számos 

vizsgálati eredmény alapján megfogalmazott következtetés vonható le: a korai szociá-

lis tapasztalatoknak alapvető a szerepük a későbbi társas aktivitás eredményessége, 

hatékonysága szempontjából.  
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10. AZ ANYÁK VÉLEKEDÉSE ANYAGI, SZELLEMI ÉS 
KAPCSOLATI ER ŐFORRÁSAIKRÓL GYERMEKÜK 

SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍT Ő VISELKEDÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN 

 

A nemzetközi pedagógiai kutatásokkal ellentétben a hazai vizsgálatok igen kis hánya-

da foglalkozik a gyermekek szociális aktivitása és a különböző viselkedésformákról 

alkotott szülői vélekedések összefüggéseivel. A kutatási eredmények (pl. Fabes és 

mtsai, 2001) alapján a szülők egy-egy viselkedésformáról alkotott elképzelései – ame-

lyek hatnak nevelési technikáik kiválasztására és alkalmazására (Bereczkei, 2003) – 

nagymértékben befolyásolják a gyerekek viselkedésének alakulását, ezáltal figyelem-

bevételük mindenképpen szükséges a szocialitás óvodai és iskolai fejlesztésekor.  

 A kutatássorozat részeként – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – meg-

vizsgáltuk a szociális aktivitást meghatározó külső, ezen belül a családi tényezők egy 

kisebb csoportját. A vizsgálat során egy általunk kidolgozott kérdőívet (Szülői erőfor-

rások és szociálisérdek-érvényesítő képességek – SZESZÉK – Tóth és Kasik, 2009) 

alkalmaztunk, a kérdőívvel a szülők együttműködéssel, segítéssel, versengéssel és 

vezetéssel mint viselkedésformával kapcsolatos anyagi, szellemi és kapcsolati erőfor-

rásainak gyakorisága és mértéke tárható fel. A SZÉK-vizsgálatban részt vevő 945 

gyermek édesanyja közül 653 töltötte ki a kérdőívet (az életkori megoszlást a 2. táblá-

zat tartalmazza, 5.1 alfejezet), ez azonban a minta reprezentativitását nem befolyásol-

ta. A kérdőív egyes részeinek és a teljes mérőeszköz reliabilitása megfelelő (lásd az 

5.3.4 alfejezetet). 

A mérőeszköz (15. melléklet) öt részből áll: (1) Bevezető, (2) Anyagi erőfor-

rások, (3) Szellemi erőforrások, (4) Kapcsolati erőforrások és (5) Családi háttér. Az 

(5) rész a teljes vizsgálatsorozat számára háttérkérdőívként szolgált, aminek kitöltését 

akkor is kértük, ha a SZESZÉK-kérdőívet nem akarta kitölteni a szülő. A kérdőívrész 

kérdései a szülő nemére, életkorára, a családban élő gyermekek számára, a szülő isko-

lai végzettségére, az egy főre jutó havi nettó jövedelemre, valamint a gyermeket neve-

lő felnőttek számára (kivel neveli a szülő a vizsgálatban részt vevő gyermeket) vonat-

koznak. Mindezt a kérdőív elején tájékoztató egészíti ki, amelyben – a SZÉK-kérdőív 

elméleti keretei alapján – olvashatók az együttműködő, a segítő, a versengő és a veze-

tő viselkedésformának megfeleltethető képességek dimenziói, segítve a kérdőív egyes 

tételeinek megértését (például az együttműködő viselkedés megítélésének része, hogy 
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ki mennyit vállal a közös munkából vagy a versengésnél figyelembe kell venni, be-

tartja-e az egyén a szabályokat). E meghatározások mellett definiáltuk a norma (Fiske, 

2006) fogalmát is. 

10.1 Bevezető rész – vélekedések a családi és az intézményes nevelés szerepéről  
 
A Bevezető két leírást tartalmaz. Az első a családi nevelést állítja a négy viselkedés-

formát meghatározó normák elsajátításának középpontjába, a második az intézményes 

nevelést. E különválasztást azért tartottuk szükségesnek, mert a vizsgálatok (pl. 

Fabes, Leonard, Kupanoff és Martin, 2001) szerint a gyermek életkorának növekedé-

sével a szülők egyre inkább úgy vélik, gyermekük viselkedésének alakulásában foko-

zatosan kisebb a felelősségük, ezzel szemben az intézményes nevelésé egyre nagyobb. 

A kutatási eredmények szerint (pl. Lannert és Mártonfi, 2006; Fabes és mtsai, 2001) a 

későbbiekben a gyermek jövőjét érintő, főként nem a viselkedéssel, hanem a tanulmá-

nyi teljesítménnyel és az ahhoz szorosan kötődő helyzetekkel – például a továbbtanu-

lással – kapcsolatban tulajdonítanak maguknak jelentősebb befolyásoló szerepet. A 

vizsgálat folyamán e tendencia meglétét feltételeztük.  

A 80. táblázat az anyák válaszainak megoszlását tartalmazza az életkori rész-

minták alapján. Mind az első, mind a második kijelentésről hasonlóan vélekednek a 

különböző életkorú gyermekek szülei: az anyák jelentős hányada csak részben ért 

egyet (1: 38–70%), ennél kisebb hányaduk teljes mértékben egyetért (2: 25–60%) és 

csupán 1–3% azon szülők aránya, akik nem értenek egyet (0) a kijelentéssel. 

 
80. táblázat. A családi és az intézményes nevelés elsődlegessége a normák elsajátítá-

sában – megoszlások (%) 

4 8 12 15 18 
Leírás 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Családi  
nevelés  

2 65 33 2 62 36 3 65 32 1 68 31 2 59 39 

Intézményes 
nevelés  

1 70 29 2 64 34 3 54 25 3 44 53 2 38 60 
  

Megjegyzés: 0 = egyáltalán nem értek egyet; 1 = részben egyetértek; 2 = teljes mértékben egyetértek  
 

A 81. táblázat a válaszok átlagát és szórását tartalmazza (%p). A varianciaana-

lízis eredményei alapján az első leírás esetében nincs jelentős különbség az életkori 

részminták között, a szülők közel azonos módon vélekednek a családi nevelés fontos-

ságáról ezen viselkedésformák esetében, ami tehát eltér a nemzetközi eredmények 
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alapján feltételezett tendenciától. Azonban a második leírásra adott válaszok tükrözik 

a várt különbséget: a 15 és a 18 éves tanulók szülei nagyobb mértékben értenek egyet 

az iskolai nevelés fontosságával, mint a 4–12 évesek szülei ({4, 8, 12} < {15, 18}).  

 
81. táblázat. A Bevezető rész leírásainak életkori mérőszámai (%p) 

4 8 12 15 18 ANOVA 
Leírás 

Átlag  
Szó-
rás 

Átlag  
Szó-
rás 

Átlag  
Szó-
rás 

Átlag  
Szó-
rás 

Átlag  
Szó-
rás F p 

Családi  
nevelés 

76 15 82 16 82 16 79 15 80 15 2,2 0,09 

Intézményes  
nevelés 

70 17 72 17 75 14 83 14 83 13 22,3 0,03 

 

A két leírásról alkotott vélemények közötti összefüggés azt mutatja meg, 

mennyire tartják az anyák a két szocializációs színteret hasonlóan fontosnak a visel-

kedésformákkal kapcsolatos normák elsajátításának folyamatában. A két válasz korre-

lációs értékei közül a z-próba (p<0,05) alapján a négy- és a nyolcéveseké  erősebb 

kapcsolatot tükröz (négyéves: r=0,59; p<0,01; nyolcéves: r=0,51; p<0,01), mint az 

idősebbeké (12 éves: r=0,35; p<0,05; 15 éves: r=0,28; p<0,05; 18 éves: r=0,31; 

p<0,05) 

A válaszok indoklásának elemzése lehetővé teszi annak feltárását, milyen vi-

szonyt feltételeznek az anyák a különböző szocializációs színterek között, valamint 

milyen más hatásegyüttes szerepét tartják fontosnak gyermekük viselkedésének alaku-

lásában. A teljes minta alapján az első leírás megítélését az anyák 69%-a, a második 

leírásét 74%-uk indokolta, minden esetben a részben egyetértek választ.  

Az első leírásra adott válaszok indokai öt csoportba sorolhatók, amelyek alap-

ján az anyák igen eltérő nézőpontokból értelmezik saját szerepüket: a szocializációs 

színterek feladatmegosztása (24%), a viselkedést befolyásoló környezeti (23%) és 

gazdasági tényezők (18%), valamint az öröklött (15%) és a tanult (20%) személyiség-

tényezők kapcsolata. Az első csoportot azok az indokok alkotják, amelyek szerint a 

család és az intézmény kapcsolata igen fontos, a második csoport indokai szerint a 

család és a családon kívüli személy (tanár, barát, osztálytárs) kapcsolata is rendkívül 

meghatározó a normák kialakításában és az azokhoz való alkalmazkodásban. A har-

madik csoportba azon indokok tartoznak, amelyek a családra ható gazdasági, társa-

dalmi, politikai változások szerepét tartják a legkiemelkedőbb befolyásoló tényező-

nek. A negyedik csoport indokai az öröklött tényezők elsődlegességét hangsúlyozzák: 
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az intézményes nevelésnek alig van szerepe a már meglévő viselkedésformák változá-

sában. Az ötödik csoport indokai a viselkedésformák alapján szembeállítják a családi 

és az intézményes nevelést: a család célja az együttműködésre, a segítésre, ezzel 

szemben az óvoda és az iskola feladata a versengésre és a vezetésre való nevelés.  

A második leírás ítéleteinek indoklásai négy csoportba sorolhatók, amelyek 

közül az elsőbe tartozók (58%) – akárcsak az első leírásnál – szintén a család és az 

intézmény kapcsolatát emelik ki, az intézményes nevelés mellett a család szerepét is 

hasonlóan fontosnak tartják. A második csoport (15%) szintén fellehető az első leírás 

csoportjai között, amelyben a családi és az intézményes nevelés alapján különítik el a 

négy viselkedésformát: a család feladata az együttműködés és a segítés normáinak 

megtanítása, ezzel szemben az iskolának kell versengő helyzeteket teremteni és veze-

tői szerepeket biztosítani, ahol megtanulható a helyes versengő és vezetői viselkedés. 

A harmadik csoportba tartozó indokok (15%) a család elsődlegességét hangsúlyozzák: 

az óvodában és az iskolában csak a családban kialakított normák és szabályok módo-

sítása történik annak érdekében, hogy a gyermek sikeres legyen az iskolában. A ne-

gyedik csoportba tartozó indokok (12%) valójában nem indokok, hanem kritizálják az 

intézményes nevelést (például alkalmatlanok a pedagógusok a nevelésre, nincs idejük 

nevelni, csak oktatni). 

10.2 Az anyagi erőforrások megítélése 
 
Az Anyagi erőforrások kérdőívrész egy, a családi – a gyermekre költött – kiadások és 

a szülői nevelés kapcsolatára vonatkozó leírást tartalmaz: gyakran anyagi ráfordítás 

szükséges ahhoz, hogy a gyermek tagja lehessen különböző csoportoknak (például 

szakkörnek, különböző tevékenységeket biztosító csoportnak), amelyek a viselkedési 

minták révén hozzájárulnak a négy viselkedésforma pozitív irányú alakulásához.  

A leíráshoz kapcsolódó két kérdés mellett a SZÉK egyes tételei alapján létre-

hozott állításokat kell véleményezni négyfokú skálám (1: egyáltalán nem igaz; 2: in-

kább nem igaz; 3: inkább igaz; 4: teljes mértékben igaz). Az első kérdés esetében (Ki-

nek kell biztosítani ezeket a költségeket?) azt feltételeztük, hogy az életkor 

előrehaladtával egyre nagyobb azoknak a szülőknek az aránya, akik az államnak na-

gyobb szerepet tulajdonítanak, szervesen kapcsolódva a Bevezető leírásánál megfo-

galmazott hipotézishez.  

A második kérdésnél (Milyen gyakran fizet különböző tevékenységekért?) szin-

tén az életkori részminták szerinti jelentős elkülönülést feltételeztük, hiszen az évek 
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előrehaladtával egyre több ilyen tevékenységre van lehetőség. Az első kérdésnél 

mindegyik részmintánál főként az együttes tehermegosztást kifejező válaszokat jelöl-

ték a szülők, nincs szignifikáns különbség az életkori részminták között. A második 

kérdésnél mindegyik részmintában az anyák az első négy válasz közül választottak, 

közel azonos megoszlásban, így a várt eredménnyel szemben e kérdésre adott vála-

szok esetében sincs szignifikáns eltérés az életkori részminták között.  

Mivel a különböző csoportos tevékenységek kihasználásában jelentős szerepet 

játszik az anyagi háttér (Grusec és Hastings, 2007), elemeztük, milyen összefüggés áll 

fenn a második kérdésre (a fizetés gyakorisága) adott válasz, a család egy főre jutó 

havi jövedelme, valamint az egy hónapban a gyermekre költött, minden kiadást tar-

talmazó összeg között. A korrelációelemzés alapján a gyermeki tevékenységekre köl-

tött összeg és az egy főre jutó havi nettó jövedelem között a négyévesek (r=0,35; 

p<0,05), a 15 évesek (r=0,39; p<0,05) és a 18 évesek (r=0,47; p<0,01) részmintáján 

szignifikáns a kapcsolat. A korrelációs együttható a 18 éves gyermeket nevelő szü-

lőknél erősebb, ami megegyezik más kutatási adatokkal (pl. Bradley, Corwyn, 

McAdoo és García Coll, 2001).  

A második kérdésre adott válasz és a gyermekre költött átlagos havi összeg 

között a két idősebb korosztálynál általánosítható a kapcsolat: 15 évesek (r=0,31; 

p<0,05); 18 évesek (r=0,57; p<0,01), s a 18 éveseknél azonosított összefüggés erő-

sebb (z-próba, p<0,05). Szintén két részmintán szignifikáns a kapcsolat a nettó jöve-

delem és a gyermekre fordított összeg között: négyévesek (r=0,30; p<0,05), 12 évesek 

(r=0,26; p<0,05). Úgy véljük, későbbi kutatások során ezzel együtt érdemes egyrészt 

azt feltárni, az iskola milyen lehetőségeket (fizetett szakkör, foglalkozás) kínál, más-

részt a szülőknek hány szervezett tevékenységről van tudomásuk.  

E kérdőívrész második egységében a SZÉK-kérdőív tartalmával kapcsolatban 

hat kijelentést kellett négyfokú skálán megítélni (1: egyáltalán nem igaz; 2: inkább 

nem igaz; 3: inkább igaz; 4: teljes mértékben igaz). A kijelentések a pénzzel való ju-

talmazásról, buzdításról való vélekedést tárják fel hat helyzettel kapcsolatban: jutal-

mazás segítségnyújtásért (külön családtagnak és nem családtagnak); verseny előtti 

buzdítás pénzzel és verseny utáni jutalmazás; csoportmunkáért való jutalmazás; veze-

tői szerepért pénzjutalom. Egyrészt azt feltételeztük, hogy a pénzjutalom alapján nincs 

jelentős életkori elkülönülés, hiszen a jutalmazás inkább a család anyagi helyzetétől és 

a szülő, nem pedig a gyermek életkorától függ. Másrészt úgy gondoltuk, a négy visel-
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kedésforma esetében eltérően vélekednek a szülők az anyagi támogatásról (82. táblá-

zat).  

 
82. táblázat. A viselkedésformák pénzzel való jutalmazásának mérőszámai (%p) 

Életkori részminták ANOVA A pénzzel való 
jutalmazás 

oka 
Jellemző 

4 8 12 15 18 F p 

átlag 58 56 55 52 53 Segítségnyúj-
tás családtag-
nak  szórás 15 17 15 16 16 

45,2 0,06 

átlag 53 55 62 61 75 Versenyen való 
sikeres szerep-
lés szórás 18 17 14 13 11 

14,2 0,01 

átlag 78 82 65 62 64 Segítségnyúj-
tás nem család-
tagnak szórás 12 13 18 20 22 

10,5 0,02 

átlag 72 74 62 65 61 Csoportban 
végzett munka szórás 13 12 15 18 19 

13,5 0,01 

átlag 62 54 61 59 58 
Vezetői szerep 

szórás 16 17 15 17 16 
36,5 0,08 

átlag 59 62 79 85 72 Verseny előtt, 
ösztönzés szórás 19 18 11 12 14 

21,2 0,00 

 

Két kijelentés esetében nincs különbség az életkori részminták között: a csa-

ládtagnak való segítségnyújtás és a vezetői szerep betöltésének jutalmazásáról hason-

lóképpen vélekednek a szülők. Nem családtagnak való segítségnyújtásért és csoport-

ban végzett munka miatt a két fiatalabb korosztály szülei jutalmaznak inkább pénzzel 

({12, 15, 18} < {4, 8}). Egy verseny előtt leginkább a 12 és a 15 évesek, legkevésbé a 

négy- és a nyolcévesek szülei motiválják gyermekeiket pénzzel ({4, 8} < {18} < {12, 

15}). Az adatok alapján egy versenyen való sikeres szereplésért a legidősebbek szülei 

jutalmaznak leginkább pénzzel és legkevésbé a két fiatalabb korosztályba tartozó gye-

rekek szülei ({4, 8} < {12, 15} < {18}). 

Az adatok értelmezése során mindenképpen figyelembe kell venni a szülők 

életkorát, ami meghatározó lehet az anyagi javakkal való megerősítés mint nevelési 

eszköz alkalmazásában, valamint a pénzzel való megerősítést lehetővé tevő anyagi 

háttér is alapvető befolyásoló tényező (Kohn, 1995). E kapcsolatok feltárása érdeké-

ben az anyákat a háttérkérdőívben megadott életkori adatok megoszlása alapján há-

rom életkori csoportba soroltuk, az egyes csoportok nagysága közel azonos (1: 35 
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éves korig; 2: 36 és 45 év között; 3: 45 és ennél több), s a teljes mintán e csoportok 

alapján végeztük el a varianciaanalízist.  

Az eredmények tükrözik a gyermekek életkora szerinti elkülönüléseket. Nincs 

szignifikáns különbség az anyák életkori csoportjai között a családtagnak való segít-

ségnyújtásért (F=21,2; p=0,09) és vezetői szerepért (F=44,6; p=0,12) adott pénzjuta-

lom alapján. Szignifikánsan kevésbé jutalmazzák pénzzel az első csoportba tartozók a 

versenyen való jó szereplést (F=16,5; p=0,02) és a csoportban végzett munkát 

(F=10,5; p=0,01), mint az idősebb szülők ({1} < {2, 3}). Ugyanakkor ők nem család-

tagnak való segítségnyújtásért (F=12,6; p=0,00) és egy verseny előtt (F=18,3; p=0,01) 

gyakrabban adnak pénzt ({2, 3} < {1}).  

Az anya életkora és a gyermekek életkora szerint elkülönülő csoportok közötti 

korrelációk mindegyik gyermeki részmintánál szignifikánsak, ugyanakkor az egymás-

ra hatás eltérő. A legfiatalabbaknál a versenyen való jó szereplés (r=0,52; p<0,05), a 

verseny előtti pénzzel való jutalmazás (r=0,41;  p<0,05), és ha egy csoportban vezető 

szerepet tölt be a gyermek (r=0,43; p<0,05) esetében jelentős az összefüggés. A 

nyolcévesek körében két esetben számottevő a kapcsolat: verseny előtti pénzzel való 

jutalmazás (r=0,50; p<0,01) és a csoportos munka során (r=0,42; p<0,05). A 12 és a 

15 éveseknél szintén ezeknél a kijelentéseknél szignifikáns a kapcsolat (mindegyiknél 

p<0,01), ám mindhárom negatív (r= -0,42; r= -0,42). A 18 éveseknél egy esetben 

számottevő az összefüggés: csoportos munka során (r= -0,32; p<0,05). 

Megvizsgáltuk a hat kijelentésre adott válaszok (1: egyáltalán nem igaz; 2: in-

kább nem igaz; 3: inkább igaz; 4: teljes mértékben igaz) gyakorisága és az egy hónap-

ban a gyermekre költött teljes összeg összefüggését. Egy korábbi, az iskolai végzett-

séget tekintve szintén reprezentatív mintán végzett vizsgálatunkban (Kasik, 2006) arra 

kértük az anyákat, közöljék, egy hónapban mennyit költenek gyermekükre. A 2006-os 

vizsgálat során kialakult kategóriákat tüntettük fel a SZESZÉK-kérdőívben is: (1) 

10000 Ft vagy kevesebbet; (2) 20000 Ft-ig; (3) 30000 Ft-ig; (4) 40000 Ft-ig; (5) 

40000 Ft felett. Mind a hat kijelentésnél kimutatható szignifikáns kapcsolat a gyerekre 

költött összeg és a kijelentésre adott válaszok gyakorisága között: családtag segítése 

(r=0,23; p<0,05); nem családtag segítése (r=0,36; p<0,05); verseny előtt (r=0,41; 

p<0,05); verseny után (r=0,51; p<0,01); csoportban végzett munka (r=0,21; p<0,05); 

vezetői szerep (r=0,18; p<0,05).  

Az adatok azt – a mindennapi tapasztalat alapján is jól érzékelhető – jelenséget 

mutatják, miszerint azokban a családokban, ahol a gyermekre átlagosan több pénzt 
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költenek, ott az általunk leírt kijelentésekre adott válaszok közül is gyakoribb a teljes 

mértékben igaz válasz. Abban a tekintetben azonban nincs jelentős különbség, hogy a 

magasabb összeg mely viselkedésforma pénzzel való jutalmazásával áll szorosabb 

kapcsolatban. Feltételezhető, hogy a jutalmazás tényét alapvetően befolyásolja a csa-

lád anyagi helyzete, ezen belül a gyermekre fordított havi összeg, azonban a jutalma-

zott területeket (viselkedés, tanulmányi teljesítmény stb.) alig, utóbbi esetében sokkal 

nagyobb befolyásoló erővel bír a szülők más, nem anyagi helyzettel kapcsolatos jel-

lemzője (például a jutalmazás formájáról, idejéről stb. alkotott véleményük).     

10.3 A szellemi erőforrásokkal kapcsolatos vélekedések 
 
A Szellemi erőforrások kérdőívrész ugyancsak két rövid leírást, valamint az egyes 

viselkedésformákkal kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. Az első leírás a normákról 

való szülő-gyermek beszélgetés, a második a szülői mintanyújtás (mindkettő mint 

nevelési eszköz) gyakoriságának fontosságáról szól. Mindkettő igen jelentős formája 

a normák elsajátításának, s azt feltételeztük, minél idősebbek a gyerekek, annál fonto-

sabb a tudatos beszélgetés, ám a példamutatás szerepének jelentősége a gyermek élet-

korától független. A leírások mellett egy kérdés (több válaszlehetőséggel) arra vonat-

kozik, kinek kell a viselkedési normákról beszélgetni a gyermekkel. A további kérdé-

sek azt tárják fel, mikor van lehetőség arra, hogy ezekről kommunikáljon a szülő 

gyermekével, illetve mikor biztosított, hogy a gyermek példát lát ezen viselkedésfor-

mákra családi környezetben és a család baráti társaságában. A 83. táblázat a beszélge-

tés és a példamutatás fontosságának gyakoriságát szemlélteti az életkori részminták 

alapján. 

 
83. táblázat. A viselkedésformákkal kapcsolatos normákról való beszélgetés és példa-

mutatás gyakoriságának fontossága – életkori megoszlások (%) 

4 8 12 15 18 
Kijelentés 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Beszélgetés 0 40 60 4 42 54 3 39 58 5 36 59 5 42 53 

Példamutatás 1 10 89 2 12 86 3 13 84 4 17 79 3 20 77 
  

Megjegyzés: 0 = egyáltalán nem értek egyet; 1 = részben egyetértek; 2 = teljes mértékben egyetértek  
 

 A megoszlások – mindkét leírásnál – részmintánként hasonlóak, az elsőnél 

50% feletti, a második kérdésnél 70% feletti a teljes mértékben egyetértek válaszok 

aránya. A részben egyetértek aránya az elsőnél 36–42%, a másodiknál ennél kisebb, 
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10–20% közötti. A teljes minta alapján az első leírás megítélését az anyák 69%-a, a 

második leírásét 74%-uk indokolta.  

Az életkori részminták átlagai között – néhány nemzetközi vizsgálat eredmé-

nyével megegyezően (pl. Grusec és Davidov, 2007; Eisenberg és mtsai, 1992) – nincs 

szignifikáns különbség sem az első (F=2,6; p=0,11), sem a második (F=3,1; p=0,08) 

kijelentésre adott válaszok esetében. A nemzetközi adatok alapján – elsősorban az 

anyák számára – nagyon fontos a gyermekkel való beszélgetés, ezt az igényt azonban 

főként nem a gyermek életkora határozza meg, hanem leginkább a munkaidő-

szabadidő aránya, az élettárssal való kapcsolat általános minősége, az anya érzelmi 

állapota vagy – leginkább a serdülőkorban – a gyermek érzelmeinek értelmezése és az 

azokra adott válaszok gyakorisága és minősége, ami a példamutatást is nagymérték-

ben meghatározza (Grusec és Davidov, 2007). 

Az első kijelentésre adott válaszok indokai az egyáltalán nem értek egyet ese-

tében három, míg a részben egyetértek indokai két csoportba sorolhatók. Az egyálta-

lán nem értek egyet válaszra adott indokok első csoportjába (54%) azok tartoznak, 

amelyek a kortársak befolyásoló szerepét emelik ki, ami a szülők szerint nagyobb 

erővel hat, mint a szülőkkel folytatott beszélgetés. A második csoportba azok tartoz-

nak, amelyek szerint a szülői beszélgetésnél ugyancsak nagyobb erővel bír a pedagó-

gusokkal való beszélgetés (18%). A harmadik csoport (28%) azokat az indokokat tar-

talmazza, amelyekben a szülők a média normaközvetítő funkcióját vélik fontosabbnak 

a szülőkkel való beszélgetésnél. A részben egyetértek válasz indokainak első csoportja 

(79%) szintén azokat az indokokat tartalmazza, amelyek a média jelentős hatását eme-

lik ki, de nem tartják meghatározóbbnak a szülőkkel való beszélgetésnél. A másik 

csoportba (21%) tartozó indokok a pedagógusok és a szülők – a gyerekek viselkedé-

sének pozitív irányú változását elősegítő – együttműködését hiányolják.  

A második leírás esetében az egyáltalán nem értek egyet válasz indokai szintén 

három csoportba sorolhatók. Az első csoportba tartozók (58%) a kortársak szerepét 

tartják fontosabbnak, a második csoportba tartozók (19%) a média példamutató szere-

pét, s a harmadik csoportba (23%) – feltehetően az első kijelentés hatására – azok az 

indokok tartoznak, amelyek a szülőkkel folytatott beszélgetést fontosabb nevelő ha-

tásnak tekintik, mint a példamutatást. A részben egyetértek válasz indokai négy cso-

portot alkotnak, s jól érzékelhető – akárcsak a Bevezetőben található kijelentésekre 

adott válaszok indokaiból –, hogy az anyák jelentős különbséget tesznek az együtt-

működés és a versengés alapján a szülők és a pedagógusok szerepe között. Az első 
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(45%) csoportba tartozó indokok az együttműködéssel és a segítéssel kapcsolatos szü-

lői példamutatást, míg a versengéssel és a vezetéssel kapcsolatos pedagógusi példa-

mutatást hangsúlyozzák. Arányát tekintve a legkisebb csoportba tartozó indokok 

(13%) ugyancsak különbséget tesznek a viselkedésformák között: a segítés és az 

együttműködés módja nagymértékben függ a szülői példamutatástól, azonban a ver-

sengésé és a vezetésé nem. A harmadik csoport (19%) indokai a pedagógusok példa-

mutató viselkedését ugyanolyan fontosnak tekintik, mint a szülők által nyújtott mintá-

kat. A negyedik csoportba tartozó indokok (23%) a média példamutatását ugyanolyan 

jelentősnek ítélik, mint a szülők viselkedését.  

A kérdőívrész további kérdései arra vonatkoznak, (1) milyen gyakran beszél a 

szülő az együttműködést, a segítést, a versengést és a vezetést meghatározó normák-

ról; (2) milyen gyakran lát gyermeke ezen viselkedésformák mögött meghúzódó nor-

mákra példát a családban; (3) valamint a család baráti környezetében. Az adatok alap-

ján a négy viselkedésforma közül a segítésről és az együttműködésről a szülők inkább 

gyakran vagy nagyon gyakran beszélnek gyermekeikkel (együttműködésgyakran: 75%, 

együttműködésnagyon gyakran: 180%; segítésgyakran: 68%, segítésnagyon gyakran: 40%), vala-

mint a segítésről való beszélgetést tartják a legfontosabbnak. A vezetésről és a ver-

sengésről inkább ritkán vagy gyakran beszélnek gyermekeikkel, a szülők több mint 

fele ritkán beszélget ezekről a viselkedésformákról (versengésritkán: 56%, 

versengésgyakran: 40%; vezetésritkán: 42%; vezetésgyakran: 32%), illetve 15%-uk sohasem 

beszélget gyermekével arról, miként lehet vagy kell viselkedni vezetőként. 

 Az anyák vélekedése alapján a gyerekek a családi környezetben főként az 

együttműködésre és a segítésre látnak példát, a gyerekek 89%-a gyakran vagy nagyon 

gyakran (együttműködésgyakran: 62%, együttműködésnagyon gyakran: 27%; segítésgyakran: 

55%, segítésnagyon gyakran: 39%). Ezzel szemben versengésre és vezetésre családi kör-

nyezetben ritkán látnak példát (versengés: 46%; vezetés: 38%), a gyerekek 20%-a 

szüleik szerint sosem találkozik versengéssel otthoni környezetben, és csak harmaduk 

lát gyakran példát e két viselkedésformára. A család baráti környezetében a gyerekek 

csaknem fele gyakran lát példát együttműködésre és segítésre, ritkán 28%-uk és 24%-

uk, vagyis az anyák szerint leginkább családi környezetben van alkalmuk példát látni 

ezekre a viselkedésformákra. A család barátainak körében versengésre és vezetésre 

ritkán lát példát a gyerekek több mint fele, soha és gyakran mindkét viselkedésformá-

ra a gyerekek ötöde, ami alapján a gyerekek gyakrabban találkozhatnak ezekkel a vi-

selkedésformákkal otthoni környezetben, mint a család barátainak körében. Az ered-
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ményeket mindenképpen befolyásolja az is, milyen kapcsolati hálóval, ezen belül ba-

ráti körrel rendelkeznek a vizsgálatba bevont családok.  

Az elemzés alapján egyik területen és egyik viselkedésforma esetében sincs 

szignifikáns különbség az életkori részminták között a beszélgetés és a példamutatás 

gyakorisága alapján. Úgy tűnik, a szülők mind a beszélgetést, mind a példamutatást – 

leginkább az együttműködés és a segítés esetében – fontos nevelési eszköznek tekin-

tik, ugyanakkor azt az egyes viselkedésformákkal kapcsolatban nehezen képesek fel-

ismerni, differenciálni.  

10.4 A kapcsolati erőforrásokról alkotott szülői vélemények 
 
A Kapcsolati erőforrások kérdőívrészben az egyetlen kijelentéssel az tárható fel, 

mennyire értenek egyet a szülők azzal, hogy a négy viselkedésforma normáinak elsa-

játítása érdekében különböző helyzeteket szükséges teremteni a gyermek számára, s 

ezen helyzetek megvalósulása érdekében szükség lehet családtagok, barátok, munka-

társak, ismerősök, illetve idegenek segítségére. Szándékosan hagytuk ki a pedagógu-

sokat, mivel velük kapcsolatban fokozottan megvesztegetésként is értelmezhetőek a 

kijelentések. A leíráshoz tartozik öt kérdés (Kitől kér segítséget azért, hogy…?), ame-

lyek a SZÉK egyes dimenzióihoz kapcsolódnak, valamint a rokonoktól, munkatársak-

tól és barátoktól kért segítség gyakoriságát viselkedésformánként is meg kell ítélni 

négyfokú skála segítségével. A vizsgálat során azt feltételeztük, hogy az anyák legin-

kább családtagtól kérnek segítséget. A leírásra adott válaszok megoszlását a 84. táblá-

zat szemlélteti.  

 
84. táblázat. A nevelés során történő segítségkérés fontossága – életkori megoszlások 

(%) 

4 8 12 15 18 
Kijelentés 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Segítségkérés 5 35 60 5 40 55 25 40 35 27 40 33 35 44 21 
  

Megjegyzés: 0 = egyáltalán nem értek egyet; 1 = részben egyetértek; 2 = teljes mértékben egyetértek  
 

A négy- és a nyolcévesek kivételével az egyáltalán nem értek egyet válasz 

aránya a legkisebb, vagyis – ellentétben a feltevésünkkel – nagymértékben nem kér-

nek segítséget a szülők, e hozzáállás aránya pedig fokozatosan nő, a 18 évesek köré-

ben az arány hétszerese a négyéveseknél kapott aránynak. A részben egyetértek válasz 
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aránya mindegyik életkorban közel azonos, s a teljes mértékben egyetértek válaszé az 

egyáltalán nem értek válasz arányával ellentétesen változik. 

A varianciaanalízis eredménye alapján (85. táblázat) a négy- és a nyolcévesek 

szülei szignifikánsan nagyobb mértékben értenek egyet azzal ({12, 15, 18} < {4, 8}), 

hogy szinte bárkitől lehet segítséget kérni annak érdekében, minél megfelelőbb társas 

környezetben sajátítsák el a gyerekek a viselkedésformákra vonatkozó normákat.  

 
85. táblázat. A Kapcsolati erőforrások rész leírásának életkori mérőszámai (%p) 

4 8 12 15 18 ANOVA 
Leírás 

Átlag  
Szó-
rás 

Átlag  
Szó-
rás 

Átlag  
Szó-
rás 

Átlag  
Szó-
rás 

Átlag  
Szó-
rás F p 

Segítség-
kérés 

85 15 83 13 72 14 71 15 72 15 19,3 0,02 

 

A részben egyetértek választ az anyák 78%-a indokolta, s ezek két csoportba 

sorolhatók: az első csoport indokai (60%) szerint munkatárstól és ismeretlentől nem 

lehet segítséget kérni, mert ez nem tartozik rájuk, a második csoport indokai alapján 

(40%) mindenkitől lehet segítséget kérni, kivéve  idegentől. Az egyáltalán nem értek 

egyet választ az anyák 68%-a hasonlóképpen indokolta: nem kell senkitől segítséget 

kérni, a családnak kell mindent megtenni a helyes gyermeki viselkedés érdekében. 

Igen ellentmondásosak a szülői ítéletek, hiszen a Kitől kér segítséget azért, 

hogy…? kérdésekre adott válaszok nem tükrözik a leírásra adott válaszokat. A szülők 

egységesen nem kérnek segítséget senkitől azért, hogy gyermekük olyan helyzetbe 

kerüljön, amely helyzet nagyobb lehetőséget biztosít a hatékony együttműködésre, 

segítségnyújtásra, segítségkérésre, vezetőiszerep-ellátásra és versengésre.  Ugyanak-

kor a Milyen gyakran kér segítséget rokontól vagy munkatárstól vagy családi baráttól 

annak érdekében, hogy gyermeke minél több pozitív példát lásson a négy viselkedés-

formára? kérdésekre eltérően válaszolnak a különböző életkorú gyerekek szülei. Az 

eredményeket a 86. táblázat tartalmazza (%p).  

A rokoni segítséggel kapcsolatban a négy viselkedésforma közül csak a segítés 

esetében szignifikáns a részminták közötti különbség ({18} < {12, 15} < {4, 8}). A 

munkatársaktól és a család barátaitól kért segítség alapján mind a négy viselkedés-

forma esetében szignifikáns a különbség. Az elkülönülések alapján a segítés kivételé-

vel ({18} < {12} < {4, 8, 15}) leggyakrabban a legfiatalabbak, legritkábban a legidő-

sebbek szülei kérnek munkatárstól segítséget a kérdésben megfogalmazott cél elérése 

érdekében ({18} < {12, 15} < {4, 8}). Ugyanez az elkülönülés a család barátaitól kért 
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segítség esetében is, szintén a segítésnél különböznek az elkülönülések, ám az előző-

től eltérően ({18} < {15} < {4, 8, 12}).  

 
86. táblázat. Szülői segítségkérés rokontól, munkatárstól és a család barátaitól (%p) 

Életkori részminták ANOVA Szülői segítségké-
rés (kitől – melyik 
viselkedésforma) 

Jellemző 
4 8 12 15 18 F p 

átlag 68 67 62 64 62 Rokon –  
együttműködés szórás 15 15 14 12 13 

3,3 0,07 

átlag 72 70 63 60 54 Rokon –  
segítés szórás 11 12 14 14 18 

12,2 0,01 

átlag 70 67 68 64 61 Rokon –  
versengés szórás 12 13 14 13 17 

2,6 0,08 

átlag 68 66 67 68 62 Rokon –  
vezetés  szórás 13 14 14 13 16 

1,15 0,12 

átlag 71 69 59 58 51 Munkatárs – 
együttműködés szórás 12 13 18 17 21 

9,8 0,02 

átlag 73 74 68 76 52 Munkatárs –  
segítés szórás 11 12 13 12 20 

12,9 0,01 

átlag 75 74 65 66 56 Munkatárs –  
versengés szórás 12 11 16 15 18 

18,1 0,04 

átlag 69 68 58 59 53 Munkatárs –  
vezetés szórás 12 14 16 15 19 

15,6 0,01 

átlag 77 76 68 65 55 Barát –  
együttműködés  szórás 12 11 14 16 18 

14,8 0,00 

átlag 74 75 72 62 53 Barát –  
segítés  szórás 12 14 13 15 16 

19,2 0,01 

átlag 69 71 63 61 53 Barát –  
versengés  szórás 13 11 15 15 20 

14,6 0,00 

átlag 70 70 63 64 52 Barát –  
vezetés  szórás 11 12 15 14 21 

17,2 0,05 

 

Az eredmények alapján minél idősebbek a gyerekek, a szülők annál kevésbé 

vélik úgy, hogy a környezetükben élők viselkedése megfelelő mintaként szolgálhat 

gyermekük számára. Nincs jelentős kapcsolat a segítségkérés és az iskolai végzettség, 

valamint az egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelem, illetve az anya életkora között, 

tehát más családi jellemzők befolyásolhatják a gyermeknevelés ezen módját.   
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11. ÖSSZEFÜGGÉSEK A VIZSGÁLT PSZICHIKUS ÉS 
KÖRNYEZETI TÉNYEZ ŐK KÖZÖTT 

 

A disszertációban bemutatott vizsgálatokkal elsődleges célunk olyan adatok gyűjtése 

volt, amelyek segítségével a jövőben kidolgozható egy, főként a szociálisérdek-

érvényesítő képességek pozitív irányú változását (fejlődését) segítő óvodai és iskolai 

program. A nemzetközi fejlesztési koncepciók alapján az együttműködési, a segítési, a 

versengési és a vezetési képesség fejlesztése kizárólag akkor eredményes, ha figye-

lembe vesszük más pszichikus összetevők működési sajátosságait, valamint több kör-

nyezeti tényező hatását. A komplex fejlesztést, az összetevők közötti kapcsolatokat 

középpontba állító koncepciót (Chen, 2003) figyelembe véve regresszióanalízissel 

vizsgáltuk a szociálisérdek-érvényesítő képességek, valamint a további pszichikus és 

környezeti tényezők kapcsolatát. A szociálisérdek-érvényesítő képességek faktorait 

mint függő változót (a három értékelő ítéletét együttesen kifejező összevont mutató-

kat), egy-egy faktor esetében a többi képességfaktort és a további pszichikus kompo-

nensek egy részét, valamint néhány háttérváltozót mint független változót vontuk be 

az elemzésbe. A regresszióanalízist csak azok adataival végeztük el, akik mindegyik 

mérésben részt vettek (N=726 – a részminták közel azonosak, a reprezentativitás nem 

sérült).  

A független változók pszichikus összetevőinek körébe a szociálisérdek-

érvényesítő képességek faktorain kívül a szociálisprobléma-megoldó képesség fakto-

ronkénti összevont mutatóit (mindkettőnél a három értékelő ítéletét együttesen kifeje-

ző összevont mutatókat), az induktív gondolkodási képesség összevont mutatóját, 

valamint az érzelmi képességek közül az érzelmek felismerésének összevont mutató-

ját vontuk be (a gyermekit és a szülőit egyaránt). A további érzelmi képességek kiha-

gyása mellett egy tartalmi és egy elméleti szempont alapján döntöttünk. A kifejezési, 

a megértési és a szabályozási képességek vizsgálata speciális, a mérőeszköz ezen ré-

szei tartalmilag jelentősen kapcsolódnak a SZÉK egyes faktoraihoz, s az elemzés so-

rán átfogóbb kapcsolatrendszer feltárása volt a célunk. Az Ito és Cacioppo (2003) 

által hangsúlyozott képességviszonyok alapján – a felismerés meghatározza a megér-

tést, ami hat a szabályozásra, majd a szabályozás és a megértés egyaránt befolyásolja 

az érzelmek kifejezését – elegendőnek tekintettük az érzelem-felismerési képesség 

bevonását.  
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A független változók másik csoportját az anya iskolai végzettsége, az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem, a családtípus és a szülői vélekedések (anyagi, szellemi, 

kapcsolati) egy-egy részét: az anyagi erőforrások köréből a pénzzel való jutalmazást, 

a szellemiből a normákról való beszélgetés és a példamutatás összevont mutatóját, a 

kapcsolati erőforrások részből a baráti, családi és munkatársi segítségkérés összevont 

mutatóját. Az elemzéseket csak az életkori részminták szerint végeztük el, nem és 

iskolatípus alapján nem. Az eredményeket a szociálisérdek-érvényesítő képességek 

faktorai alapján ismertetjük, ezáltal jól szemléltethető, miként változik az egyes élet-

korokban a megmagyarázott varianciák aránya. A négyévesek szociálisprobléma-

megoldó és induktív gondolkodási képességének működéséről nincsenek adataink 

(ennek táblázatbeli jelölése: –), így csak az érzelemfelismerés és a környezeti ténye-

zők hatása vizsgálható.  

A 87–92. táblázatban foglaltuk össze a regresszióelemzés faktoronkénti ered-

ményeit. A megmagyarázott varianciák az életkor előrehaladtával mindegyik faktor 

esetében emelkedő tendenciát mutatnak – ez akkor is azonosítható, ha figyelembe 

vesszük azt, hogy a négyéveseknél a független változók köre kisebb a szociálisprob-

léma-megoldó és az induktív gondolkodási képesség felmérésének hiánya miatt. A 

változás mértéke az Érdek, az Idő és győztes, valamint a Hozzájárulás és részesedés 

viszonya esetében a legnagyobb, s a Helyzet, elvárás faktornál a legkisebb.  

Mindegyik faktor és életkor esetében a megmagyarázott variancia jelentős há-

nyadát a többi szociálisérdek-érvényesítő faktor adja, általában a felét vagy a harma-

dát, ami a képességek szoros kapcsolatára utal. A szociálisprobléma-megoldó képes-

ség faktorai közül mindegyik faktor tendenciaszerűen meghatározó, azonban hatásuk 

a várttól – a nemzetközi kutatások során kapott kapcsolatoktól – eltérő, kisebb mérté-

kű. Az induktív gondolkodási képesség megmagyarázott hatása jól tükrözi a korábbi 

korrelációszámítás eredményeit. Az érzelemfelismerés főként az Érdek, valamint az 

Idő és győztes faktorok esetében jelentős hatású mindegyik életkorban.  

A szociális összetevők alakulására a környezeti tényezők közül – faktoronként 

eltérő módon – leginkább az anya iskolai végzettsége, a családtípus és a szellemi erő-

forrásokkal kapcsolatos szülői vélemény hat, ám egy-egy faktor esetében hatásuk az 

egyes életkorokban hasonló mértékű. A nettó jövedelemmel kapcsolatos adatok ko-

rábbi vizsgálatok (pl. Kasik, 2006) eredményeit tükrözik: a környezeti tényezők közül 

ez az, amelyik a legkisebb hatással van a szociális kompetencia mért összetevőinek 

alakulására.  
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A 87. táblázat az Érdek faktorra mint függő változóra végzett 

regresszióelemzés eredményeit szemlélteti. A szociálisérdek-érvényesítő képességek 

faktorai a megmagyarázott variancia közel felét adják mindegyik életkorban, s főként 

a 12–18 éveseknél jelentős a Helyzet, elvárás, valamint az Esélyegyenlőség, érdeküt-

közés, kizárás hatása, mindez a képességek vizsgált dimenzióinak szoros és a serdülő-

korral egyre szorosabb kapcsolatára utal. A szociálisprobléma-megoldó képesség fak-

torai közül mindegyik életkorban a Pozitív orientáció hatása a legmeghatározóbb, 

jelentősebb magyarázó erővel bír a gyermeki érzelem-felismerési képesség működése 

is, és hasonló hatású mindegyik életkorban az induktív gondolkodási képesség.  

 
87. táblázat. A független változók hatása az Érdek faktorra mint függő változóra 

(rβ%) 

Életkori részminták 
Független változók 

4 8 12 15 18 

Helyzet, elvárás 7 8 9 11 12 
Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás 8 8 7 10 11 
Viszony és szerep 5 2 4 3 3 
Idő és győztes 1 3 2 5 5 
Hozzájárulás és részesedés viszonya 5 2 4 5 7 
Pozitív orientáció – 5 5 4 5 
Negatív orientáció – n. s. 3 2 1 
Racionalitás – 5 4 3 4 
Impulzivitás – n. s. n. s. 1 1 
Elkerülés – n. s. n. s. n. s. n. s. 
Induktív gondolkodás – 4 4 5 6 
Érzelemfelismerés (gyermek) 5 3 4 3 5 
Érzelemfelismerés (szülő) 2 1 n. s. n. s. 1 
Iskolai végzettség 3 n. s. n. .s 2 5 
Nettó jövedelem n. s. 3 1 n. s. n. s. 
Családtípus 5 2 5 4 5 
Anyagi erőforrás  3 3 4 3 3 
Szellemi erőforrás  1 2 1 2 3 
Kapcsolati erőforrás 4 2 4 5 4 

Megmagyarázott variancia (rβ%) 49 53 61 68 78 
 

Megjegyzés: n. s. = nem szignifikáns 
 

Az Érdek faktor az egyetlen, amelyet az anyagi és a kapcsolati erőforrásokról 

való szülői vélekedés – a többi faktorhoz képest – jelentős mértékben meghatároz. E 

kapcsolat más kutatások (pl. Grusec és Hastings, 2007) adatai alapján is számottevő, 

ugyanakkor a legtöbb vizsgálat az életkor előrehaladtával növekvő, egyre erősebb 

kapcsolatot azonosított (az anyagi és a kapcsolati erőforrások hatása egyre meghatá-
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rozóbb a gyermek egyéni érdekeinek érvényesítésében), az általunk végzett vizsgálat 

eredményei azonban nem ezt tükrözik, a hatás mindegyik életkorban hasonló.  

A Helyzet, elvárás faktor (88. táblázat) megmagyarázott varianciájának jelen-

tős részét az Érdek és az Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás faktorok adják, a 

szociálisprobléma-megoldó képesség faktorainak hatása kismértékű, csak a 15 és a 18 

évesek körében jelentősebb. Az induktív gondolkodási képesség hatása hasonló az 

egyes életkorokban, a szülői érzelemfelismerés és az iskolai végzettség magyarázó 

ereje csökken. A szülői erőforrások közül a szellemi erőforrás adja a legnagyobb ré-

szét a megmagyarázott varianciának, ami azonban az életkor előrehaladtával szintén 

egyre kevésbé befolyásolja a mért szociális összetevők alakulását.  

 
88. táblázat. A független változók hatása a Helyzet, elvárás faktorra mint függő válto-

zóra (rβ%) 

Életkori részminták 
Független változók 

4 8 12 15 18 

Érdek 9 10 12 11 11 
Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás 5 7 6 8 9 
Viszony és szerep 4 3 4 4 5 
Idő és győztes 1 n. s. 1 n. s. 1 
Hozzájárulás és részesedés viszonya 2 1 2 3 1 
Pozitív orientáció – n. s. n. s. 2 4 
Negatív orientáció – 1 n. s. 3 4 
Racionalitás – n. s. n. s. 4 n. s. 
Impulzivitás – 2 3 n. s. 2 
Elkerülés – n. s. n. s. 1 n. s. 
Induktív gondolkodás – 3 5 5 6 
Érzelemfelismerés (gyermek) n. s. n. s. n. s. 1 n. s. 
Érzelemfelismerés (szülő) 4 4 1 1 1 
Iskolai végzettség 10 8 5 4 4 
Nettó jövedelem n. s. n. s. 1 -1 -1 
Családtípus 2 1 4 6 5 
Anyagi erőforrás  n. s. n. s. n. s. 1 2 
Szellemi erőforrás  6 4 3 2 2 
Kapcsolati erőforrás n. s. n. s. n. s. 1 n. s. 

Megmagyarázott variancia (rβ%) 43 44 47 56 56 
 

Megjegyzés: n. s. = nem szignifikáns 
 

A családtípus hatása növekvő tendenciát mutat, s ez az eredmény feltehetően 

összefügg Ranschburg (2003) azon megállapításával, miszerint a családi környezet 

alapvető szerepet játszik az elvárásoknak való megfelelésben és a társas helyzetek 
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értelmezésben, s ez a hatás – legtöbbször nem explicit módon – az életkor növekedé-

sével egyre meghatározóbb.  

A 89. táblázat alapján az Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás faktor életko-

ri megmagyarázott varianciáinak szintén jelentős hányadát a további szociálisérdek-

érvényesítő képességek faktorai adják, ám e faktor esetében a hatások – az Érdek ki-

vételével – a legfiatalabbak körében is hasonlóak, mint a legidősebbeknél. A Raciona-

litás és az Elkerülés hatása szintén hasonló mindegyik életkorban, ami ugyancsak a 

pszichikus összetevők már igen korai és az évek előrehaladtával viszonylag stabil 

kapcsolatára utal. Szintén nincs sem növekvő, sem csökkenő tendencia a gyermeki és 

a szülői érzelemfelismerés hatásában, a szellemi erőforrás azonban egyre nagyobb 

szerepet játszik az e faktor által mért összetevők működésében. Az induktív gondol-

kodási képesség negatív hatású mindegyik életkorban, akárcsak a kapcsolati erőfor-

rásról alkotott szülői vélemények.  

 
89. táblázat. A független változók hatása az Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás 

faktorra mint függő változóra (rβ%) 

Életkori részminták 
Független változók 

4 8 12 15 18 

Érdek 7 8 8 10 12 
Helyzet, elvárás 8 7 7 8 9 
Viszony és szerep 5 5 4 6 7 
Idő és győztes 2 3 4 2 4 
Hozzájárulás és részesedés viszonya 3 4 3 3 2 
Pozitív orientáció – n. s. n. s. 2 1 
Negatív orientáció – 3 1 2 n. s. 
Racionalitás – 2 2 3 2 
Impulzivitás – n. s. n. s. n. s. n. s. 
Elkerülés – 2 5 4 8 
Induktív gondolkodás – n. s. -2 -1 -2 
Érzelemfelismerés (gyermek) 4 3 3 4 4 
Érzelemfelismerés (szülő) 3 1 2 2 2 
Iskolai végzettség 3 n. s. 1 4 3 
Nettó jövedelem -2 n. s. n. s. n. s. n. s. 
Családtípus n. s. 3 3 n. s. 1 
Anyagi erőforrás  n. s. 1 1 2 3 
Szellemi erőforrás  2 3 5 5 6 
Kapcsolati erőforrás n. s. n. s. -1 -1 -2 

Megmagyarázott variancia (rβ%) 35 45 46 55 60 
 

Megjegyzés: n. s. = nem szignifikáns 
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 A Viszony és szerep – a vezetési képességhez tartozó tételeket tartalmazó – 

faktor (90. táblázat) esetében az eddigiekhez képest kisebb mértékű a többi szociális-

érdek-érvényesítő képességhez tartozó faktorok hatása. A Pozitív orientáció befolyá-

soló szerepe a 12–18 évesek körében negatív, s a szociálisprobléma-megoldó képes-

ség további faktorainak hatása igen kismértékű mindegyik életkorban. 

Növekszik az életkor előrehaladtával az induktív gondolkodási képesség mű-

ködésének és a szellemi erőforrásokról vallott szülői vélemény hatása, és viszonylag 

stabil a szülői és a gyermeki érzelemfelismerés, az iskolai végzettség, valamint a kap-

csolati erőforrásokról alkotott szülői vélemény befolyásoló szerepe.  

 
90. táblázat. A független változók hatása az Viszony és szerep faktorra mint függő 

változóra (rβ%) 

Életkori részminták 
Független változók 

4 8 12 15 18 

Érdek 4 5 3 5 6 
Helyzet, elvárás 3 1 2 n. s. 1 
Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás 4 5 7 6 6 
Idő és győztes 5 4 3 3 4 
Hozzájárulás és részesedés viszonya 6 7 9 9 9 
Pozitív orientáció – 2 -1 -2 -2 
Negatív orientáció – n. s. 2 4 1 
Racionalitás – n. s. n. s. 1 n. s. 
Impulzivitás – 2 1 1 1 
Elkerülés – 2 3 2 n. s. 
Induktív gondolkodás – 2 3 5 8 
Érzelemfelismerés (gyermek) 2 n. s. 2 4 2 
Érzelemfelismerés (szülő) 3 2 3 2 2 
Iskolai végzettség 6 4 6 n. s. 6 
Nettó jövedelem n. s. n. s. n. s. -2 n. s. 
Családtípus 3 2 n. s. 2 3 
Anyagi erőforrás  n. s. 3 5 5 n. s. 
Szellemi erőforrás  1 1 3 4 5 
Kapcsolati erőforrás n. s. 2 3 3 3 

Megmagyarázott variancia (rβ%) 37 44 54 52 57 
 

Megjegyzés: n. s. = nem szignifikáns 
 

 A 91. táblázat alapján az Idő és győztes faktor esetében a szociálisérdek-

érvényesítő képességek faktorainak hatásában – az Érdek kivételével – nem azonosít-

ható sem növekvő, sem csökkenő tendencia, hatásuk változó az egyes életkorokban. A 

Negatív orientáció és az Impulzivitás magyarázó ereje hasonlóan jelentős mindegyik 

életkorban a versengési képességhez tartozó összetevők alakulásában. Ez az eredmény 
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megegyezik korábbi vizsgálatok eredményeivel (pl. Oatley és Jenkins, 2001), misze-

rint a versengés és az érzelmekkel való bánásmód az életkor előrehaladtával egyre 

szorosabb kapcsolatban áll. 

Mind a szülői, mind a gyermeki érzelemfelismerés hatása közel azonos mérté-

kű az egyes életkorokban, kismértékű az induktív gondolkodási képességé, az iskolai 

végzettség a legfiatalabbak és a legidősebbek esetében bír nagyobb magyarázó erővel, 

a környezeti tényezők többsége azonban kismértékben hat e faktorra.  

 
91. táblázat. A független változók hatása az Idő és győztes faktorra mint függő válto-

zóra (rβ%) 

Életkori részminták 
Független változók 

4 8 12 15 18 

Érdek 2 5 4 6 9 
Helyzet, elvárás 2 1 1 n. s. 2 
Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás 3 4 3 5 4 
Viszony és szerep 4 5 3 2 4 
Hozzájárulás és részesedés viszonya 2 4 5 4 4 
Pozitív orientáció – n. s. n. s. 3 4 
Negatív orientáció – 6 5 4 5 
Racionalitás – n. s. n. s. 3 1 
Impulzivitás – 4 4 5 3 
Elkerülés – n. s. 1 1 n. s. 
Induktív gondolkodás – n. s.  2 2 3 
Érzelemfelismerés (gyermek) 6 5 4 5 4 
Érzelemfelismerés (szülő) 2 2 3 4 3 
Iskolai végzettség 5 1 2 1 7 
Nettó jövedelem n. s. n. s. n. s. 1 -1 
Családtípus n. s. 2 n. s. 2 3 
Anyagi erőforrás  2 1 1 1 1 
Szellemi erőforrás  n. s. n. s. 2 1 2 
Kapcsolati erőforrás n. s. n. s. n. s. 1 2 

Megmagyarázott variancia (rβ%) 28 40 40 52 59 
 

Megjegyzés: n. s. = nem szignifikáns 
 

 A Hozzájárulás és részesedés viszonya faktor (92. táblázat) megmagyarázott 

varianciáinak mindegyik életkorban a legnagyobb hányadát ugyancsak a további szo-

ciális faktorok teszik ki, ám ezek mellett igen jelentős – a hat faktor közül a legjelen-

tősebb – a családtípus és az anya iskolai végzettségének a hatása. E faktor kizárólag 

az együttműködési képesség osztozkodással kapcsolatos összetevőjének működését 

méri. A hatás életkoronként közel azonos mértéke, a családtípus esetében, korábbi 

szociálpszichológiai vizsgálatok eredményét tükrözi. Fiske (2006) szerint a családta-
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gok száma erősen korrelál az osztozkodás módjával: minél kevesebben vannak a csa-

ládban, annál nagyobb mértékben kívánnak maguknak a tagok több részt és fordítva.  

 A szociálisprobléma-megoldó képesség faktorai közül az Impulzivitás és a 

Racionalitás hatása számottevő mindegyik életkorban, s ugyancsak hasonló erővel 

befolyásolja az induktív gondolkodási képesség e faktor működését mindegyik élet-

korban. A szülői és a gyermeki érzelemfelismerés, valamint a szellemi és a kapcsolati 

erőforrásokkal kapcsolatos szülői vélemény magyarázó ereje életkoronként hasonló, 

kismértékű.  

 
92. táblázat. A független változók hatása a Hozzájárulás és részesedés viszonya fak-

torra mint függő változóra (rβ%) 

Életkori részminták 
Független változók 

4 8 12 15 18 

Érdek 4 4 3 7 8 
Helyzet, elvárás 2 1 3 n. s. 1 
Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás 6 7 4 5 8 
Viszony és szerep 4 5 7 6 10 
Idő és győztes 4 5 4 3 4 
Pozitív orientáció – n. s. 1 2 1 
Negatív orientáció – n. s. n. s. 1 n. s. 
Racionalitás – 2 5 2 2 
Impulzivitás – 2 3 4 2 
Elkerülés – n. s. 1 1 n. s. 
Induktív gondolkodás – 5 7 5 6 
Érzelemfelismerés (gyermek) 3 n. s. 2 2 2 
Érzelemfelismerés (szülő) 2 2 2 3 2 
Iskolai végzettség 5 8 5 5 6 
Nettó jövedelem n. s. n. s. 2 n. s. n. s. 
Családtípus 8 6 4 6 5 
Anyagi erőforrás  1 1 n. s. n. s. n. s. 
Szellemi erőforrás  n. s. 3 6 7 5 
Kapcsolati erőforrás n. s. 2 4 5 5 

Megmagyarázott variancia (rβ%) 39 56 63 64 67 
 

Megjegyzés: n. s. = nem szignifikáns 
 

A regresszióelemzés eredményei a felvett környezeti változók életkortól több-

nyire független hatását jelzik, ami arra utal, hogy e változókon kívül számos más té-

nyező befolyásolja az e faktorokon mért összetevők működését. A nemzetközi vizsgá-

latok (pl. Grusec és Hastings, 2007) szerint az életkor előrehaladtával a szociális akti-

vitás egyrészt a kortársi interakcióktól függ nagymértékben, jelentős szerepe van az 

osztályban elfoglalt státusznak és jelentős befolyásoló erővel bír az intézmény kör-
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nyezete és az abban folyó pedagógusi munka is (Tunstall, 1994). Ezen változók hatá-

sának vizsgálata mindenképpen további kutatásokat igényel.  

Ugyanakkor a környezeti hatások szerepének hangsúlyozása mellett az elmúlt 

évtizedben több vizsgálati eredmény is arra utal, hogy a szociális aktivitás életkori 

változásának jobb megértése érdekében az eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordí-

tani az öröklött tényezőkre, amelyek a korábbi alapvető tudományos megközelítéssel 

szemben – a genetikai háttér hatása az életkor előrehaladtával fokozatosan csökken – 

az öröklött tényezők igen intenzív viselkedésbefolyásoló szerepét emelik ki egyes 

viselkedésformáknál és életkori szakaszokban (Moffitt és Caspi, 2007). Pléh (2008) 

szerint az ezzel kapcsolatos újabb vizsgálati eredmények továbbra is fenntartják a 

szociális aktivitással kapcsolatos egyik legősibb kérdést: viselkedésünk miként alakul 

az öröklött mintázatok követése, valamint a környezet ingereire adott válaszok és 

azok hatásainak bonyolult összjátéka alapján. 
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12. ÖSSZEGZÉS ÉS TOVÁBBI KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK 
 

Bár az elmúlt évtizedben Magyarországon is egyre több kutatás foglalkozik a szociális 

kompetencia fejlődésével és fejlesztési lehetőségeivel, a nemzetközi helyzethez képest 

igen kevés pszichikus összetevő működéséről, időbeli változásáról és a változást befo-

lyásoló (pszichikus és környezeti) tényezők sajátosságairól állnak rendelkezésünkre 

megbízható hazai empirikus adatok. Szintén csekély a fejlesztő programok száma, 

alkalmazásuk alig képezi a tanítási-tanulási folyamat szerves részét, s a külföldi, adap-

tált programok jelentős hányada – főként a kulturális különbségek miatt – a legtöbb 

esetben nem vagy nehezen alkalmazható.  

A disszertációban bemutatott vizsgálatokkal elsődleges célunk az volt, hogy 

adatokat gyűjtsünk a szociális kompetencia egy – mind az egyén belső kiegyensúlyo-

zottsága, mind a társadalmi együttélés és fejlődés szempontjából meghatározó – ké-

pességcsoportjának, a szociálisérdek-érvényesítő (együttműködési, segítési, versengé-

si, vezetési) képességek működéséről, ami alapján a későbbiek folyamán kidolgozható 

egy óvodai és iskolai fejlesztő program. Az adatgyűjtés során a komplex, belső és 

külső korrelációkon alapuló nemzetközi fejlesztési koncepciót és a korábbi kutatási 

eljárásokat alapul véve e képességcsoport mellett további pszichikus összetevők (ér-

zelmi, szociálisprobléma-megoldó, induktív gondolkodási képesség) és környezeti 

tényezők (szülői vélekedések, háttérváltozók) működését, valamint egymással való 

kapcsolatát tártuk fel.  

A disszertációban a vizsgálat módszereit és az eredményeit bemutató fejezetek 

előtt összefoglaltuk az emberről mint társas lényről való gondolkodás legfontosabb 

társadalom-, természet- és bölcsészettudományi megközelítéseit; bemutattuk a 

szocialitás és kutatásának integratív szemléletét, annak fontosabb területeit és formáit; 

az általunk végzett keresztmetszeti vizsgálat kilenc képességének meghatározását, 

valamint ismertettünk néhány korábbi kutatási eredményt. 

A kutatás kérdéseit négy csoportba soroltuk: (1) Módszer: Mennyire alkalma-

sak a használt mérőeszközök a pszichikus összetevők működésének becslésére; mi-

lyen szerepet játszanak a különböző értékelők az eredmények értelmezésekor; vala-

mint miként értelmezhetők a képességek, azok dimenziói? (2) Képességműködés: 

Milyen életkori, nem és iskolatípus szerinti sajátosságok jellemzik a szociális kompe-

tencia kilenc vizsgált képességének (szociálisérdek-érvényesítő: együttműködési, se-
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gítési, versengési, vezetési; érzelmi: felismerési, kifejezési, megértési, szabályozási; 

szociálisprobléma-megoldó) működését? (3) Összefüggés-rendszer (belső): Mi jel-

lemzi a vizsgált pszichikus összetevők kapcsolatát? (4) Összefüggés-rendszer (külső): 

Mi jellemzi a mért pszichikus és környezeti tényezők kapcsolatát?   

E fejezet első részében (12.1) a kérdések és az azokhoz kapcsolt hipotézisek 

(4.2 alfejezet) mentén a mérőeszközökkel és az értékelőkkel kapcsolatos észrevétele-

inket, a második alfejezetben (12.2) a legfontosabb eredményeket foglaljuk össze. 

Mindkét fejezetben megfogalmaztunk módszertani és a további kutatásokra vonatko-

zó következtetéseket és problémákat. A fejezet utolsó része (12.3) a tervezett fejlesz-

tésről és a disszertációban bemutatott vizsgálatokhoz szervesen kapcsolódó jövőbeni 

kutatásokról szól.  

12.1 Mérőeszközök és értékelők  
 
Chen (2006) szerint a számos módszertani eljárás ellenére a szociáliskompetencia-

kutatások egyik legnagyobb problémája a képességek működésének elemezhetősége. 

A nemzetközi pszichológiai és pedagógiai vizsgálatok jelentős hányada kizárólag a 

megfigyelés módszerét alkalmazza, ennek eredményeiből von le következtetéseket a 

pszichikus összetevők működéséről. A másik igen gyakori eljárás során a megfigyelés 

adatai alapján dolgoznak ki könnyebb adatfelvételt és gyorsabb kiértékelést biztosító 

kérdőíveket, amelyek azonban óvodás és kisiskolás korú gyerekek körében kevésbé 

megbízható eredménnyel szolgálnak. A kérdőíves vizsgálat további alapját korábbi 

kutatási eredmények, illetve egy vagy több elméleti modell is képezheti.  

 A módszertani eljárás mellett igen gyakori probléma az értékelők személye és 

száma. A kutatási tapasztalatok (pl. Zsolnai és Józsa, 2003) szerint a kizárólag önjel-

lemzéses vizsgálatok nem biztosítanak megbízható eredményeket, s főként azon kuta-

tások esetében jelent ez problémát, amelyek eredményeire fejlesztő programok épül-

nek. Stephens (1992), valamint Zsolnai és Józsa (2003) szerint a szociális összetevők 

működési sajátosságainak értékelése leginkább a szülők és a pedagógusok bevonásá-

val válik megbízhatóvá. Természetesen, léteznek olyan pszichikus területek, amelyek 

esetében nem szükséges más értékelők bevonása – kutatásunkban ilyen az induktív 

gondolkodási képesség.  
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12.1.1 A mérőeszközök megbízhatósága és alkalmazhatósága 

 
A disszertációban bemutatott vizsgálatok során három, általunk kidolgozott (Szociá-

lisérdek-érvényesítő képességek kérdőív – Kasik, 2008a; Érzelmi képességek képes 

teszt – Kasik és Zsolnai, 2009; Szülői erőforrások és szociálisérdek-érvényesítő ké-

pességek – Tóth és Kasik, 2009), egy adaptált (Szociálisprobléma-megoldó képesség 

kérdőív – Kasik, Nagy és Fűzy, 2010) és egy, már korábbi kutatásokban használt (In-

duktív gondolkodási képesség – Csapó, 1999a) mérőeszközzel dolgoztunk.  

Úgy véltük, a szociálisérdek-érvényesítő és a szociálisprobléma-megoldó ké-

pességek életkor, nem és iskolatípus szerinti működéséről kérdőíves vizsgálattal meg-

bízható becslés adható (H1). Az első kérdőív esetében annak szerkezetével és nyelvi 

jellemzőivel alkalmazkodtunk a különböző életkorú résztvevőkhöz, s az adaptált kér-

dőív esetében is igyekeztünk e kritériumoknak megfelelően létrehozni az angol nyel-

vű kérdőív magyar változatát. A kérdőívek alkalmasnak bizonyultak a képességek, 

képességdimenziók (faktorok) működési sajátosságainak vizsgálatára. Mind a faktor-

elemzés (validitásvizsgálat), mind a reliabilitásvizsgálat eredményei arra utalnak, 

megfelelőek a pszichikus összetevők mérésére, jó becslést adnak az életkor, a nem és 

az iskolatípus szerinti különbségekről egyaránt. 

A nemzetközi kutatások alapján feltételeztük, hogy az érzelem-felismerési ké-

pesség változásának jellemzésére a különböző érzelmeket ábrázoló emberi arcok meg-

felelőek (H2), megbízhatóan mérhető az érzelem-kifejezési és az érzelem-szabályozási 

képesség működése kérdőív segítségével, valamint az érzelem-megértési képesség 

működése történet segítségével (H3). A jóságmutatók alapján az érzelmi képességek 

működését feltáró mérőeszköz mindegyik része és a teljes mérőeszköz is megbízható.  

A megbízhatóságot ismételt adatfelvétellel – az első mérés után 14-16 nappal, 

csak a gyerekek körében – ellenőriztük. Az adatok alapján a kitöltés pillanatának ér-

zelmi háttere feltehetően nem egyformán befolyásolja a mérőeszköz négy részének 

kitöltését. A kifejezési és a szabályozási képesség működését mérő rész megbízható-

sági mutatói számottevően különböznek: a felismerés és a megértés esetében szoro-

sabb, míg a kifejezés és a szabályozás között gyengébb az összefüggés. Ugyanakkor a 

képességek vizsgálata alapján nem állítható, hogy ezek, a közel állandónak vélt vála-

szok – például az Izard-féle (1971) felosztás alapján – alapérzelem-mintázatok, emo-

cionális vonások. Mindebből csak arra következtethetünk, hogy a helyzetekhez való 

viszonyulást az adott érzelmi állapot jobban befolyásolja, mint egy érzelem felismeré-



 216 

sét és mások érzelmi állapotának megértését. Figyelembe kell venni azt is, hogy az 

érzelmek felismerése mindig valamilyen kontextusban történik (Forgács, 2003), 

azonban a mérés során elszigetelten kértük azonosításukat, valamint a történetben 

szereplők érzelmeinek azonosítását, érzelmi válaszaik megértését személyes bevonó-

dás nélkül vizsgáltuk, ami neuropszichológiai elemzések szerint alapvetően különbö-

ző értékelési mód mentén megy végbe (Ito és Cacioppo, 2003).  

Az is mindenképpen fontos, hogy az egyes részek által vizsgált képességek 

működései a mindennapok különböző helyzeteiben összekapcsolódnak: a felismerés 

meghatározza a megértést, ami hat a szabályozásra, a szabályozás és a megértés egy-

aránt befolyásolja az érzelmek kifejezését, mindez pedig elsősorban nem kizárólag az 

időbeli változással függ össze, hanem az érzelmi képességek összefüggésrendszerével 

(Ito és Cacioppo, 2003). A megbízhatóság növelése érdekében mindenképpen fontos 

a kifejezési, a megértési és a szabályozási képességek alakulását más eszközökkel is 

vizsgálni. A nemzetközi kutatások természetes és mesterséges környezetben való 

megfigyelés alapján is elemzik az összetevőket, későbbi kutatásaink során e módsze-

rek alkalmazása mindenképpen szükséges.  

Szintén korábbi kutatások alapján véltük úgy, hogy a kérdőíves módszer al-

kalmas az erőforrásokkal kapcsolatos szülői (ebben az esetben csak anyai) vélekedé-

sek feltárására (H4). A Csapó-féle teszt kitűnő megbízhatósági mutatói alapján döntöt-

tünk úgy (H5), hogy ezzel a teszttel tárjuk fel az induktív gondolkodási képesség mű-

ködését és ennek eredményeit hasonlítjuk össze a szociális-emocionális és a szociális-

kognitív összetevők működésével. Jóságmutatóik alapján mind a kérdőív, mind a 

teszt megbízható becslést ad a vizsgált területekről. Az induktív gondolkodási tesztet 

alkalmasnak találtuk az összefüggés-vizsgálatba való bevonásra is. Bár a szülői véle-

kedéseket feltáró kérdőív jó megbízhatóságú, a kérdőíves vizsgálatot a jövőben szük-

séges lesz kiegészíteni más módszerrel. Annak ellenére, hogy mind a képességeknek 

megfeleltethető viselkedésformák, mind a norma fogalmának értelmezésére adtunk 

instrukciókat, számolnunk kellett egyrészt azzal, hogy ezeket nem vagy alig veszik 

figyelembe a szülők, ami érthető is, hiszen saját, neveléssel kapcsolatos tapasztalatai-

kat felidézve kellett véleményt alkotniuk különböző helyzetekről, nevelési szokásaik-

ról. Másrészt – minden bizonnyal – gyermekéről és önmagáról egyaránt kedvezőbb 

jellemzőket jelöltek meg, ami mindenképpen torzítja az eredményeket.  

Néhány hazai elemzés során egy-két vizsgált képességdimenzió működéséből 

a tévesen egésznek tekintett viselkedésforma sajátosságaira következtetnek. Vizsgála-
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tunk során a szociálisérdek-érvényesítő, a szociálisprobléma-megoldó és az érzelmi 

képességeket szintén dimenziók mentén vizsgáltuk, az eredményeket csak a képessé-

gek szabályozta viselkedés ezen aspektusaira, kizárólag az egyes dimenziók (fakto-

rok) szerinti működésükre vonatkoztattuk.  

A szociálisérdek-érvényesítő (együttműködési, segítési, versengési, vezetési) 

képességek működését a Fiske (2006), Fülöp (2003) és Nagy (2000, 2007) munkái 

alapján létrehozott elméleti modell alapján vizsgáltuk, a modell alapján dolgoztuk ki 

dimenziók mentén a kérdőívtételeket. Úgy véltük, a faktorelemzés eredménye, a fak-

torok struktúrája igazolja a szociálisérdek-érvényesítő képességek vizsgálatának alap-

ját képező elméleti modellt (H8). Ezt a feltételezésünket csak részben igazolják az 

eredmények: az elméleti modell képességenként elkülönített dimenziókat tartalmaz, 

ám a faktoranalízis alapján e dimenziók tételei jelentősen átrendeződtek, a négy szo-

ciálisérdek-érvényesítő képességhez rendelt kérdőívtételek hat faktorba csoportosul-

tak. Ezen elrendeződés tükrözi Damasio (1994) a társas viselkedésről alkotott általá-

nos modelljét, a szociális aktivitás átfogó sajátosságai rajzolódnak ki: az aktivitást 

jelentősen befolyásolja a helyzet (Helyzet, elvárás), a helyzetben résztvevők viszonya 

és a helyzethely való viszony (Viszony és szerep; Hozzájárulás és részesedés viszonya; 

Idő és győztes), az aktivitás érdeke (Érdek), érdekértékelése és az érdekütközés 

(Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás).  

Ugyanakkor a faktoranalízis eredményei megerősítik Nagy (2000) és Fülöp 

(2003) egybehangzó megállapítását, miszerint e képességek, a képességek dimenziói 

szoros kapcsolatban állnak egymással. Nagyon fontos eredmény – amit a fejlesztések 

során mindenképpen figyelembe kell venni –, hogy a hat faktor közül csak három 

tartalmaz az eredeti modell szerinti, kizárólag egy-egy képességhez tartozó tételt (ve-

zetési: Viszony és szerep; versengési: Idő és győztes; együttműködési: Hozzájárulás és 

részesedés viszonya). Három faktor négy vagy kettő, eredetileg elkülönülő képesség-

dimenziót, dimenziótételt tartalmaz: Érdek (együttműködési, segítési, versengési, ve-

zetési); Helyzet, elvárás (segítési, versengési); Esélyegyenlőség, érdekütközés, kizárás 

(együttműködési, versengési).  

A szociálisprobléma-megoldó képesség működését egy általunk adaptált kér-

dőívvel vizsgáltuk, a képesség működését – tudomásunk szerint – hazai vizsgálat so-

rán még nem elemezték. A mérőeszközzel szintén dimenziók (faktorok) mentén mér-

hető a képesség működése, s az ezzel kapcsolatos feltételezésünk, miszerint a faktor-

elemzés eredményeként kapott struktúra az eredeti faktorstruktúrával megegyező 
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(H9), igazolódott: a kérdőív megbízhatóan méri az összetevők működését, a faktor-

elemzés során az eredeti kérdőív faktorstruktúráját kaptuk, ami alapján a kérdőívet 

alkalmasnak tartjuk további hazai vizsgálatokban való használatra. 

Mindemellett a vizsgált faktorrendszer az általunk alkalmazott képességfoga-

lomnak némiképp ellentmond. A szociális képesség fogalmát Nagy (2007) kompeten-

ciamodellje alapján értelmeztük, ami alapján az öt faktor közül kettő (Pozitív orientá-

ció, Negatív orientáció) a modell szerint a motívumrendszer része, további faktorai 

közül mindegyik a tudásrendszer, ezen belül az operátor jellegű tudás részei, ám an-

nak más-más alrészét képviselik. Úgy véljük, az Elkerülést készségnek, a Racionali-

tást belső ismeretnek, az Impulzivitást expressziónak kell tekintenünk. Ugyanakkor ez 

nem mond ellent teljes mértékben a képesség fogalmának, hiszen annak mindezek 

összetevői. (A szociálisérdek-érvényesítő képességek működésével kapcsolatban is 

felmerül ez a probléma, bár kisebb mértékben – erről lásd a 12.2 alfejezetet.)  

Az érzelem-felismerési képesség mérése során úgy véltük, a faktorelemzés 

eredménye megegyezik a vizsgálat alapját képező, Eibl-Eibesfeldt (1989) által kidol-

gozott (alapérzelmeket és fokozataikat tartalmazó) rendszerrel (H10). A faktorelemzés 

a 4–18 évesek körében csak részben igazolta ezt a hipotézist, hiszen a Meglepődés 

faktorba tartozó érzelmek nem különültek el, azonban az anyák esetében a struktúra 

az eredetivel teljes mértékben megegyezett.  

Az érzelem-kifejezési, az érzelem-megértési és az érzelem-szabályozási képes-

ségekkel kapcsolatban feltételeztük, hogy dimenzionális jellegük biztosítható azáltal, 

hogy – a szociálisérdek-érvényesítő képességekkel való összehasonlíthatóságuk érde-

kében – a kidolgozott mérőeszköz alapjainak a szociálisérdek-érvényesítő képességek 

dimenzióit tekintjük (H11). Bár ezáltal lehetővé vált a szociálisérdek-érvényesítő és e 

három képesség kapcsolatának feltárása, az eljárás korlátot is szabott a képességkap-

csolatok általánosíthatóságának. Így a pszichikus összetevők kapcsolatrendszerének 

vizsgálatába csak az érzelem-felismerési képesség eredményeit vontuk be.  

Korábbi vizsgálatainkban a gyerekek töltötték ki a háttérváltozókat tartalmazó 

adatlap jelentős részét, e vizsgálat során azonban az anyák közölték az adatokat, amit 

az adatok megbízhatósága (például korábban kiderült, az iskolai végzettséget számos 

esetben nem tudják a gyerekek) és a személyiségi jogok tiszteletben tartása miatt tar-

tottunk fontosnak.  
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12.1.2 Az értékelők szerepe a szociáliskompetencia-összetevők mérésében  

     
Kutatásaik alapján Zsolnai és Józsa (2002) szerint a szociális összetevők értékelésére 

legalább három értékelő (gyermek, szülő, pedagógus) bevonása szükséges, és a fej-

lesztés szempontjából is igen hasznos annak ismerete, miként látják a szülők és a pe-

dagógusok a gyerekek képességeinek működését.  

Ennek megfelelően a szociálisérdek-érvényesítő és a szociálisprobléma-

megoldó képességek működését az önjellemzés mellett a pedagógusok és a szülők is 

értékelték. Mindhárman ugyanazt a kérdőívet töltötték ki, ezáltal egy-egy pszichikus 

összetevőről három ítélet állt rendelkezésünkre, lehetővé téve összevont mutatók kép-

zését. A kérdőív kidolgozásakor törekedtünk arra, hogy a kijelentések általánosak 

legyenek, azonban elkerülhetetlen a szülők és a pedagógusok szubjektivitása, az óvo-

dai-iskolai, valamint az otthoni tapasztalatok értékelésben való megjelenése. Úgy vél-

tük, a képességek működését igen eltérően ítélik meg az értékelők, és a gyermek-

szülő közötti korrelációs értékek erősebb kapcsolatra utalnak, mint a gyermek-

pedagógus vagy a szülő-pedagógus közötti kapcsolatok értékei (H6). A feltételezésnek 

megfelelően a gyermekek és a szülők értékei között a legerősebb a kapcsolat, életkori 

tendenciaszerű változás alig mutatható ki, s a pedagógusok és a szülők ítélik meg leg-

inkább eltérően egy-egy faktoron mért összetevő működését. A több értékelő bevoná-

sának szükségességét támasztja alá az is, hogy az ítéletekből számított összevont mu-

tató szerinti eredmények hasonlóságot mutatnak korábbi vizsgálatok eredményeivel.  

A nemzetközi kutatások  alapján az érzelem-felismerési képességek működésének 

megítélésénél mindenképpen szükséges legalább egy másik személy, a képesség ter-

mészetéből adódóan az anya mint önjellemző bevonása. Ez alapján mi is azt feltéte-

leztük, hogy így pontosabban értelmezhetjük az általunk kiválasztott érzelemrendszer 

felismerésének jellegzetességeit (H7). Az eredmények igazolták hipotézisünket: az 

érzelemfelismerés folyamatában a szülői a gyermeki érzelemfelismerés egy további 

szakaszának tekinthető.   

12.2 Az empirikus vizsgálat eredményei  
 
A keresztmetszeti vizsgálatok során az egyes képességek életkor, nem, valamint a 15 

és a 18 évesek körében iskolatípus szerinti sajátosságait tártuk fel. A teljes minta az 

anya iskolai végzettsége, a 15 és a 18 évesek részmintája az iskolatípus alapján is rep-

rezentatív.  
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Korábbi kutatásaink (pl. Kasik, 2008b; Zsolnai, Kasik és Lesznyák, 2008; 

Kasik, 2006) és a hasonló nemzetközi vizsgálatok (pl. Saarni, 1999) alapján feltéte-

leztük, hogy a vizsgált kilenc képesség működése között jelentős életkori különbségek 

azonosíthatók, főként a 4–8 és a 12–18 évesek különülnek el egymástól (H12). Ugyan-

csak a korábbi vizsgálati tapasztalatok alapján véltük úgy, hogy számottevő eltérések 

mutathatók ki a fiúk és a lányok képességműködései között, amelyek egyes területe-

ken már a legfiatalabbak körében is azonosíthatók, s az életkor előrehaladtával inten-

zív az átrendeződésük (H13). Úgy véltük, a képességek működésében jelentős különb-

ségek azonosíthatók a különböző típusú középiskolák (gimnázium, szakközépiskola, 

szakiskola) tanulói között is, s a legtöbb esetben vagy a szakiskolások különülnek el a 

gimnáziumi és a szakközépiskolai tanulóktól, vagy a gimnáziumi tanulók a másik két 

csoporttól (H14). 

12.2.1 A szociálisérdek-érvényesítő képességek életkor, iskolatípus és nem szerinti 
vizsgálatának eredményei 

 
A szociálisérdek-érvényesítő képességek esetében az életkorral kapcsolatos hipotézi-

sünk csak részben igazolódott, hiszen főként a 4–12 és a 15–18 évesek különülnek el 

szignifikánsan. A faktorok összevont mutatói szerinti életkori alakulást a 18. ábra 

szemlélteti (a mérési pontok időbeli távolsága nem azonos, ezért a görbék csak meg-

közelítően szemléltetik a feltételezett változásokat). 
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18. ábra  

A szociálisérdek-érvényesítő képességek faktoronkénti működése 4–18 éves kor között  
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Az adatok alapján a középiskolai évek alatt az egyéni érdek egyaránt gyakrab-

ban meghatározza a vezetői és a vezetett szerep vállalását, a segítségnyújtás és segít-

ségkérés kölcsönösségét, a versengés irányultságát és a csoportban való együttes 

munkát (Érdek). Az idősebbek körében kevésbé gyakori a szülői, a pedagógusi és a 

kortársi elvárások figyelembe vétele segítségkérés, segítségnyújtás és a versengés 

szabályainak betartásával kapcsolatban, mint a fiatalabbaknál (Helyzet, elvárás). 

A 15 és 18 évesek gyakrabban veszik figyelembe a versengés során mások 

esélyeit, azt, hogy a versenytársnak is minél nagyobb esélye legyen a győzelemre, 

valamint a csoportból való kizárás is nagyobb mértékben jellemző rájuk (Esélyegyen-

lőség, érdekütközés, kizárás). A 15 és a 18 évesek gyakrabban választanak olyan 

helyzeteket, amelyek esetében egy személy kerülhet ki győztesként, gyakrabban te-

kintik ellenfelüknek verseny után is társukat, valamint gyakrabban vélik úgy, hogy a 

versengés nem rendelkezik időkorláttal (Idő és győztes). A fiatalabbakra gyakrabban 

jellemző mind a vezető személyének, mind a kijelölt feladat elfogadása, s az időseb-

bekre gyakrabban az utasítások követésének elvárása (Viszony, szerep). Legkevésbé a 

15 és a 18 évesekre, leginkább a négy- és nyolcévesekre jellemző a hozzájárulástól 

független részesedés (Hozzájárulás és részesedés viszonya). 

A feltételezett változást szemléltető görbék felhívják a figyelmet két – a képes-

ségek természetével és a fejlődés értelmezésével kapcsolatos – dilemmára. Négy fak-

tor esetében a mért összetevők változását szemléltető görbe megfeleltethető egy 

logisztikus görbe valamely szakaszának (lassan, majd gyorsan növekedő, ezt követően 

lassuló szakasz), azonban kettőnél (Helyzet, elvárás; Viszony és szerep) az életkori 

változás nem ezt az irányt mutatja. E két faktor (Helyzet, elvárás: miként határozza 

meg a segítést és a versengést a kortársak, a szülők és a pedagógusok elvárásai, az 

általuk közvetített normák és a szociális helyzet; Viszony és szerep: mi alapján törté-

nik a vezetői és a vezetett szerepek vállalása) összetevőinek változása ellentétes irá-

nyú, ugyanakkor ez nem tekinthető a szociális aktivitás szempontjából kizárólag nega-

tív sajátosságként, hiszen mindkét esetben a külső tényezőktől való függetlenedés, a 

külső szabályozás szerinti aktivitás gyakoriságának csökkenése azonosítható.  

Mindemellett felmerül egy másik értelmezési lehetőség is, ami azonban nem 

mond ellent az elsőnek: e két görbe nem képesség jellegű pszichikus összetevő műkö-

désére utal, lehetséges, hogy a mért összetevők az alkalmazott kompetenciamodell 

(Nagy, 2007) alapján inkább cselekvési szokások (meghatározott cselekvésekhez, 

helyzetekhez, eseményekhez kötöttek). Mindazonáltal az eredmények azt mutatják, a 
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környezetből származó elvárások – mindkét faktor esetében – egyre kevésbé határoz-

zák meg a 4–18 évesek szociális aktivitását, ami értelmezhető a szabadságfok növe-

kedésével is, és mindenképpen fontos információnak tekinthető a fejlesztési célok 

meghatározásakor. 

Az egyes faktorok tartalma és azok feltételezett fejlődése újra felveti a kérdést: 

mi tekinthető a szociális képességek esetében fejlődésnek, pozitív irányú változásnak, 

milyen viszonyítási egység az, ami alapján ez megítélhető? A Helyzet, elvárás és a 

Viszony és szerep esetében teljes mértékben nem állíthatjuk, hogy negatív változásról 

van szó, nem történik fejlődés. Ugyanakkor a további négy faktornál az életkorral 

növekvő változás sem minden esetben értelmezhető pozitív változásnak, fejlődésnek. 

Az eredmények alapján például az egyéni érdek dominanciája az életkorral nő mind-

egyik képesség esetében – általánosítva értelmezhető-e ez mint pozitív változás? A 

másik példa: a csoportos munkavégzés során a két fiatalabb korosztály kevésbé veszi 

figyelembe a hozzájárulás mértékét a jutalomból való részesedéskor, s minél időseb-

bek a gyerekek, annál inkább számít, ki mennyit dolgozott, vagyis az arányos részese-

dés egyre inkább meghatározza viselkedésüket. E változás minősítése is számos té-

nyezőtől függ, például az adott közösség elvárásaitól, elfogadott és elvárt, szankcio-

nált normáitól, egy-egy viselkedésformához kötött értékektől.  

Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a szociális aktivitást meghatározó 

pszichikus összetevők esetében a jövőbeni pedagógiai kutatások során érdemes egy-

egy terület kontextushoz kötöttebb mérését elvégezni, valamint a kérdőíves vizsgála-

tot más módszerrel, leginkább megfigyeléssel kiegészíteni, az eredményeket össze-

vetni. Érdemes a vizsgálatok során a családon kívül az óvoda, iskola értékrendszerét 

is feltárni, az eredmények értelmezésekor ezt viszonyítási alapnak tekinteni. Úgy vél-

jük, egy-egy képességvizsgálat eredményeit a szociometriai elemzés is fontos infor-

mációkkal egészíti ki: a társas viszonyok, helyzetek tükrözhetik a feltárt jelenségekkel 

való hasonlóságokat és különbözőségeket.     

 A kérdőív 51 tételéből 20 esetében azonosítható lányok és fiúk közötti szigni-

fikáns különbség. Azt feltételeztük, hogy már a legfiatalabbak körében is markáns 

eltérések azonosíthatók, azonban az adatok alapján az eltérések a 12–18 éveseknél 

fordulnak elő nagyobb arányban, valamint a korai különbségek azonosíthatók a ké-

sőbbi életkorokban is. Az életkor mellett a nem alapján is igen eltérően vélekednek az 

értékelők, illetve a képességek alapján is azonosítható az egyetértés különbözősége. 

Az együttműködési, a segítési és a vezetési képességhez tartozó kérdőívtételek meg-
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ítélése közel azonos, azonban a versengési képességhez tartozóakat a pedagógusok 

ellenkezőképpen ítélik meg vagy értékelésük alapján nincs jelentős különbség a két 

nem között.  

 A nem szerinti különbségek értelmezésekor mindenképpen szükséges figye-

lembe venni egyrészt az érésbeli különbségeket, másrészt a szociális környezet jel-

lemzőinek, a nemi szerepekkel kapcsolatos társadalmi elvárásoknak a hatását. A lá-

nyok biológiai és szociális érése egyaránt megelőzi a fiúk fejlődését, ami az általános 

iskola végén és szinte a teljes középiskolai évek alatt a lányok jelentős fejlettségbeli 

előnyéhez vezet (Csapó, 2000). Mindehhez hozzájárul az is, hogy a nemi különbségek 

olyan szociális konstrukcióknak tekinthetők, amelyek – bár társadalmanként és kultú-

ránként nagy eltéréseket mutatnak – különböző bánásmódot, szerepelvárásokat ered-

ményeznek. Vajda (2001) szerint kevés olyan sajátosság létezik, amelyben ugyanilyen 

koherens lenne a szülők, a kortársak és a szociális környezet egyéb tagjainak nyomá-

sa, mint a fiúktól és a lányoktól elvárt viselkedés esetében. 

 Igazolt az iskola típusa alapján kimutatható különbségekkel kapcsolatos hipo-

tézisünk. A tételek közül 15-nél általánosíthatók a gimnáziumban, a szakközép- és a 

szakiskolában tanuló diákok közötti különbségek, és igen különbözően vélekednek az 

értékelők a képességek működéséről. Nincs olyan tétel, amelynél mindhárom értékelő 

szerint egyformán lennének szignifikáns különbségek.  

A legtöbb eltérés az önjellemzés és a pedagógusi értékelés alapján azonosítha-

tó, a szülők szerint csak az Érdek és a Helyzet, elvárás faktor egyes tételeinél, s a szü-

lők és a pedagógusok ítéletei szerinti elkülönülések egyetlen esetben sem egyeznek. A 

gyermeki és a pedagógusi értékelés szinte mindegyik esetben azonos: a gimnáziumi 

tanulók különülnek el a legtöbb esetben a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók-

tól. A vizsgálat ezen eredményei arra mutattak rá, hogy az értékelők ítéletei legkevés-

bé az életkor, leginkább az iskolatípus szerint különböznek, s a pedagógusok vélemé-

nye számos esetben jelentősen eltér a szülők és a gyerekek ítéletétől. Ez a jelenség 

Anderson (2000) szerint alapvetően, s általában negatívan befolyásolja az óvodai, még 

inkább az iskolai fejlesztő programok hatékonyságát.   
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12.2.2 Az érzelmi képességek életkor, iskolatípus és nem szerinti vizsgálatának ered-
ményei 

 
A felismerési képesség mérésekor az anyák érzelemfelismerését is vizsgáltuk, hiszen a 

nemzetközi vizsgálatok eredményei (pl. Saarni, 1999) szerint igen jelentős a kapcso-

lat a szülői (elsősorban az anya) és a gyermeki érzelemfelismerés között. A 19. ábra 

az alapérzelmek és fokozatai (faktoroknak) életkori változását szemlélteti. Az eredmé-

nyek részben igazolták feltételezésünket: mindegyik faktorba tartozó érzelem felisme-

rése az életkor előrehaladtával egyre biztosabb, s a szülők érzelemfelismerése e fo-

lyamat további szakaszaként értelmezhető. Ugyanakkor a felismerés nem a 12–18 

évesek, hanem a 15–18 évesek körében a legpontosabb. Igazoltnak tekintjük Oatley és 

Jenkins (2001) két általános megállapítását is: (1) az érzelemfelismerés az életkor 

előrehaladtával fokozatosan differenciálódik, ám pontos határokat – leginkább a foko-

zatok felismerésében – igen nehéz megállapítani, (2) s a differenciálódást nagymér-

tékben befolyásolják a szociális tapasztalatok (a tapasztalat mutatójának a szülők élet-

korát tekintettük).   
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19. ábra  
A gyermeki és a szülői érzelemfelismerés alakulása a faktorok szerinti  

összevont mutatók alapján  
 

Az önjellemzések közötti összefüggések mindegyik életkorban az alapérzel-

mek esetében erősebbek, mint a fokozatoknál, ami megegyezik más vizsgálatok 

eredményével (pl. Saarni, 1999). A korrelációk az Öröm és a Düh faktorba tartozó 
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érzelmeknél a legerősebbek, s a Meglepődés faktorba tartozóknál a leggyengébbek – 

az adatok e tekintetben is alátámasztják a hasonló vizsgálatok (pl. Fabes, Leonard, 

Kupanoff és Martin, 2001) eredményeit.  

Az anya és gyermeke érzelemfelismerése közötti kapcsolatokat feltáró kutatá-

sok alapján az érzelmek felismerésében az életkor előrehaladtával a nem családi kör-

nyezet tagjainak és mechanizmusainak (kortársak, pedagógusok, média) is egyre na-

gyobb a szerepe. Ezen tényezők egy része a szülő érzelemkifejezésén keresztül hat a 

gyermek szociális aktivitására, ezen belül az érzelmek felismerésére. A rendelkezé-

sünkre álló háttéradatok közül a szülői önjellemzésen és a szülő életkorán kívül két 

tényezőt választottunk (iskolai végzettség, kivel neveli gyermekét), amelyeket függet-

len változónak tekintettünk, s a gyermeki önjellemzésre mint függő változóra 

regresszióelemzést végeztünk.  

Mindegyik életkorban az anya önjellemzése és a családtípus (ki vagy kik neve-

lik a gyermeket) a megmagyarázott variancia több mint 50%-át adja, a változók közül 

e kettő játssza a legfontosabb szerepet. Míg az anya érzelemfelismerése azonos mér-

tékű mindegyik életkorban, a családtípus hatása a vizsgált minta esetében növekvő 

tendenciát mutat. Ez az eredmény összhangban áll Fridlund (1994) kutatásainak 

eredményeivel, miszerint a család összetétele alapvetően befolyásolja az érzelmek 

felismerését. Az anya iskolai végzettsége szintén mindegyik részmintán meghatározó, 

harmadik legnagyobb magyarázó erővel bír, s ellentétben a családtípussal, hatásában 

az életkor növekedésével csökkenő tendencia figyelhető meg. Az anya életkora kisebb 

mértékben járul hozzá a megmagyarázott varianciához mindegyik életkorban. 

Az alapérzelmek kifejezésének mérési eredményei, az egyes tételeknél kimu-

tatható életkori különbségek igen jól tükrözik a Szociálisérdek-érvényesítő képessé-

gek életkori elkülönüléseit, ami egyértelműen az érzelmek és a különböző helyzetek 

megítélésének szoros kapcsolatára utal. Szintén ez a következtetés vonható le a nem 

és az iskola típusa alapján kialakult elkülönülésekből. Bár mindkét elemzési szempont 

szerint kevés különbség azonosítható, az eltérések kizárólag azoknál a tételeknél je-

lennek meg, ahol a Szociálisérdek-érvényesítő képességek kérdőív esetében is. Annak 

ellenére, hogy a mérőeszköz az alapérzelmek kifejezésének mérésére megfelelő, az 

eredményekből az is kiderült, a 15 és a 18 éveseknél már a tételek 25%-ánál nem ele-

gendő az alapérzelmek köre, aminek oka az érzelmi rendszer egyre nagyobb differen-

ciáltsága, ez pedig a felismerés-kifejezés kapcsolatát erősíti. További kutatási feladat 

ezen helyzetek esetében a fokozatok kifejezésének vizsgálata. 
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Az alapérzelmek megértésének képességét egy történet segítségével mértük, az 

alanyoknak a szereplők érzelmi reakciót kellett megítélni. E vizsgálat során is kide-

rült, több történetrésznél az alapérzelmek köre nem elegendő a szituációban mutatott 

érzelmek azonosítására, ugyanakkor az eredmények további kutatásaink alapjául szol-

gálnak: kijelölték azokat az érzelemcsoportokat, amelyeket nagyobb differenciáltság-

gal kell szerepeltetni egy-egy társas helyzetben mutatott érzelmi reakció megértésének 

mérésekor. A legfontosabb csoportnak a meglepődés és a düh fokozatai tekinthetők. A 

nem szerint és az iskola típusa alapján mindegyik életkorban kevés szignifikáns kü-

lönbség azonosítható, ennek oka – feltehetően – az alapérzelmek biztosabb felismeré-

se. Minden bizonnyal a fokozatok esetében jelentősebb nem szerinti különbségek mu-

tathatók ki, ez is jövőbeni kutatási feladat. 

Az alapérzelmek szabályozásának vizsgálata szerint – alátámasztva szintén ko-

rábbi (pl. Halberstadt, Denham és Dunsmore, 2001) kutatási adatokat – a 12–18 éve-

sek nagyobb arányban érzik úgy, hogy egy-egy – feltehetően frusztrációt okozó – tár-

sas helyzet megélése nagyon rossz érzés számukra. A 15 és a 18 évesek körében a 

leggyakoribb a fiúk és a lányok közötti eltérés (a lányok számára rosszabb érzés); és 

az iskola típusa alapján csak a 18 évesek körében azonosítható néhány szignifikáns 

különbség (a szakiskolai tanulók számára rosszabb érzés).  

Az érzelmi képességek vizsgálatának eredményei alapján mind az életkori, 

mind a nem és az iskola típusa szerinti különbségek a 4–12 és a 15–18 évesek között 

jelentősek, akárcsak a szociálisérdek-érvényesítő képességek esetében. Az eredmé-

nyek egyik legfontosabb üzenete, hogy a fejlesztés szempontjából – a már számos 

vizsgálat eredménye által hangsúlyozott – serdülőkor tekinthető nagyon fontos idő-

szaknak, ugyanakkor a korai fejlesztés szerepe óriási, hiszen az érzelmi képességek 

működésében a serdülőkor előtt igen kismértékű változás azonosítható, valamint a 

családi háttér alapos ismerete elengedhetetlen a fejlesztő program kidolgozásakor.  

12.2.3 A szociálisprobléma-megoldó képesség életkor, iskolatípus és nem szerinti 
vizsgálatának eredményei 

 
A szociálisprobléma-megoldó képesség vizsgálata a nemzetközi szociáliskompeten-

cia-vizsgálatok egyik kitüntetett területe. Számos kutató véli úgy, hogy a szociális 

kompetencián belül e képesség központi szerepet játszik, s a leggyakrabban alkalma-

zott programok szinte mindegyikében nagy hangsúlyt fektetnek e képesség fejleszté-

sére.  A képesség fejlődését kifejező görbék – akárcsak két SZÉK-faktornál – szintén 
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megkérdőjelezik az összetevők képesség jellegét. A 12.1 alfejezetben már ismertettük 

az ezzel kapcsolatos felvetésünket. A vizsgálat eredményei részben igazolták feltevé-

sünket: jelentős életkori változások azonosíthatók, bár e képesség esetében is a 8–12 

és a 15–18 évesek különülnek el jelentősen. A 20. ábra az öt faktorba tartozó összete-

vők életkori változását szemlélteti.  

 

45

50

55

60

65

70

75

8 12 15 18 életkor

%p

Pozitív orientáció

Negatív orientáció

Racionalitás

Impulzivitás

Elkerülés

 

20. ábra  
A szociálisprobléma-megoldó képességek faktoronkénti  

működése 8–18 éves kor között 
 

A vizsgálat alapján a szociális problémák pozitív megítélése (Pozitív orientá-

ció) a nyolc- és a 12 évesekre gyakrabban jellemző, mint a 15 és a 18 évesekre. Ezzel 

szemben az önmaguk számára problémás kapcsolatok és helyzetek megoldásának 

negatív jelenségként való értelmezése (Negatív orientáció) a két idősebb korosztályra 

jellemző leggyakrabban, ritkábban a 12 évesekre, s legritkábban a nyolcévesekre. 

McMurran, Egan, Blair és Richardson (2001) kutatásai alapján serdülőkorban a Pozi-

tív orientáció erős negatív és az Negatív orientáció szintén erős, ám pozitív kapcso-

latban áll az érzelmi instabilitással, a pozitív és a negatív érzelmek szabályozásával.  

A probléma definiálásával, a megoldás előtti döntéssel és kivitelezéssel kap-

csolatos racionalitás, a többszempontú értelmezés, több megoldási lehetőség számba-

vétele (Racionalitás) gyakrabban jellemző a két idősebb korosztályba tartozó diákok-

ra. D’Zurilla , Nezu és Maydeu-Olivares (2002) kutatásai szerint e faktor szoros össze-

függést mutat a tanulók kognitív teljesítményével (szoros a kapcsolata az intelligenci-

ával, jelentős a magyarázó ereje a tanulók tanulmányi teljesítményében), ami alapján 
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úgy vélik, ezen összetevők fejlesztése főként tantárgyi tartalmak segítségével lehet 

hatékony.  

A 12 évesekre jellemző gyakrabban az érzelmek meghatározta döntés és kivi-

telezés (Impulzivitás), és nincs jelentős különbség a nyolc, a 15 és a 18 évesek között. 

D’Zurilla  és Maydeu-Olivares (1995) vizsgálatai szerint ugyancsak a prepubertás ko-

rúak körében jellemző leggyakrabban e sajátosság. A probléma elkerülésével, a meg-

oldás halogatásával (Elkerülés) kapcsolatos eredmények szintén egyeznek a korábbi 

kutatás eredményével: a 18 éveseknél gyakrabban fordul elő, mint a fiatalabbaknál, 

akik között e tekintetben nincs számottevő eltérés.  

A 25 kérdőívtétel közül 10 esetében azonosítható nem és hét esetében iskolatí-

pus szerinti szignifikáns különbség. A fiúk és a lányok közötti különbségek száma na-

gyobb az idősebbek körében, szemben azzal, amit feltételeztünk. Főként a pedagógu-

sok és a gyerekek ítéletei szerint különülnek el a 15 és a 18 éves gimnáziumi, szakkö-

zépiskolai és szakiskolai diákok, s az elkülönülések hasonlóak. Mindhárom értékelő 

közel azonos módon ítéli meg a lányok és a fiúk képességműködését, nagyobb mértékű 

az egyezés, mint a szociálisérdek-érvényesítő képességeknél, ám az iskola típusa alap-

ján ugyanúgy igen eltérő a véleményük.  

 A kérdőívvel, annak további alkalmazásával kapcsolatban megfogalmazódik 

egy kritika is, amit a kérdőív kidolgozói is felvetnek (D’Zurilla , Nezu és Maydeu-

Olivares, 2002). A kitöltők olyan instrukciót kapnak, miszerint a válaszok során min-

denféle szociális problémára és bárkire (családtagra, kortársra stb.) gondolhatnak. 

Úgy véljük, a mérőeszköz hazai további alkalmazása során célszerű személy- és 

helyzetspecifikus kérdőívváltozatokat (például csak a kortársakkal kapcsolatos prob-

lémákra koncentráló változatot) készíteni, így az egyes személyekkel kapcsolatos 

problémákról és azok megoldásáról pontosabb kép alakulhat ki.   

12.2.4 A szülői erőforrásokkal kapcsolatos vizsgálat eredményei 

 
A nemzetközi kutatási eredmények alapján a szülők egy-egy szociális aktivitásról 

alkotott elképzelései, az általuk befolyásolt nevelési elvek, technikák nagymértékben 

meghatározzák a szocialitás alakulását (Grusec és Hastings, 2007). A vizsgálat célja 

annak feltárása volt, miként vélekednek az anyák anyagi, szellemi és kapcsolati erő-

forrásuk mértékéről és gyakoriságáról a gyerekek szociálisérdek-érvényesítő (együtt-

működés, segítés, versengés, vezetés) viselkedésével kapcsolatban. Feltételeztük, 
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hogy a szociálisérdek-érvényesítő képességnek megfeleltethető viselkedésformákról 

életkoruk, anyagi hátterük és iskolai végzettségük alapján eltérően vélekednek a szü-

lők, és a képességek működését leginkább a szellemi, kevésbé a kapcsolati és legke-

vésbé az anyagi erőforrásokról való vélekedésük befolyásolja (H16). A vizsgált ered-

ményei igazolták feltételezéseinket (néhány sajátosság az összefüggés-vizsgálat ered-

ményeit közlő alfejezetben található). 

Az eredmények egyértelműen megerősítik a családi tényezők figyelembe véte-

lének szükségességét egy-egy fejlesztő program kidolgozása során. Az általunk vizs-

gált szülők igen jelentős különbséget tesznek a négy viselkedésforma között: úgy vé-

lik, gyermekük együttműködő viselkedése és a segítségnyújtás elsősorban a családi 

nevelésen múlik, míg a versengés és a vezetés módjait az iskolában kell elsajátítani. 

Ez a viszonyulás mindenképpen hat a gyerekek ezen viselkedésformákról alkotott 

attitűdjére, a viselkedésformákkal kapcsolatos ismeretek megszerzésére és alkalmazá-

sára, akárcsak az, miszerint már a legfiatalabbaknál is a jutalmazás, a megerősítés 

egyik eszköze a pénz.  

A versengés esetében nagymértékű a szülői elutasítás, az indokok alapján igen 

negatív viselkedésformának tekintik, s e vélemény független attól, hány éves a gyer-

mek. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt, hogy a válaszadók az anyák voltak. 

Számos vizsgálat szerint a nőkre kevésbé jellemző a versengő viselkedés, amit jelen-

tős mértékben magyaráznak például a nemi szereppel kapcsolatos társadalmi elvárá-

sok (Fülöp, 2007). Az idősebb (15 és 18 éves) gyermekkel rendelkező szülők kisebb 

szerepet tulajdonítanak maguknak e viselkedésformák alakulásában. A szülői véleke-

dések közül több összhangban áll a Szociálisérdek-érvényesítő képességek vizsgála-

tának eredményével, például a segítségkérés gyakorisága csökken az életkor 

előrehaladtával, és az idősebb tanulók szülei is kevésbé tartják fontosnak, hogy gyer-

mekeik a segítségkérésre megfelelő példát lássanak környezetükben. 

Azokban a családokban, ahol a gyermekre átlagosan több pénzt költenek, a vi-

selkedésformákat gyakrabban jutalmazzák pénzzel, abban azonban nincs jelentős kü-

lönbség, hogy a magasabb összeg mely viselkedésforma pénzzel való jutalmazásával 

áll szorosabb kapcsolatban. Feltételezhető, hogy a jutalmazás tényét alapvetően befo-

lyásolja a család anyagi helyzete, ezen belül a gyermekre fordított havi összeg, azon-

ban a jutalmazott területekre (viselkedés, tanulmányi teljesítmény stb.) alig hat. Az 

utóbbi esetében sokkal nagyobb befolyásoló erővel bír a szülők más, nem anyagi 
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helyzettel kapcsolatos jellemzője (például a jutalmazás formájáról, idejéről alkotott 

véleményük).     

A nemzetközi adatokkal (pl. Grusec és Davidov, 2007) megegyezően életkor-

tól függetlenül nagyon fontos az anyák számára a viselkedésformákról való beszélge-

tés és a személyes példamutatás (a szellemi erőforrás két formája), ám a 15 és a 18 

éves gyerekek szülei nagyobb mértékben vélik úgy, hatásuk e tekintetben kisebb, mint 

a kortársaké vagy a médiáé. Vélekedésük alapján a gyerekek a családi környezetben 

főként az együttműködésre és a segítésre látnak példát, versengésre és vezetésre igen 

keveset. A kapcsolati erőforrások elemzése alapján a szülők egységesen nem kérnek 

segítséget senkitől azért, hogy gyermekük olyan helyzetbe kerüljön, amely helyzet 

nagyobb lehetőséget biztosít a hatékony együttműködésre, segítségnyújtásra, segít-

ségkérésre, vezetői vagy vezetett szerep ellátására és versengésre.   

12.2.5 Az összefüggés-vizsgálatok eredményei 

 
A komplex fejlesztési programok elsődleges célja olyan módon segíteni az adott pszi-

chikus összetevők pozitív irányú változását, amely figyelembe veszi azok más össze-

tevőkkel való kapcsolatát. Ezt szem előtt tartva vizsgáltuk a szociálisérdek-

érvényesítő, a szociálisprobléma-megoldó, az érzelem-felismerési, az induktív gon-

dolkodási képesség, a szülői vélekedések és néhány háttérváltozó kapcsolatát.  

Korábbi kutatásaink (Kasik, 2006) alapján feltételeztük, hogy a szociálisérdek-

érvényesítő képességek faktorainak kapcsolata az életkor előrehaladtával egyre erő-

sebb. Ugyancsak ez a tendencia jellemzi e faktorok és az érzelmi, a szociálisproblé-

ma-megoldó, valamint az induktív gondolkodási képességek kapcsolatát. A szociális-

érdek-érvényesítő képességek kapcsolata szorosabb az érzelmi és a szociálisproblé-

ma-megoldó képességekkel, mint az induktív gondolkodási képességgel (H15). 

Ugyancsak korábbi kutatási tapasztalatok alapján választottuk ki a háttérválto-

zók körét. Feltételeztük az iskolai végzettség hatásának az életkor előrehaladtával való 

gyengülését, az anyagi háttér kevésbé befolyásoló szerepét és a családtípus növekvő 

hatását (H17). A szociálisérdek-érvényesítő képességek faktoraira elvégzett 

regresszióelemzés eredményei alapján a 21. ábra a faktorokra gyakorolt hatásokat 

szemlélteti a teljes mintára vonatkoztatva. A nyíl fölött a környezeti, alatta a pszichi-

kus összetevők találhatók. Minél közelebb helyezkedik el egy összetevő a SZÉK-

faktorokhoz, annál nagyobb hatást gyakorol az összetevőkre. 
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21. ábra  
Az összetevők hatása a SZÉK-faktorokra 

 

A megmagyarázott varianciák mindegyik faktor esetében az életkor 

előrehaladtával emelkedő tendenciát mutatnak – ez akkor is azonosítható, ha figye-

lembe vesszük azt, hogy a négyéveseknél a független változók köre kisebb a szociá-

lisprobléma-megoldó és az induktív gondolkodási képesség felmérésének hiánya mi-

att. A változás az Érdek, az Idő és győztes, valamint a Hozzájárulás és részesedés vi-

szonya esetében a legnagyobb, s a Helyzet, elvárás faktornál a legkisebb mértékű.  

Mindegyik faktor és életkor esetében a megmagyarázott variancia jelentős há-

nyadát a többi szociálisérdek-érvényesítő faktor adja, általában a felét vagy a harma-

dát, ami a képességek szoros kapcsolatára utal. A szociálisprobléma-megoldó képes-

ség faktorai közül mindegyik tendenciaszerűen meghatározó, azonban hatásuk a várt-

tól – a nemzetközi kutatások során kapott kapcsolatoktól – eltérő, kisebb mértékű. 

Ennek lehet az is az oka, hogy a két mérőeszköz valójában eltérő természetű pszichi-

kus összetevőket mér, s korábbi kutatások során is azt tapasztaltuk, a készség és ké-

pesség között eltérő a kapcsolat jellege, mint két készség vagy két képesség között 

(Kasik, 2006). Az érzelemfelismerés – mind a gyermeki, mind a szülői – főként az 

Érdek, valamint az Idő és győztes faktorok esetében jelentős hatású mindegyik élet-

korban, tendenciaszerű változás nem azonosítható.   

Az induktív gondolkodás és a szociális képességek összefüggésének vizsgálati 

eredménye egyértelműen jelzi e két terület kapcsolatát, ami a vártnál kisebb mértékű. 

Az induktív gondolkodási képességnek az életkor előrehaladtával azon faktorokkal 

egyre szorosabb a kapcsolata, amelyek a Damasio-féle (1994) viselkedésmodell hely-

zet- és lehetőségértékelés eleméhez tartoznak. Meichenbaum és munkatársai (1981) 

szerint a szociális kompetencia kognitív összetevőinek kiemelkedő szerepe a szociális 

aktivitás során éppen e szakaszban jelentős, ami megerősíti az eredményekből levont 

SZÉK-
faktorok 

SZÉK-
faktorok 

SZPMK-
faktorok 

Érzelem-
felismerés 

Induktív 
gondolkodás 

Család-
típus 

Anya iskolai 
végzettsége 

Szellemi 
erőforrások 

Nettó  
jövedelem 



 232 

következtetést: a szabályalkotás, a tapasztalatból következtetések levonása, modellal-

kotás a szociális aktivitás életkori változása során kiemelkedő jelentőségű. A tapaszta-

latok jellege a szociális aktivitás változásában viszonyító funkciót lát el, s ebből 

újabb, számos vizsgálati eredmény alapján megfogalmazott következtetés vonható le: 

a korai szociális tapasztalatoknak alapvető a szerepük.   

A környezeti tényezők közül az anya iskolai végzettsége, a családtípus és a 

szellemi erőforrásokkal kapcsolatos szülői vélemény hat leginkább a szociális össze-

tevők alakulására, azonban faktoronként hatásuk eltérő és adott faktor esetében az 

életkori csoportokban közel hasonló mértékű. A nettó jövedelemmel kapcsolatos ada-

tok korábbi vizsgálatok (pl. Kasik, 2006; Zsolnai, 1999) eredményeit tükrözik: a kör-

nyezeti tényezők közül ez az, amelyik a legkisebb hatással van a szociális kompeten-

cia mért összetevőinek alakulására.  

12.3 További kutatási lehetőségek 
 
A szociális nevelés hatékonysága, eredményessége nagymértékben függ attól, meny-

nyire ismerjük azon pszichikus összetevők működését, amelyek pozitív irányú válto-

zásának segítése a célunk, illetve attól is, milyen ismeretekkel rendelkezünk a környe-

zeti tényezők fejlődésben játszott szerepéről. Az empirikus vizsgálat legnagyobb je-

lentőségét abban látjuk, hogy több olyan pszichikus összetevő életkori, nem és iskola-

típus szerinti jellemzőjét tártuk fel, amelyekről eddig nem vagy alig rendelkeztünk 

megbízható adatokkal. Az eddigieknél pontosabb kép rajzolódott ki a szociális-

érzelmi és a szociális-kognitív összetevők belső rendszeréről, valamint néhány pszi-

chikus és környezeti tényezővel való kapcsolatukról, egymásra hatásukról.  

Az eredmények nemcsak megerősítenek számos korábbi, elsősorban külföldi 

kutatási tapasztalatot, hanem a képességek működéséről és fejlesztésük lehetőségeiről 

szóló ismereteink újragondolását is lehetővé teszik, megfelelő alapot nyújtanak egy 

komplex – direkt, indirekt és tartalomba ágyazott –, 4–18 évesek képességfejlődését 

segítő program kidolgozásához, valamint kijelölnek további kutatási lehetőségeket és 

feladatokat.   

Érdemes a továbbiakban e képességcsoporttal longitudinális vizsgálatot vé-

gezni, amelynek eredményei szintén segíthetik a program tartalmának kidolgozását, 

módszereinek és eszközeinek a kiválasztását. Mindenképpen célszerű egyrészt más 

pszichikus összetevő, például a deduktív gondolkodási képesség (Vidákovich, 2002) 

vagy a szociális motívumok (Forgas, Williams és Lahan, 2005) vizsgált képességek-
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kel való kapcsolatát feltárni, illetve bővíteni a környezeti tényezők körét (például az 

iskola által közvetített szociális értékek, a pedagógusok szociális kompetenciája). 

Fontos elvégezni azokat az összefüggés-vizsgálatokat, amelyekre kiemelt hangsúlyt 

fektetnek a nemzetközi kutatások (például a személyiségvonások és a képességek; a 

szociometriai státusz és a képességek összefüggése).  

Rendelkezésünkre áll a szociálisprobléma-megoldó képesség vizsgálatára 

használt kérdőív hosszabb, 52 kijelentésből álló változata is, ami részletesebben méri 

a rövid változat tartalmát. Ennek adaptálása mellett szükséges kidolgozni a négyéve-

sek számára is egy megbízhatóan működő mérőeszközt az adaptált kérdőívek mintájá-

ra. A szociálisprobléma-megoldással kapcsolatban folyamatban van két kutatásunk. 

2010 tavaszán megkezdtük – szintén 4–18 évesek körében – a szociális problémák 

más szempontú vizsgálatát. A gyerekeknek problémákat kell felsorolniuk, valamint 

befejezetlen történeteket kell kiegészíteniük és a szereplők cselekvéseit értékelniük 

(Kasik, 2010). Megkezdtük videofelvételek készítését, amelyeken különböző típusú 

szociális problémákat tartalmazó helyzetek láthatók, ezekről kell a gyerekeknek ítéle-

tet alkotniuk.  

A viselkedéskutatás multidimenzionális integratív modellje (Cacioppo és 

Berston, 1992) szerint egy-egy jelenség vizsgálatakor a különböző tudományterületek 

értelmezési szintekként értelmezhetők. Az ily módon elvégzett kutatások célja, hogy a 

vizsgált jelenség egyik értelmezési szintjén kapott eredmények alapján információkat 

gyűjtsön egy másik értelmezési szintről, pontosítsa azokat, illetve a következtetések-

nek átfogó és összetett keretet adjon. E modellt alapul véve 2010 őszén – a SZOTE 

Élettani Intézetével (Braunitzer Gáborral) közösen – elemezzük a szociálisérdek-

érvényesítő képességek és az implicit – egy számítógépes neuropszichológiai teszttel 

mért – tanulás összefüggéseit. A Fish-face számítógépes neuropszichológiai teszt 

(Myers, Shohamy, Gluck, Grossman, Kluger, Ferris, Golomb, Schnirman és Schwartz, 

2003) játékos formában vizsgálja a tanulásban (a pszichikumban történő tartós válto-

zásban) alapvető szerepet játszó párok asszociációját, az implicit szabályelsajátítást és 

az elsajátított szabály új helyzetekben való alkalmazását, amely folyamatok a nemzet-

közi neuropszichológiai vizsgálatok alapján a szociális aktivitásban is jelentős szere-

pet játszanak (Kéri, 2008). E vizsgálat eredményei mindenképpen gazdagítják az in-

duktív gondolkodás és a szociális összetevők közötti összefüggésekről kapott kutatási 

adatainkat.  



 234 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
 
A szociálisérdek-érvényesítő képességek vizsgálatában rejlő lehetőségekre Nagy Jó-

zsef munkái és az egyetemi kurzusokon ő maga hívta fel a figyelmemet. Nagyon kö-

szönöm témavezetőm, Zsolnai Anikó szakmai támogatását, folyamatos biztatását, a 

mérőeszközök elkészítésében való közreműködését és azt, hogy szakmai problémáim 

mellett bármikor fordulhattam hozzá szociális problémáimmal is. Hálás vagyok, ami-

ért részt vehettem az általa vezetett, az óvodások agresszív és proszociális viselkedé-

sét feltáró longitudinális vizsgálatban, hiszen ez alatt az időszak alatt döntöttem úgy, 

kutatásomat szükséges kiegészíteni az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képes-

ségek sajátosságainak feltárásával.  

 A szülői kérdőívet Tóth Edittel szerkesztettem, köszönöm együttműködését, 

alapos munkáját, s őszinte barátságát. Köszönöm Nagy Ágoston és Fűzy Annamária, 

az angol kérdőív adaptációja során nyújtott segítségét, köszönettel tartozom a fényké-

pek elkészítéséért Farkas Arnoldnak és a színészeknek, valamint az érzelmi képessé-

gek adatainak elemzéséért a pszichológusoknak és a pedagógusoknak. 

Vidákovich Tibor a doktori képzés alatt mindvégig figyelemmel kísérte mun-

kámat, hasznos szakmai tanácsaival, elgondolkodtató kérdéseivel sarkallt minél jobb 

munkára, amiért nagyon hálás vagyok. A doktori képzés alatt meghatározóak voltak 

Csapó Benő kutatói munkával kapcsolatos elvárásai, s köszönöm, hogy lehetővé tette 

a Neveléstudományi Intézet és a Doktori Iskola infrastruktúrájának használatát. Az 

adatrögzítésben mindig számíthattam Csomorné Benkovics Ágnes segítségére, köszö-

nöm pótolhatatlan munkáját.  

Köszönöm az óvodások és a diákok felmérésben való részvételét, a vizsgálat 

lebonyolításában közreműködő egyetemi hallgatók munkáját, s hálával tartozom a 

szülőknek és a pedagógusoknak, amiért mindent megtettek a felmérés eredményessé-

ge érdekében.  

Anyukám szeretete, kritikus szemlélete, Tutyi végtelen gondoskodása, nagy-

mamám kíváncsi sürgetése, és amíg lehetett, nagypapám öröme adott biztos alapot és 

nyugodt hátteret az elmélyült munkához.  
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1. Szociálisérdek-érvényesítő képességek kérdőív (eredeti gyermekváltozat a 12–18 
évesek számára; a 4–8 évesek változata ugyanez kérdő mondatokkal; a szülői és a 
pedagógusi kérdőív szintén ugyanez, a mondatok alanya E/3. – szürkével jelölve az 
itemkihagyás után törölt kérdőívtételek) 
 

Sor-
szám 

 

 
Kijelentés  

 
Képesség 

1. Ha csoportban dolgozunk, mindenkinek egyformán kell kapnia a jutalomból.  E 

2. Csak olyannal versenyzem, akivel hasonló esélyeink vannak a győzelemre.  Vr 

3. Ha csoportban dolgozunk, nekem az a legjobb, ha más a csoport vezetője.  Vz 

4. Az ellenfelem versenyzés után is az ellenfelem marad.  Vr 

5. Amikor segítséget kérek valakitől, számít, hogy milyennek ismerem őt.  S 

6. Versenyzéskor azt kell elérnem, hogy az ellenfelem ne tudjon győzni. Vr 

7. 
Ha kijelölnek valakit a csoportos munka vezetőjének, akkor azt teszem, amit a 
vezető mond.  

Vz 

8. 
Ha csoportban dolgozunk, s én keveset dolgozom, attól még nekem sok jár a 
jutalomból.  

E 

9. Betartom a versenyzés szabályait, mert ezt várják el tőlem a társaim.  Vr 

10. 
Ha engem jelölnek ki a csoportos munka vezetőjének, akkor a többieknek azt kell 
tenniük, amit én mondok.  

Vz 

11. Azért segítek másoknak, mert a tanárok ezt várják el tőlem.  S 

12. Amikor versenyzem valakivel, a nyerés érdekében bármit megtehetek.  Vr 

13. 
Amikor megbeszéljük, hogy ki lesz a csoportos munka vezetője, akkor a vezetőnek 
engedelmeskednem kell.  

Vz 

14. Ha valaki bajban van, segítek neki.  S 

15. 
Ha a csoport munkájával nem értek egyet, keresek olyan embereket, akikkel együtt 
tudok dolgozni.  

E 

16. 
Akkor is vállalom a csoportmunka vezetését, ha az én céljaim nem egyeznek a 
többiek céljaival.  

Vz 

17. Ha úgy látom, hogy valakinek segítségre van szüksége, akkor segítek neki.  S 

18. Az a verseny jó, ahol hamar kiderül, ki a nyertes és ki a vesztes.  Vr 

19. 
Ha csoportban dolgozunk, a jutalomból mindenkinek az alapján kell kapnia, 
ahogyan dolgozott. 

E 

20. Akkor segítek valakinek, ha már ő is segített nekem. S 

21. Akkor vállalom a csoportmunka vezetését, ha csak az én céljaimat valósítjuk meg.  Vz 

22. 
Amikor segíteni akarok valakinek, előtte megkérdezem tőle, szüksége van-e a 
segítségemre. 

S 

23. Versenyzéskor arra törekszem, hogy az ellenfelem is nyugodtan tudjon versenyezni.  Vr 

24. Ha csoportban dolgozunk, s én sokat dolgozom, akkor nekem több jár a jutalomból.  E 



25. 
Akkor is vállalom a csoportmunka vezetését, ha csak a többiek céljait valósítjuk 
meg, az enyémet nem. 

Vz 

26. Csak a helyzet dönti el, hogy segítek-e valakinek.  S 

27. Amikor segítséget kérek valakitől, előtte végiggondolom, ő akar-e nekem segíteni. S 

28. Olyankor versenyzem, ha a versenynek csak egy győztese lehet.  Vr 

29. 
Ha csoportban dolgozunk, s én keveset dolgozom, akkor nekem kevesebb jár a 
jutalomból. 

E 

30. 
Amikor segítséget akarok kérni valakitől, előtte végiggondolom, illik vagy nem illik 
tőle segítséget kérni.  

S 

31. 
Ha nem értek egyet a csoportom céljaival, akkor csak a csoport tagja akarok lenni, a 
vezetője nem.  

Vz 

32. Betartom a versenyzés szabályait, mert ezt várják el tőlem a szüleim.  Vr 

33. Ha bajban vagyok, segítséget kérek valakitől.  S 

34. 
Ha a csoportmunka során többet követelek a jutalomból, mint amennyit 
megérdemelnék, akkor a társaimnak el kell küldeniük engem a csoportból.  

E 

35. Versenyzéskor arra törekszem, hogy én minél jobban tudjak versenyezni.  Vr 

36. 
Ha csoportban dolgozunk, s én sokat dolgozom, attól még kaphatok keveset a 
jutalomból.  

E 

37. Azért segítek másoknak, mert ezt várják el tőlem a társaim.  S 

38. A versenyzés szabályait betartom, mert csak így lehet győzni.  Vr 

39. 
Ha nem dolgozom eleget a csoportmunka során, akkor a többieknek el kell 
küldeniük engem a csoportból.  

E 

40. Akkor vállalom a csoportmunka vezetését, ha közös céljaink vannak.  Vz 

41. Azért segítek másoknak, mert a szüleim ezt várják el tőlem.  S 

42. 
Ha csoportban dolgozunk, és a többiek célját valósítjuk meg, akkor nekem az a jó, 
ha nem én vagyok a csoport vezetője.  

Vz 

43. Olyankor versenyzem, ha a versenynek több nyertese is lehet. Vr 

44. 
Amikor segítséget akarok kérni valakitől, akkor előtte megkérdezem a többieket, mit 
gondolnak arról az emberről.  

S 

45. 
Amikor csoportban dolgozunk és megbeszéljük, hogy én leszek a csoport vezetője, 
akkor a többiek csak azt csinálhatják, amit én mondok.  

Vz 

46. Betartom a versenyzés szabályait, mert ezt várják el tőlem a tanáraim.  Vr 

47. 
Ha csoportban dolgozunk és közös céljaink vannak, akkor nekem az a jó, ha más a 
csoport vezetője.  

Vz 

48. Ha hasonló célért versenyzem a többiekkel, akkor a legyőzésük a célom.  Vr 

49. Bármeddig versenyzem másokkal.  Vr 

50. 
Ha valaki nem dolgozik eleget a csoportmunka során, akkor őt el kell küldeni a 
csoportból.  

E 

51. 
Versenyzéskor arra törekszem, hogy az ellenfelemnek is minél nagyobb esélye 
legyen a győzelemre.  

Vr 

52. Akkor dolgozom másokkal csoportban, ha azt csináljuk, amit a többiek akarnak. E 



53. Ha csoportban versenyzem, akkor a csoportomnak nyernie kell.  Vr 

54. 
Amikor csoportban dolgozunk és közösen megbeszéljük, hogy kinek mi a feladata, 
akkor én ezeket elfogadom.  

Vz 

55. Csak a helyzet dönti el, hogy kérek-e segítséget másoktól.   S 

56. Versenyzéskor jobb akarok lenni a másiknál.  Vr 

57. Akkor jó másokkal csoportban dolgozni, ha azt csináljuk, amit én akarok.  E 

58. Bármikor versenyzem másokkal.  Vr 

59. 
Ha a csoportmunka során valaki többet követel a jutalomból, mint amennyit 
megérdemel, akkor őt el kell küldeni a csoportból.  

E 

60. 
Akkor szeretek másokkal csoportban dolgozni, ha azt csináljuk, amit a csoportban 
mindannyian akarunk. 

E 

61. Ha nem nyerek meg egy versenyt, nem baj, majd megnyerem a következőt. Vr 

 

Megjegyzés: E=együttműködési; S=segítési; Vr=versengési; Vz=vezetési 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Szociálisérdek-érvényesítő képességek kérdőív második faktoranalízise 
(gyermekváltozat) – Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mutató: 0,85 

  Faktorok 

 K 1 2 3 4 5 6 

  É HE EÉK IGY VSZ HRV 

Sajátérték  3,6 3,1 2,9 2,5 2,1 1,9 
Variancia (%)  10,6 8,9 7,5 5,6 4,9 4,2 
Kum. variancia (%)  10,6 19,5 27 32,6 37,5 41,7 

Kérdőívtételek        
Érdek (É)        

57 0,61 0,82      
17 0,48 0,81      
27 0,39 0,78      
20 0,53 0,75      
47 0,57 0,73      
21 0,48 0,71      
3 0,52 0,68      
16 0,44 0,62      
31 0,66 0,58      
12 0,54 0,55  0,59    
48 0,39 0,53      
56 0,48 0,51      
53 0,53 0,48      
35 0,52 0,47      
23 0,44 0,45      
40 0,48 0,42           

Helyzet, elvárás 
(HE) 

       

41 0,59  0,76     
11 0,61  0,75     
37 0,55  0,69     
5 0,58  0,63     
44 0,52  0,59     
30 0,46  0,58     
32 0,49  0,55     
46 0,41  0,51     
9 0,55  0,48     
26 0,46 0,42 0,46     
14 0,48  0,44     
55 0,44  0,43     
33 0,55   0,32         

Esélyegyenlőség, 
érdekütközés, 
kizárás (EÉK) 

       

2 0,48   0,71    
59 0,54   0,68    
39 0,51   0,62    
38 0,54   0,59    
51 0,47   0,51    
34 0,59   0,49    
50 0,49   0,48    
15 0,41     0,44       



Idő, győztes (IGY)        
28 0,56    0,66   
18 0,58    0,62   
4 0,56    0,63   
49 0,47    0,55   
58 0,46       0,49     

Viszony és szerep 
(VSZ) 

       

54 0,52     0,69  
13 0,55     0,54  
7 0,44     0,54  
10 0,63     0,49  
45 0,56         0,44   

Hozzájárulás és 
részesedés viszonya 

(HRV) 
       

1 0,56      0,67 
24 0,49      0,62 
8 0,48      0,59 
36 0,52           0,53 

 

Megjegyzés: főkomponens-analízis, a faktorok 1-nél nagyobb sajátértékűek; félkövérrel jelölve a 0,4-nél 
nagyobb faktorsúlyok; K=kommunalitás (az eredeti változó szórásának magyarázata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Szociálisérdek-érvényesítő képességek kérdőív második faktoranalízise (szülői 
változat) – Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mutató: 0,90 

  Faktorok 

 K 1 2 3 4 5 6 

  É EÉK HE VSZ HRV IGY 

Sajátérték  6,2 5,9 5,2 4,5 3,6 1,9 
Variancia (%)  13,2 12,8 11,8 10,1 8,5 3,5 
Kum. variancia (%)  13,2 26 37,8 47,9 56,4 59,9 

Kérdőívtételek        
Érdek (É)        

57 0,56 0,75      
27 0,71 0,69      
17 0,53 0,66      
16 0,56 0,62      
47 0,48 0,61      
21 0,48 0,55      
3 0,46 0,52      
20 0,47 0,51      
31 0,60 0,49      
12 0,59 0,47      
48 0,72 0,45      
56 0,52 0,43      
53 0,51 0,42      
35 0,39 0,41      
23 0,43 0,40      
40 0,40 0,38      

Helyzet, elvárás 
(HE) 

       

11 0,64   0,59    
41 0,56   0,58    
37 0,71   0,56    
5 0,52   0,49    
46 0,62   0,47    
26 0,69   0,45    
9 0,57   0,44    
40 0,49   0,44    
30 0,65   0,43    
32 0,69   0,42    
14 0,58   0,41    
55 0,52   0,41    
33 0,41   0,33    

Esélyegyenlőség, 
érdekütközés, 
kizárás (EÉK) 

       

2 0,52  0,62     
38 0,57  0,55     
39 0,49  0,54     
59 0,42  0,51     
50 0,56  0,48     
51 0,48  0,46     
34 0,65  0,46     
15 0,59  0,44     



Idő, győztes (IGY)        
28 0,58      0,60 
18 0,69      0,58 
4 0,52      0,55 
49 0,48      0,49 
58 0,39      0,42 

Viszony és szerep 
(VSZ) 

       

13 0,68    0,60   
7 0,59    0,59   
54 0,52    0,55   
10 0,46    0,49   
45 0,53    0,34   

Hozzájárulás és 
részesedés viszonya 

(HRV) 
       

1 0,61     0,65  
8 0,54     0,56  
24 0,58     0,52  
36 0,45     0,51  

 

Megjegyzés: főkomponens-analízis, a faktorok 1-nél nagyobb sajátértékűek; félkövérrel jelölve a 0,4-nél 
nagyobb faktorsúlyok; K=kommunalitás (az eredeti változó szórásának magyarázata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Szociálisérdek-érvényesítő képességek kérdőív második faktoranalízise 
(pedagógusváltozat) – Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mutató: 0,91 

  Faktorok 

 K 1 2 3 4 5 6 

  É EÉK HE VSZ IGY HRV 

Sajátérték  4,8 4,6 4,2 3,8 3,4 2,9 
Variancia (%)  12,6 10,5 9,6 9,2 8,5 8,3 
Kum. variancia (%)  12,6 23,1 32,7 41,9 50,4 58,7 

Kérdőívtételek        
Érdek (É)        

57 0,78 0,82      
27 0,69 0,79      
17 0,52 0,73      
20 0,52 0,72      
47 0,49 0,69      
21 0,49 0,31 0,63     
31 0,48 0,59      
16 0,48 0,55      
3 0,49 0,53      
12 0,55 0,51      
48 0,41 0,51      
56 0,39 0,49      
53 0,59 0,46      
23 0,59 0,42      
35 0,44 0,41      
40 0,49 0,40      

Helyzet, elvárás 
(HE) 

       

41 0,58   0,62    
11 0,52   0,60    
37 0,62   0,59    
5 0,49   0,55    
44 0,48   0,54    
30 0,55   0,53    
32 0,39   0,49    
46 0,52   0,48    
9 0,51   0,46    
26 0,48   0,46    
33 0,49   0,45    
55 0,53   0,42    
14 0,47   0,39    

Esélyegyenlőség, 
érdekütközés, 
kizárás (EÉK) 

       

2 0,56  0,65     
38 0,48  0,52     
51 0,43  0,51     
39 0,49  0,50     
59 0,57  0,49     
34 0,63  0,46     
15 0,43  0,44     
50 0,48  0,43     



Idő, győztes (IGY)        
28 0,57     0,55  
49 0,62     0,51  
18 0,48 0,58    0,46  
4 0,45     0,43  
58 0,56     0,42  

Viszony és szerep 
(VSZ) 

       

13 0,55    0,65   
7 0,52    0,62   
54 0,44    0,54   
10 0,55    0,49   
45 0,50 0,43   0,36   

Hozzájárulás és 
részesedés viszonya 

(HRV) 
       

1 0,59      0,61 
8 0,47      0,56 
24 0,65      0,54 
36 0,52      0,49 

 
Megjegyzés: főkomponens-analízis, a faktorok 1-nél nagyobb sajátértékűek; félkövérrel jelölve a 0,4-nél 

nagyobb faktorsúlyok; K=kommunalitás (az eredeti változó szórásának magyarázata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Érzelmi képességek (felismerés) – a gyermeki és a szülői változat megegyezik (a 
képek alapja: Bereczkei, 2003. 393. o.) 

 
Arcokat látsz majd a kivetítőn. Mindegyik arcnál egy kicsit gondolkozz, milyen érzelmet fejez ki 
(például szomorú, jókedvű), és írd le a vonalra! Ha nem tudod eldönteni, írj egy 0-t a vonalra!  
 
  1. kép ____________________ 

  2. kép ____________________ 

  3. kép ____________________ 

  4. kép ____________________ 

  5. kép ____________________ 

  6. kép ____________________ 

  7. kép ____________________ 

  8. kép ____________________ 

  9. kép ____________________ 

10. kép ____________________ 

11. kép ____________________ 

12. kép ____________________ 

13. kép ____________________ 

14. kép ____________________ 

15. kép ____________________ 

16. kép ____________________ 

17. kép ____________________ 

18. kép ____________________ 

19. kép ____________________ 

20. kép ____________________ 

21. kép ____________________ 

22. kép ____________________ 

23. kép ____________________ 

24. kép ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 



6. Érzelmi képességek (kifejezés) – a tételek sorszáma megegyezik a SZÉK-kérdőív 
azonos sorszámával  
 

Sor-
szám 

 

 
Kérdés  

 
Képesség 

1. 
Mit érzel, ha csoportban dolgozol, s mindenki ugyanannyit kap a 
jutalomból? 

E 

2. 
Mit érzel, ha olyannal versenyzel, akivel hasonló esélyed van a 
győzelemre? 

Vr 

3. Mit érzel, ha nem te vagy a csoport vezetője?   Vz 
4. Mit érzel a verseny után az ellenfeled iránt? Vr 
5. Mit érzel, amikor segítséget kérsz valakitől? S 
7. Mit érzel akkor, ha azt kell tenni a csoportban, amit a vezető mond?  Vz 

8. 
Mit érzel, ha a csoportmunka végén mindenki annyit kap a jutalomból, 
amennyit megérdemel? 

E 

9. Mit érzel, amikor betartod a versenyzés szabályait?  Vr 

10. 
Mit érzel, ha te vagy a csoportmunka vezetője és a többieknek azt kell 
tenniük, amit te mondasz?  

Vz 

11. Mit érzel akkor, amikor a tanárod megkér, hogy segíts valakinek?   S 
12. Mit érzel versenyzés közben? Vr 
13. Mit érzel akkor, amikor a csoport vezetőjének engedelmeskedned kell? Vz 
14. Mit érzel akkor, ha valaki bajban van és te segítesz neki? S 

15. 
Mit érzel akkor, amikor elhagyod a csoportod, mert nem értesz velük 
egyet?  

E 

24. Mit érzel, amikor te többet dolgozol egy csoportban, mint a többiek? E 
27. Mit érzel akkor, amikor segítséget kérsz valakitől? S 
28. Mit érzel akkor, ha egy versenynek csak egy győztese lehet?  Vr 
31. Mit érzel akkor, ha nem értesz egyet a csoport céljaival? Vz 
33. Mit érzel, ha bajban vagy és segítséget kérsz valakitől? S 

36. 
Mit érzel akkor, amikor sokat dolgozol egy csoportban, de kevés jutalmat 
kapsz? 

E 

37. Mit érzel, ha megkér egy társad, hogy segíts valakinek? S 
39. Mit érzel, ha elküldenek a csoportból, mert nem dolgozol eleget? E 
41. Mit érzel, ha megkérnek a szüleid, hogy segíts valakinek? S 
48. Mit érzel, ha le akarod győzni az ellenfeledet? Vr 

50. 
Mit érzel akkor, amikor elküldesz valakit a csoportból, mert nem dolgozott 
eleget? 

E 

53. Mit érzel akkor, amikor csoportban versenyzel egy másik csoport ellen? Vr 
57. Mit érzel, amikor azt csinálják a csoportban, amit te mondasz?  E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Érzelmi képességek (megértés) – a tételek sorszáma megegyezik a SZÉK-kérdőív 
azonos sorszámával; a történet a 12 – 18 évesek számára készült, a 4 – 8 évesek 
történetében Mókus, Medve, Róka és a Nyuszi szerepel. 

 
Egy történetet olvasol/hallasz majd Izabelláról, Flóriánról, Salamonról és Biankáról. A történetet 
részekre osztottuk. Mindegyik résznél kérdésekre kell válaszolnod!  
A megadott érzelmek közül kell kiválasztanod azt az egyet, amelyik a legjobban illik abban a 
helyzetben a szereplőre vagy a szereplőkre.  
Ha nem tudsz választani ezek közül, akkor írj egy 0-t az érzelmek alatt található vonalra!  
 
Izabella, Flórián, Salamon és Bianka közösen készültek a Mi iskolánk című rajzversenyre. 
Megbeszélték, hogy Izabella és Bianka az udvart rajzolja, Salamon és Flórián az iskola épületét. 
Szombat délután el is kezdték a közös munkát.   
 
1. Milyenek voltak a gyerekek, amikor megbeszélték, hogy ki mit fog rajzolni? Karikázd be   
    annak az egy jellemzőnek a betűjelét!  Ha egyik sem illik a gyerekekre, akkor a vonalra írj egy  
    0-t! 
 
A, örültek 
B, dühösek voltak 
C, féltek 
D, undort éreztek 
E, bánatosak voltak 
F, meglepődtek  
G, _______________ 
 
Rajzolás közben Izabella azt mondta, hogy nem akar tovább Biankával rajzolni, mert Bianka nem 
rajzol szépen. Biankának könnyes lett a szeme.  
 
2. Milyen volt Izabella, amikor azt mondta, hogy nem akar tovább Biankával rajzolni ?  
    Karikázd be annak az egy jellemzőnek a betűjelét!  Ha egyik sem illik a gyerekre, akkor a  
    vonalra írj egy 0-t! 
 
A, örült 
B, dühös volt 
C, félt 
D, undort érzett 
E, bánatos volt 
F, meglepődött  
G, _______________ 
 
3. Milyen volt Bianka, amikor könnyes lett a szeme? Karikázd be annak az egy jellemzőnek a  
    betűjelét! Ha egyik sem illik a gyerekre, akkor a vonalra írj egy 0-t! 
 
A, örült 
B, dühös volt 
C, félt 
D, undort érzett 
E, bánatos volt 
F, meglepődött  
G, _______________ 
 
 
 



Salamon azt javasolta, hogy ő megrajzolja az udvart Biankával, Izabella pedig Flóriánnal 
rajzolja az iskolát.  
 
4. Milyen volt Salamon, amikor azt javasolta, hogy ő rajzol majd Biankával, Izabella   
    pedig rajzoljon Flóriánnal? Karikázd be annak az egy jellemzőnek a betűjelét! Ha egyik sem   
    illik a gyerekre, akkor a vonalra írj egy 0-t! 
 
A, örült 
B, dühös volt 
C, félt 
D, undort érzett 
E, bánatos volt 
F, meglepődött  
G, _______________ 
 
Rajzolás közben hirtelen Flórián azt mondta, hogy ő mégsem akar rajzolni, mert már nem érdekli 
a verseny. Salamon kérte Flóriánt, hogy maradjon, de Flórián nem akart. Flórián becsapta a 
szoba ajtaját és hazament.  
 
5. Milyen volt Flórián, amikor azt mondta, hogy nem akar már rajzolni? Karikázd be annak  
    az egy jellemzőnek a betűjelét!  Ha egyik sem illik a gyerekre, akkor a vonalra írj egy 0-t! 
 
A, örült 
B, dühös volt 
C, félt 
D, undort érzett 
E, bánatos volt 
F, meglepődött  
G, _______________ 
 
6. Milyen volt Salamon, amikor kérte Flóriánt, hogy maradjon velük és rajzoljon tovább?   
    Karikázd be annak az egy jellemzőnek a betűjelét!  Ha egyik sem illik a gyerekre, akkor a  
    vonalra írj egy 0-t! 
 
A, örült 
B, dühös volt 
C, félt 
D, undort érzett 
E, bánatos volt 
F, meglepődött  
G, _______________ 
 
7. Milyen volt Flórián, amikor becsapta a szoba ajtaját? Karikázd be annak az egy  
    jellemzőnek a betűjelét!  Ha egyik sem illik a gyerekre, akkor a vonalra írj egy 0-t! 
 
A, örült 
B, dühös volt 
C, félt 
D, undort érzett 
E, bánatos volt 
F, meglepődött  
G, _______________ 
 
 



A többiek még azon a napon befejezték a képet. A rajz olyan jól sikerült, hogy első helyezettek 
lettek, egy többrészes festőkészletet kaptak. A díjátadás után együtt mentek haza.  
 
8. Milyenek voltak a gyerekek, amikor megtudták, hogy elsők lettek a versenyen? Karikázd  
    be annak az egy jellemzőnek a betűjelét!  Ha egyik sem illik a gyerekekre, akkor a vonalra írj   
    egy 0-t! 
 
A, örültek 
B, dühösek voltak 
C, féltek 
D, undort éreztek 
E, bánatosak voltak 
F, meglepődtek  
G, _______________ 
 
Útközben találkoztak Flóriánnal. Flórián azt mondta, hogy látta a képet, s nagyon tetszett neki. 
Megkérdezte tőlük, kaphat-e ős is a jutalomból, hiszen ő is rajzolt valamennyit.  
 
9. Milyenek voltak a gyerekek, amikor a díjátadás után találkoztak Flóriánnal? Karikázd be  
    annak az egy jellemzőnek a betűjelét!  Ha egyik sem illik a gyerekekre, akkor a vonalra írj egy  
    0-t! 
 
A, örültek 
B, dühösek voltak 
C, féltek 
D, undort éreztek 
E, bánatosak voltak 
F, meglepődtek  
G, _______________ 
 
10. Milyen volt Flórián , amikor azt kérdezte, kaphat-e a jutalomból? Karikázd be annak az  
      egy jellemzőnek a betűjelét!  Ha egyik sem illik a gyerekre, akkor a vonalra írj egy 0-t! 
 
A, örült 
B, dühös volt 
C, félt 
D, undort érzett 
E, bánatos volt 
F, meglepődött  
G, _______________ 
 
Flórián kérdésére Bianka a vállát vonogatta, Izabella pedig azonnal elszaladt. Salamon azt 
mondta Flóriánnak, hogy nem kérhet ilyet. 
 
11. Milyen volt Bianka, amikor Flórián követelőzésekor a vállát vonogatta? Karikázd be  
      annak az egy jellemzőnek a betűjelét! Ha egyik sem illik a gyerekre, akkor a vonalra írj egy  
      0-t! 
 

A, örült 
B, dühös volt 
C, félt 
D, undort érzett 
E, bánatos volt 
F, meglepődött  
G, _______________ 



12. Milyen volt Izabella, amikor Flórián követelőzésekor elszaladt? Karikázd be annak az egy  
      jellemzőnek a betűjelét!  Ha egyik sem illik a gyerekre, akkor a vonalra írj egy 0-t! 
 
A, örült 
B, dühös volt 
C, félt 
D, undort érzett 
E, bánatos volt 
F, meglepődött  
G, _______________ 
 
13. Milyen volt Salamon, amikor Flórián követelőzése után közölte vele, hogy nem kaphat a  
      jutalomból? Karikázd be annak az egy jellemzőnek a betűjelét!  Ha egyik sem illik a  
      gyerekre, akkor a vonalra írj egy 0-t! 
 
A, örült 
B, dühös volt 
C, félt 
D, undort érzett 
E, bánatos volt 
F, meglepődött  
G, _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Érzelmi képességek (szabályozás)  
 
Karikázd be mindegyik kérdésnél annak a válasznak a betűjelét, amelyik a legjobban jellemző 
rád!  
 
  1. Mennyire rossz érzés, ha kizárnak a csoportból, mert nem dolgozol jól?  
 
a, nem rossz érzés 
b, rossz érzés 
c, nagyon rossz érzés 
 
  2. Mennyire rossz érzés, ha látod, hogy bajban van valaki?   
 
a, nem rossz érzés 
b, rossz érzés 
c, nagyon rossz érzés 
 
  3. Mennyire rossz érzés, ha nem te nyersz egy versenyen?   
 
a, nem rossz érzés 
b, rossz érzés 
c, nagyon rossz érzés 
 
  4. Mennyire rossz érzés, ha nem téged választanak a csoport vezetőjének?   
 
a, nem rossz érzés 
b, rossz érzés 
c, nagyon rossz érzés 
 
  5. Mennyire rossz érzés, ha kizárnak a csoportból, mert több jutalmat követelsz, mint  
      amennyit érdemelsz?  
 
a, nem rossz érzés 
b, rossz érzés 
c, nagyon rossz érzés 
 
  6. Mennyire rossz érzés, ha te vagy a csoportvezető, s a többiek nem azt teszik, amit te  
      kérsz?  
 
a, nem rossz érzés 
b, rossz érzés 
c, nagyon rossz érzés 
 
  7. Mennyire rossz érzés, ha a verseny után sokáig nem tudod meg, ki a győztes?  
 
a, nem rossz érzés 
b, rossz érzés 
c, nagyon rossz érzés 
 
  8. Mennyire rossz érzés, ha a csoportmunka során nem a te céljaidat valósítjátok meg?  
 
a, nem rossz érzés 
b, rossz érzés 
c, nagyon rossz érzés 



  9. Mennyire rossz érzés, ha nem a te csapatod győz a versenyen?   
 
a, nem rossz érzés 
b, rossz érzés 
c, nagyon rossz érzés 
 
10. Mennyire rossz érzés, ha bajban vagy?  
 
a, nem rossz érzés 
b, rossz érzés 
c, nagyon rossz érzés 
 
11. Mennyire rossz érzés, ha el kell hagynod a csoportod, mert nem értesz velük egyet?  
 
a, nem rossz érzés 
b, rossz érzés 
c, nagyon rossz érzés 
 
12. Mennyire rossz érzés, ha nem azt teszed a csoportban, amit a vezető mond?  
 
a, nem rossz érzés 
b, rossz érzés 
c, nagyon rossz érzés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Érzelmi képességek (felismerés) mérőeszköz gyermekváltozatának faktoranalízise – 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mutató: 0,72 

  Faktorok 

 K 1 2 3 4 5 6 

  Öröm Düh Félelem Undor Bánat  

Sajátérték  8,5 6,5 3,4 2,3 1,9 1,3 
Variancia (%)  14,5 10,3 7,5 3,7 2,3 1,8 
Kum. variancia (%)  14,5 24,8 32,3 36 38,3 40,1 

Tételszám        
Öröm        

11 0,52 0,59      
18  0,48 0,55      
13 0,41 0,51      
10  0,60 0,49      
2 0,51 0,44      
6 0,55 0,41     0,56 

Düh        
9 0,55  0,62     
1 0,61  0,55     
17 0,48  0,49     
7 0,39  0,37     
23 0,32  0,19     

Félelem        
19 0,64   0,52    
3 0,55   0,43    
14 0,64   0,41   0,43 
22 0,41   0,27    

Undor        
8 0,52    0,56   
15 0,41    0,51   
24 0,48    0,49   
5 0,63   0,46 0,41   
16 0,42    0,19   

Bánat        
4 0,63     0,56  
21 0,48     0,48 0,55 
20 0,55     0,46  
12 0,39     0,31  

 

Megjegyzés: főkomponens-analízis, a faktorok 1-nél nagyobb sajátértékűek; félkövérrel jelölve a 0,4-nél 
nagyobb faktorsúlyok; K = kommunalitás (az eredeti változó szórásának magyarázata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Érzelmi képességek (felismerés) mérőeszköz szülői változatának faktoranalízise – 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mutató: 0,81 

  Faktorok 

 K 1 2 3 4 5 6 

 
 Öröm Düh Félelem Undor Bánat 

Megle-
pődés 

Sajátérték  10,5 9,2 6,3 4,2 2,2 1,7 
Variancia (%)  16,1 14,8 8,1 6,2 3,4 2,5 
Kum. variancia (%)  16,1 30,9 39 45,2 48,6 51,1 

Tételszám        
Öröm        

11 0,51 0,63      
10 0,65 0,58      
18 0,47 0,52      
2 0,49 0,47      

Düh        
1 0,58  0,68     
17 0,65  0,59     
9 0,49  0,55     
23 0,40  0,41     

Félelem        
19 0,55   0,62    
3 0,62   0,59    
14 0,46   0,52    
22 0,42   0,39    

Undor        
8 0,49    0,62   
15 0,63    0,59   
7 0,55    0,51   
16 0,54    0,23   

Bánat        
4 0,65     0,58  
24 0,47     0,52  
20 0,47     0,46  
12 0,42     0,21  

Meglepődés        
6 0,65      0,59 
21 0,47      0,56 
13 0,55      0,50 
5 0,44      0,45 

 

Megjegyzés: főkomponens-analízis, a faktorok 1-nél nagyobb sajátértékűek; félkövérrel jelölve a 0,4-nél 
nagyobb faktorsúlyok; K = kommunalitás (az eredeti változó szórásának magyarázata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Szociálisprobléma-megoldó képesség kérdőív (eredeti gyermekváltozat a 8–18 évesek 
számára; a szülői és a pedagógusi kérdőív szintén ugyanez, a mondatok alanya E/3.) 

Sor-
szám  

Kijelentés Faktor 

1. Ha meg kell oldanom egy problémát, megijedek és félek.  II. 

2. Ha döntenem kell, nem gondolom át alaposan a lehetőségeket. 
IV. 
neg 

3. Ha döntenem kell, ideges és bizonytalan vagyok.  II. 

4. Ha nem tudok elsőre megoldani egy problémát, nem adom fel. I. neg 

5. Egy probléma megoldása kihívást jelent számomra. I. 

6. 
Várom, hogy a problémáim maguktól megoldódjanak, és ha nem, csak akkor 
próbálom én megoldani.  

V. 

7. Ha nem tudok elsőre megoldani egy problémát, nagyon rosszul érzem magam.  II. neg 

8. 
Amikor meg kell oldanom egy problémát, úgy érzem, feleslegesen 
próbálkozom. 

II. 

9. A problémáimat meg tudom oldani. I. 

10. Mindent megteszek, hogy ne kelljen foglalkozni a problémáimmal. V. 

11. Ha meg kell oldanom egy problémát, ideges leszek. II. 

12. 
Döntés előtt végiggondolom minden lehetséges megoldás jó és rossz 
következményét.  

III. 

13. Azonnal meg akarom oldani a problémáimat. I. 

14. Ha meg kell oldanom egy problémát, azt teszem, ami elsőre jónak látszik. IV. 

15. Ha meg kell oldani egy problémát, kitartó vagyok. I. 

16. 
Ha meg kell oldani egy problémát, az első dolgom az, hogy minél többet 
megtudok a problémáról. 

III. 

17. A problémák megoldását húzom-halasztom.  V. 

18. Több időt töltök a problémáim elkerülésével, mint a megoldásukkal. V. 

19. Egy probléma megoldása előtt pontosan kigondolom, mit akarok elérni. III. 

20. Ha döntenem kell, nem gondolkodom sokat, hogy melyik megoldás a legjobb. IV. 

21. Egy probléma megoldása után végiggondolom, hogy javult-e a helyzetem. III. 

22. 
Addig halogatom a problémák megoldását, hogy már nem tudok semmit sem 
tenni. 

V. 

23.  
Ha meg akarok oldani egy problémát, nem gondolom végig az összes 
lehetséges megoldást. 

III. 
neg 

24. Ha döntenem kell, az érzéseimre hallgatok. IV. 

25. Ha döntenem kell, nem gondolkodom túl sokat.  
IV. 
neg 

 

Megjegyzés: római számmal jelölve a faktorszám; neg=negatív megfogalmazású tétel 



12. Szociálisprobléma-megoldó képesség kérdőív gyermekváltozatának faktoranalízise – 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mutató: 0,83 

  Faktorok 

 K 1 2 3 4 5 6 

 
 PO NO E I R   

Sajátérték  4,5 3,9 2,8 1,9 1,5 1,1 
Variancia (%)  13,8 12,9 9,5 4,5 2,9 2,1 
Kumulatív variancia (%)  13,8 26,7 36,2 40,7 43,6 45,7 

Kérdőívtételek        
Pozitív orientáció (PO)        

9 0,56 0,76      
5 0,69 0,72      
13 0,59 0,62      
15  0,45 0,59      
4N  0,49  0,45          

Negatív orientáció (NO)        
1 0,59  0,68     
3 0,51  0,62  0,45   
11 0,62  0,52     
8 0,66  0,48     

7N  0,41   0,36       
Racionalitás (R)         

21 0,56     0,52  
16 0,71     0,49  
19 0,66     0,44 0,56 
12 0,71     0,42  

23N  0,35          0,37   
Impulzivitás (I)         

24 0,62    0,72   
14 0,64    0,69   
20 0,54    0,62   
2 N 0,50    0,50   
25N  0,49        0,45     

Elkerülés (E)        
6 0,55   0,69    
10 0,52   0,62    
18 0,46   0,58    
17 0,60   0,52    
22  0,56      0,50       

 

Megjegyzés: főkomponens-analízis, a faktorok 1-nél nagyobb sajátértékűek; félkövérrel a 0,4-nél 
nagyobb faktorsúlyok; K=kommunalitás (az eredeti változó szórásának magyarázata); az N-
nel jelölt tétel negatív megfogalmazású 

 
 
 
 
 
 
 
 



13. Szociálisprobléma-megoldó képesség kérdőív szülői változatának faktoranalízise – 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mutató: 0,88 

  Faktorok 

 K 1 2 3 4 5 

 
 PO NO E I R 

Sajátérték  5,2 4,7 2,6 2,3 1,9 
Variancia (%)  15,2 14,1 9,8 9,6 5,4 
Kumulatív variancia (%)  15,2 29,3 39,1 48,7 54,1 

Kérdőívtételek       
Pozitív orientáció (PO)       

9 0,61 0,75     
13 0,52 0,65     
5 0,46 0,63     
15  0,60 0,59     
4N 0,41   0,49         

Negatív orientáció (NO)       
1 0,65  0,69    
11 0,52  0,59    
3 0,48  0,55    
8 0,58  0,51    

7N  0,39   0,38       
Racionalitás (R)        

21 0,58     0,56 
16 0,49     0,51 
12 0,62     0,48 
19 0,52     0,44 

23N  0,40          0,43 
Impulzivitás (I)        

24 0,62    0,76  
14 0,55    0,71  
20 0,64    0,62  
2N 0,59    0,49  
25N  0,49        0,46   

Elkerülés (E)       
6 0,68   0,65   
18 0,66   0,62   
10 0,57   0,54   
17 0,69   0,51   
22  0,56      0,45     

 

Megjegyzés: főkomponens-analízis, a faktorok 1-nél nagyobb sajátértékűek; félkövérrel a 0,4-nél nagyobb 
faktorsúlyok; K=kommunalitás (az eredeti változó szórásának magyarázata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Szociálisprobléma-megoldó képesség kérdőív pedagógusváltozatának 
faktoranalízise – Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mutató: 0,86 

  Faktorok 

 K 1 2 3 4 5 

 
 PO NO I E R 

Sajátérték  5,1 4,6 3,3 2,7 2,2 
Variancia (%)  14,9 12,6 19,6 7,9 6,2 
Kumulatív variancia (%)  14,9 27,5 37,1 46 51,2 

Kérdőívtételek       
Pozitív orientáció (PO)       

13 0,75 0,72     
9 0,54 0,69     
5 0,69 0,62     
15  0,55 0,58     
4N  0,41  0,42         

Negatív orientáció (NO)       
3 0,62  0,68    
1 0,58  0,62    
11 0,78  0,59    
8 0,62  0,55    

7N  0,41    0,35       
Racionalitás (R)        

21 0,62     0,59 
16 0,58     0,55 
19 0,54     0,51 
12 0,69     0,48 

23N  0,43          0,44 
Impulzivitás (I)        

24 0,55   0,69   
20 0,59   0,62   
14 0,43   0,58   

25N 0,56   0,46   
2N 0,38     0,42     

Elkerülés (E)       
10 0,59    0,62  
18 0,56    0,61  
6 0,46    0,55  
17 0,62    0,51  
22  0,44        0,43   

 

Megjegyzés: főkomponens-analízis, a faktorok 1-nél nagyobb sajátértékűek; félkövérrel a 0,4-nél nagyobb 
faktorsúlyok; K=kommunalitás (az eredeti változó szórásának magyarázata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Szülői erőforrások és szociálisérdek-érvényesítő képességek kérdőív  
 
 

BEVEZETŐ KÉRDÉSEK 

 
1. Mennyire ért egyet az alábbi megállapítással?  
    Karikázza be az egyetértés mértékét jelölő számot! 
 
Az együttműködő, a segítő, a versengő és a vezető viselkedést meghatározó normákat, 
szabályokat a gyermek a családi nevelés során sajátítja el.  
 
 

1) egyáltalán nem     2) részben     3) teljes mértékben 
 
 
Amennyiben egyáltalán nem vagy részben ért egyet, röviden írja le véleményét!  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
2. Mennyire ért egyet az alábbi megállapítással?  
    Karikázza be az egyetértés mértékét jelölő számot! 
 
Az együttműködő, a segítő, a versengő és a vezető viselkedést meghatározó normákat, 
szabályokat a gyermek a különböző csoportokban (az óvodában, az iskolában, egyéb 
csoportokban) és számos társas helyzetben (rendezvényeken, foglalkozásokon, kirándulásokon 
stb.) sajátítja el.  
 
 

1) egyáltalán nem     2) részben     3) teljes mértékben 
 
 
Amennyiben egyáltalán nem vagy részben ért egyet, röviden írja le véleményét!  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZ ANYAGI ER ŐFORRÁSOKRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 
 
 
Ahhoz, hogy gyermeke tagja legyen különböző csoportoknak – ahol egyes tevékenységek során 
elsajátíthatja az együttműködő, a segítő, a versengő és a vezető viselkedés normáit, szabályait – 
gyakran anyagi beruházásra van szükség (például fizetni kell egy szakkörért, szabadidős 
tevékenységért).    
  
1. Ön szerint kinek a feladata, hogy biztosítsa ennek költségeit?  
    Karikázza be az egyik válasz betűjelét!  
 
A, az államnak és a családnak együtt, azonos mértékben 
B, nagyobb mértékben az államnak, kisebb mértékben a családnak 
C, nagyobb mértékben a családnak, kisebb mértékben az államnak 
D, csak az államnak 
E, csak a családnak  
 
2. Milyen gyakran fizet gyermeke különböző kötelező és szabadidős tevékenységeiért? 
    Karikázza be az egyik válasz betűjelét, vagy egészítse ki az egyéb kategóriánál!  
 
A, hetente egyszer 
B, hetente kétszer 
C, havonta egyszer 
D, félévente egyszer 
E, évente egyszer 
F, egyéb: _____________________________________________________________ 
 
3. Mennyire igazak Önre a kijelentések? Karikázza be mindegyik kijelentésnél a megfelelő 

számot!  
     
 

1 2 3 4 

Sor-
szám 

Kijelentés Egyálta-
lán nem 

igaz 

Inkább 
nem igaz 

Inkább 
igaz 

Teljes 
mérték-
ben igaz  

1. 
Pénzt adok a gyermekemnek, ha segítséget 
nyújt egy családtagnak. 

1 2 3 4 

2. 
Ha gyermekem részt vesz egy versenyen és 
jól szerepel, akkor pénzzel jutalmazom.  

1 2 3 4 

3. 
Pénzt adok a gyermekemnek, ha segítséget 
nyújt olyannak, aki nem családtag. 

1 2 3 4 

4. 
Pénzt adok a gyermekemnek, ha bármiféle 
csoportos munka során megfelelően 
dolgozott.  

1 2 3 4 

5. 
Pénzzel jutalmazom a gyermekemet, ha 
valamelyik csoportban vezetői szerepet 
kap.  

1 2 3 4 

6. 
Pénzt adok a gyermekemnek verseny előtt, 
ezzel buzdítva őt a sikeres versenyre.  

1 2 3 4 

  

 



A SZELLEMI ER ŐFORRÁSOKRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 
 
1. Mennyire ért egyet az alábbi megállapítással?  
    Karikázza be az egyetértés mértékét jelölő számot! 
 
A gyermek együttműködő, versengő, segítő és vezető viselkedése függ attól, hogy az ezeket a 
viselkedésformákat meghatározó szabályokról, normákról a gyerekekkel milyen gyakran 
beszélnek a felnőttek.    
 

1) egyáltalán nem     2) részben     3) teljes mértékben 
 
Amennyiben egyáltalán nem vagy részben ért egyet, röviden írja le véleményét!  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
2. Mennyire ért egyet az alábbi megállapítással? Karikázza be az egyetértés mértékét jelölő 
számot! 
 
A gyermek együttműködő, versengő, segítő és vezető viselkedése függ attól, hogy a szülők milyen 
példát mutatnak.  
 

1) egyáltalán nem     2) részben     3) teljes mértékben 
 
Amennyiben egyáltalán nem vagy részben ért egyet, röviden írja le véleményét!  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3. Kinek kell beszélni a gyermekkel a viselkedési normákról, szabályokról?   
    Karikázza be az egyik válasz betűjelét! 
 
A, kizárólag a szülőknek 
B, kizárólag a pedagógusoknak 
C, csak a szülőknek és a pedagógusoknak 
D, csak a szülőknek és a rokonoknak 
E, csak a szülőknek és a család barátainak 
F, a szülőknek, a pedagógusoknak, a rokonoknak és a család barátainak egyaránt  
 
4. Mikor beszél gyermekével a normákról, szabályokról? Karikázza be az egyik válasz betűjelét! 
 
A, nem beszélek ezekről a gyermekemmel → Ebben az esetben a 6. kérdéssel folytassa!  
B, ha a gyermekem éppen ilyen helyzetben van (például versenyre készül, segít másoknak, vezeti 

egy csoport munkáját, közösen dolgozik másokkal) → Ebben az esetben a 6. kérdéssel 
folytassa!  

C, helyzettől függetlenül is beszélek ezekről  
 
 



5. Ha a 4. kérdésnél a C választ jelölte, akkor válaszoljon az alábbi kérdésre! 
    Milyen gyakran beszél ezekről a normákról, szabályokról?   
    Karikázza be mindegyik viselkedésnél az egyik válasz jelét! 
 

1 2 3 4 
Viselkedésforma 

Nagyon ritkán Ritkán Gyakran 
Nagyon 
gyakran  

Együttműködés 1 2 3 4 

Segítés 1 2 3 4 

Versengés 1 2 3 4 

Vezetés 1 2 3 4 

 
 
6. Mennyire törekszik arra, hogy gyermekének minél több lehetősége legyen Öntől látni ezeket a  
    viselkedésformákat?  Karikázza be az egyik válasz betűjelét!  
 
A, egyáltalán nem 
B, részben 
C, teljes mértékben  
 
 
7. Milyen gyakran van lehetősége gyermekének arra, hogy családi környezetben lásson példákat a  
    különböző viselkedésformákra?  Karikázza be mindegyik viselkedésnél az egyik válasz jelét! 
 

1 2 3 4 

Viselkedésforma 
Nagyon ritkán Ritkán Gyakran 

Nagyon 
gyakran  

Együttműködés 1 2 3 4 

Segítés 1 2 3 4 

Versengés 1 2 3 4 

Vezetés 1 2 3 4 

 
 
8. Milyen gyakran van lehetősége gyermekének arra, hogy az Ön baráti körében lásson példákat a  
    különböző viselkedésformákra?  Karikázza be mindegyik viselkedésnél az egyik válasz jelét! 

 
1 2 3 4 

Viselkedésforma 
Nagyon ritkán Ritkán Gyakran 

Nagyon 
gyakran  

Együttműködés 1 2 3 4 

Segítés 1 2 3 4 

Versengés 1 2 3 4 

Vezetés 1 2 3 4 

 



A KAPCSOLATI ER ŐFORRÁSOKRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK  
 
1. Mennyire ért egyet az alábbi megállapítással? Karikázza be az egyetértés mértékét jelölő 
számot! 
 
Ahhoz, hogy a gyermek a családon kívül a lehető legjobb környezetben sajátíthassa el az 
együttműködő, a segítő, a versengő és a vezető viselkedésformák szabályait és normáit, a szülők 
felhasználják kapcsolataikat, segítséget kérnek rokonaiktól, barátaiktól, munkatársaiktól, s az 
ismeretlen emberektől.     
 

1) egyáltalán nem     2) részben     3) teljes mértékben 
 
Amennyiben egyáltalán nem vagy részben ért egyet, röviden írja le véleményét!  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  
2. Kitől kér segítséget azért, hogy gyermeke bekerüljön egy csoportba, közösségbe? 
    Karikázza be az egyik válasz betűjelét, vagy egészítse ki az egyéb kategóriánál! 
 
A, nem kérek segítséget 
B, attól a személytől, aki a csoporthoz tartozik (például annak vezetője vagy tagja) 
C, olyan személytől, aki jó kapcsolatban áll a csoporthoz tartozó személlyel 
D, egyéb: _______________________________________________________________ 
 

3. Kitől kér segítséget azért, hogy gyermeke jól tudjon dolgozni egy csoportban, közösségben? 
    Karikázza be az egyik válasz betűjelét, vagy egészítse ki az egyéb kategóriánál! 
 
A, nem kérek segítséget 
B, attól a személytől, aki a csoporthoz tartozik (például annak vezetője vagy tagja) 
C, olyan személytől, aki jó kapcsolatban áll a csoporthoz tartozó személlyel 
D, egyéb: _______________________________________________________________ 
 

4. Kitől kér segítséget azért, hogy gyermeke egy versenyen sikeresen szerepeljen? 
    Karikázza be az egyik válasz betűjelét, vagy egészítse ki az egyéb kategóriánál! 
 
A, nem kérek segítséget 
B, attól, aki felkészíti gyermekem a versenyre  
C, a verseny szervezőjétől 
D, attól, aki elbírálja a gyerekek szereplését, munkáját 
E, egyéb: _______________________________________________________________ 
 

5. Kitől kér segítséget azért, hogy segítsék gyermekét céljai elérésében? 
    Karikázza be az egyik válasz betűjelét, vagy egészítse ki az egyéb kategóriánál! 
 
A, nem kérek segítséget  
B, családtagtól, rokonoktól 
C, barátoktól 
D, ismerősöktől 
E, egyéb: _______________________________________________________________ 



6. Kitől kér segítséget azért, hogy gyermeke vezető szerephez jusson egy csoportban? 
    Karikázza be az egyik válasz betűjelét, vagy egészítse ki az egyébnél! 
 
A, nem kérek segítséget  
B, a csoport tagjaitól 
C, attól, aki jelentős befolyással bír a csoport életére, munkájára  
D, egyéb:  _______________________________________________________________ 
 

7. Milyen gyakran kér segítséget rokonoktól annak érdekében, hogy gyermeke minél jobban tudjon   
    másokkal együttműködni, minél jobb versenyző, vezető legyen, s minél gyakrabban segíthessen     
    másokat?  Karikázza be mindegyik viselkedésformánál az egyik válasz jelét! 
 

1 2 3 4 
Viselkedésforma 

Nagyon ritkán Ritkán Gyakran 
Nagyon 
gyakran  

Együttműködés 1 2 3 4 
Segítés 1 2 3 4 
Versengés 1 2 3 4 
Vezetés 1 2 3 4 

 

8. Milyen gyakran kér segítséget munkatársaktól azért, hogy gyermeke minél jobban tudjon 
másokkal együttműködni, minél jobb versenyző, vezető legyen, s minél gyakrabban segíthessen 
másokat? Karikázza be mindegyik viselkedésformánál az egyik válasz jelét! 

 
1 2 3 4 

Viselkedésforma 
Nagyon ritkán Ritkán Gyakran 

Nagyon 
gyakran  

Együttműködés 1 2 3 4 
Segítés 1 2 3 4 
Versengés 1 2 3 4 
Vezetés 1 2 3 4 

 

9. Milyen gyakran kér segítséget a család barátaitól azért, hogy gyermeke minél jobban tudjon   
    másokkal együttműködni, minél jobb versenyző, vezető legyen, s minél gyakrabban segíthessen  
    másokat? Karikázza be mindegyik viselkedésformánál az egyik válasz jelét! 
 

1 2 3 4 
Viselkedésforma 

Nagyon ritkán Ritkán Gyakran 
Nagyon 
gyakran  

Együttműködés 1 2 3 4 
Segítés 1 2 3 4 
Versengés 1 2 3 4 
Vezetés 1 2 3 4 

 

10. Kinek az érdekét tartja leginkább szem előtt, ha Ön gyermekével kapcsolatban segítséget kér?   
      Karikázza be az egyik válasz betűjelét, vagy egészítse ki az egyéb kategóriánál! 
 
A, a saját érdekem 
B, a gyermekem érdeke 
C, a családom érdeke 
D, annak az intézménynek az érdeke, ahová a gyermekem jár (óvoda vagy iskola) 
E, egyéb: ___________________________________________________________________ 



CSALÁDI HÁTTÉR 
 
 
1. Mi az Ön neme?      férfi          nő 
 
2. Hány éves? __________  
 
3. Hány gyermekkel él közös háztartásban?  Írja a vonalra a számot! 
     
    _____ gyermekkel 
 

4. Átlagosan havonta mekkora összeget költ a kutatásban részt vevő gyermekére?  
    Minden kiadást vegyen figyelembe! Karikázza be az egyik válasz betűjelét!  
 
A, 10.000 Ft-nál kevesebbet 
B, 10.001 és 20.000 Ft közötti 
C, 20.001 és 30.000 Ft közötti  
D, 30.001 és 40.000 Ft közötti 
E, 40.000 Ft feletti 
 
5. Kivel neveli a kutatásban részt vevő gyermekét?  
    Karikázza be az egyik válasz betűjelét, vagy egészítse ki az egyéb kategóriánál! 
 
A, egyedül  
B, feleségemmel/férjemmel 
C, szüleimmel  
D, egyéb: ____________________ 
 

6. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? Karikázza be az egyik válasz betűjelét! 
 
A, általános iskola 
B, szakmunkásképző 
C, érettségi 
D, főiskola 
E, egyetem 
F, doktori fokozat 
 

7. Mennyi a család egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelme? Írja a vonalra! 
 
__________  Ft 

 



16. Induktív gondolkodási képesség teszt (8 évesek számára) 
 

INDUKTÍV  GONDOLKODÁS  TESZT 
 

 
Név:  _______________________________________________ 
 
Iskola:  _______________________________________________ Osztály: ______ 
 
 
 
 
 

SZÁMOK ANALÓGIÁJA 
 
A következő feladatokban írd a feladat végén levő vonalra azt a számot, amelyik legjobban illik 
oda! 
 
 
A) 20→32  ::  8→20 :: 11→______  
 
B) 6→21 :: 16→31 :: 21→______ 
 
C) 2→12 :: 5→30 :: 8→______ 

D) 7→63 :: 4→36 :: 9→______ 
 
E) 4→52 :: 6→78 :: 2→______ 
 
F) 5→75 :: 3→45 :: 6→______ 
 

 
SZÓBELI ANALÓGIÁK 

 
A következő feladatokban azt kell megtalálni, melyik szó illik legjobban a kérdőjel helyére. 
Karikázd be a megfelelő szó betűjelét! Mindegyik feladatban csak egy szót jelölj meg! 
 
 
1.  SZÉK : BÚTOR = KUTYA : ? 
 
a    MACSKA 
b    ÁLLAT 
c    TACSKÓ 
d    RÓKA 
e    KUTYAÓL 
 
3.  FALU : TELEPÜLÉS = CERUZA : ?  
 
a    SZERSZÁM 
b    RADÍR 
c    PAPÍR 
d    ÁCSCERUZA 
e    ÍRÓESZKÖZ 
 
 
 
 
 
 
 

2.  HANGSZER : TROMBITA = FŰSZER : ? 
 
a    ZENEKAR 
b    NÖVÉNY 
c    ÉTEL 
d    BORS 
e    EDÉNY 
 
4.  KÖNYV : LAP = KÖNYVTÁR : ? 
 
a    ÉPÜLET 
b    KÖLCSÖNZÉS 
c    TANULÁS 
d    KÖNYV 
e    OLVASÁS 
 
 
 
 
 
 
 



5.  FIÓK : SZEKRÉNY = KÉMÉNY : ? 
 
a    HÁZ 
b    FÜST 
c    TÉGLA 
d    KÖNYVESPOLC 
e    MELEG 
 
 
7.  BETEGSÉG : FERTŐZÉS = NEDVESSÉG : ?  
 
a    LEVEGŐ 
b    MELEG 
c    SZÁRAZSÁG 
d    VÍZ  
e    SÍKOS 
 
 
9.  SZIKRA : ROBBANÁS = TANULÁS : ? 
 
a    LECKE 
b    TUDÁS 
c    GONDOLKODÁS 
d    OLVASÁS 
e    TANÍTÁS 
 
11.  KUNYHÓ: PALOTA = SZÉLES : ? 
 
a    HOSSZÚ 
b    ALACSONY 
c    KESKENY  
d    VASTAG 
e    RÖVID 
 
13.  ALAPOS : GONDOS = TISZTELET : ? 
 
a    MÉLTÓSÁG 
b    SEGÍTŐKÉSZSÉG 
c    JÓSZÁNDÉK 
d    BARÁTSÁG 
e    MEGBECSÜLÉS  
 
15.  SZÍV : KERINGÉS = LÁB : ? 
 
a    HELYVÁLTOZTATÁS  
b    KÉZ 
c    BOKA 
d    LÁBUJJ 
e    CIPŐ 
 

6.  DÉL : REGGEL = MOSÁS : ? 
 
a    VASALÁS 
b    SZÁRÍTÁS 
c    ESTE 
d    MUNKA 
e    ÁZTATÁS 
 
 
8.  BALESET : FIGYELMETLENSÉG = FAGYÁS : ?  
 
a    LEHŰLÉS 
b    OLVADÁS 
c    HAVAZÁS 
d    MEGSZILÁRDULÁS 
e    DÉR 
 
 
10.  EGÉSZSÉG : BETEGSÉG = BÁNAT : ? 
 
a    ÉRZELEM 
b    ÖRÖM  
c    SZERETET 
d    SZOMORÚSÁG 
e    BARÁTSÁG 
 
 
12.  JÓKEDV : VIDÁMSÁG = EGYEDÜLLÉT : 
? 
 
a    NEVETÉS 
b    SZOMORÚSÁG 
c    BÁNAT 
d    MAGÁNY 
e    EGYÜTTLÉT 
 
14.  LÁMPA : FÉNY = KÁLYHA : ? 
 
a    FŰTŐTEST 
b    HŐMÉRSÉKLET 
c    FŰTÉS 
d    MELEG  
e    TŰZHELY 
 
16.  HERNYÓ : LEPKE = LISZT : ? 
 
a    BÚZA 
b    BAB 
c    ROZS 
d    KENYÉR  
e    GABONA 



17.  KŐOLAJ : BENZIN = MUST : ? 
 
a    SZÜRET 
b    SZŐLŐ 
c    BOR  
d    ERJEDÉS 
e    ITAL 
 
19.  SZÍV : TÜDŐ = LÁB : ? 
 
a    KÉZ  
b    KERINGÉS 
c    FUTÁS 
d    MOZGÁSSZERV 
e    LÁBUJJ 
 
 
 

18.  TANTEREM : TÁBLA = MŰHELY : ?  
 
a    GÉP 
b    MUNKA 
c    GYÁR 
d    JAVÍTÁS 
e    SZERELŐ 
 
20.  HEGEDŰ : HÚR = MAGNETOFON : ? 
 
a    TRANZISZTOR 
b    MIKROFON 
c    KAZETTA 
d    HANGSZÓRÓ 
e    VONÓ 
 



SZÁMSOROK 
 
Folytasd a következő számsorokat! Írd mindegyik sor végén a vonalra azt a két számot, amelyik 
a számsor folytatásaként legjobban illik oda! 

A) 3 6 11 14 19 22 ____ ____ 

B) 1 2 3 5 8 13 ____ ____ 

C) 3 5 9 17 33 55 ____ ____ 

D) 3 9 7 15 11 21 ____ ____ 

E) 2 4 7 13 12 22 ____ ____ 

F) 1 10 26 51 87 136 ____ ____ 

G) 1 3 10 24 47 81 ____ ____ 

H) 1 2 4 8 15 26 ____ ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. Induktív gondolkodási képesség teszt (12–18 évesek számára) 
 

INDUKTÍV GONDOLKODÁS  TESZT 

 
Név:  _______________________________________________ 
 
Iskola:  _______________________________________________ Osztály: ______ 
 
 

SZÁMOK ANALÓGIÁJA 
 
A következő feladatokban írd a feladat végén levő vonalra azt a számot, amelyik legjobban illik 
oda! 
 
 
a) 20→32 :: 8→20 :: 11→______ 
 
b) 6→21 :: 16→31 :: 21→______ 
 
c) 2→12 :: 5→30 :: 8→______ 
 
d) 7→63 :: 4→36 :: 9→______ 
 
e) 4→52 :: 6→78 :: 2→______ 
 
f) 5→75 :: 3→45 :: 6→______ 
 
g) 3→9 :: 2→7 :: 4→______ 

 h) 7→18 :: 5→14 :: 9→______ 
 
 i) 2→12 :: 5→21 :: 7→______ 
 
 j) 3→17 :: 5→25 :: 4→______ 
 
 k) 7→19 :: 3→7 :: 4→______ 
 
 l) 6→32 :: 9→50 :: 3→______ 
 
 m) 3→11 :: 7→51 :: 6→______ 
 
 n) 2→9 :: 6→41 :: 5→______ 
 
 

SZÓBELI  ANALÓGIÁK 
 
A következő feladatokban azt kell megtalálni, melyik szó illik legjobban a kérdőjel helyére. 
Karikázd be a megfelelő szó előtt álló számot! Mindegyik feladatban csak egy szót jelölj meg! 
 
 
a)  SZÉK : BÚTOR = KUTYA : ? 
 
1    MACSKA 
2    ÁLLAT 
3    TACSKÓ 
4    RÓKA 
5    KUTYAÓL 
 
 
á)  HANGSZER : TROMBITA = FŰSZER : ? 
 
1    ZENEKAR 
2    NÖVÉNY 
3    ÉTEL 
4    BORS 
5    EDÉNY 

b)  FALU : TELEPÜLÉS = CERUZA : ?  
 
1    SZERSZÁM 
2    RADÍR 
3    PAPÍR 
4    ÁCSCERUZA 
5    ÍRÓESZKÖZ 
 
 
c)  HÁZ : HELYISÉG = MONDAT : ? 
 
1    KIJELENTÉS 
2    BESZÉD 
3    SZÓ 
4    GONDOLAT 
5    SZÖVEG 



d)  KÖNYV : LAP = KÖNYVTÁR : ?  
 
1    ÉPÜLET 
2    KÖLCSÖNZÉS 
3    TANULÁS 
4    KÖNYV 
5    OLVASÁS 
 
e)  FIÓK : SZEKRÉNY = KÉMÉNY : ? 
 
1    HÁZ 
2    FÜST 
3    TÉGLA 
4    KÖNYVESPOLC 
5    MELEG 
 
é)  VIRÁG : TERMÉS = ŐSZ : ? 
 
1    NYÁR 
2    GYÖKÉR 
3    ÉVSZAK 
4    TÉL 
5    SZÜRET 
 
f)  DÉL : REGGEL = MOSÁS : ? 
 
1    VASALÁS 
2    SZÁRÍTÁS 
3    ESTE 
4    MUNKA 
5    ÁZTATÁS 
 
g)  SZÁNTÁS : VETÉS = UTAZÁS : ? 
 
1    ELINDULÁS 
2    AUTÓZÁS 
3    ARATÁS 
4    MEGÉRKEZÉS  
5    KIRÁNDULÁS 
 
h)  BETEGSÉG : FERTŐZÉS = NEDVESSÉG : ? 
 
1    LEVEGŐ 
2    MELEG 
3    SZÁRAZSÁG 
4    VÍZ  
5    PUHASÁG 
 
i)  BALESET : FIGYELMETLENSÉG = FAGYÁS : ? 
 
1    LEHŰLÉS 
2    OLVADÁS 
3    HAVAZÁS 
4    MEGSZILÁRDULÁS 
5    DÉR 
 
í)  SZIKRA : ROBBANÁS = TANULÁS : ? 
 
1    LECKE 
2    TUDÁS 
3    GONDOLKODÁS 
4    OLVASÁS 
5    TANÍTÁS 

j)  EGÉSZSÉG : BETEGSÉG = BÁNAT : ? 
 
1    ÉRZELEM 
2    ÖRÖM  
3    SZERETET 
4    SZOMORÚSÁG 
5    BARÁTSÁG 
 
k)  KUNYHÓ: PALOTA = SZÉLES : ? 
 
1    HOSSZÚ 
2    ALACSONY 
3    KESKENY  
4    VASTAG 
5    RÖVID 
 
l)  VONZÁS : TASZÍTÁS = PARIPA : ? 
 
1    LÓ 
2    ÁLLAT 
3    CSIKÓ 
4    GEBE 
5    SZAMÁR 
 
m)  JÓKEDV : VIDÁMSÁG = EGYEDÜLLÉT : ? 
 
1    NEVETÉS 
2    TÁVOLSÁG 
3    BÁNAT 
4    MAGÁNY 
5    EGYÜTTLÉT 
 
n)  ALAPOS : GONDOS = TISZTELET : ? 
 
1    MÉLTÓSÁG 
2    SEGÍTŐKÉSZSÉG 
3    JÓSZÁNDÉK 
4    BARÁTSÁG 
5    MEGBECSÜLÉS 
 
o)  LÁMPA : FÉNY = KÁLYHA : ? 
 
1    FŰTŐTEST 
2    HŐMÉRSÉKLET 
3    FŰTÉS 
4    MELEG  
5    TŰZHELY 
 
ó)  SZÍV : KERINGÉS = LÁB : ? 
 
1    HELYVÁLTOZTATÁS  
2    KÉZ 
3    BOKA 
4    LÁBUJJ 
5    CIPŐ 
 
ö)  HERNYÓ : LEPKE = LISZT : ? 
 
1    BÚZA 
2    BAB 
3    ROZS 
4    KENYÉR  
5    GABONA 



ő)  KŐOLAJ : BENZIN = MUST : ? 
 
1    SZÜRET 
2    SZŐLŐ 
3    BOR  
4    ERJEDÉS 
5    ITAL 
 
p)  TEA : CUKOR = FESTÉK : ? 
 
1    ECSET 
2    SZÍN 
3    CITROM 
4    HÍGÍTÓ 
5    FESTŐ 
 
q)  TANTEREM : TÁBLA = MŰHELY : ? 
 
1    GÉP 
2    MUNKA 
3    GYÁR 
4    JAVÍTÁS 
5    SZERELŐ 
 
r)  KÉS : KANÁL = CIPŐ : ?  
 
1    LÁB 
2    RUHADARAB 
3    VILLA 
4    CIPŐKANÁL 
5    NADRÁG  

s)  SZÍV : TÜDŐ = LÁB : ? 
 
1    KÉZ  
2    KERINGÉS 
3    FUTÁS 
4    MOZGÁSSZERV 
5    LÁBUJJ 
 
t)  KENYÉR : KIFLI = BÚZA : ? 
 
1    LISZT 
2    ROZS 
3    GABONA 
4    VETŐMAG 
5    ÉLELMISZER 
 
u)  HEGEDŰ : HÚR = MAGNETOFON : ? 
 
1    TRANZISZTOR 
2    RÁDIÓ 
3    HANGSZER 
4    HANGSZÓRÓ 
5    VONÓ 
 
ú)  TEST : SZÍV = AUTÓ : ? 
 
1    BENZIN 
2    VÉR 
3    CSAVAR 
4    MOTOR 
5    JÁRMŰ 

 



SZÁMSOROK 
 
Folytasd a következő számsorokat! Írd mindegyik sor végén a vonalra azt a két számot, amelyik 
a számsor folytatásaként legjobban illik oda! 

a) 3 6 11 14 19 22 ____ ____ 

b) 1 2 3 5 8 13 ____ ____ 

c) 3 5 9 17 33 55 ____ ____ 

d) 3 9 7 15 11 21 ____ ____ 

e) 2 4 7 13 12 22 ____ ____ 

f) 1 10 26 51 87 136 ____ ____ 

g) 1 3 10 24 47 81 ____ ____ 

h) 1 2 4 8 15 26 ____ ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. SZÉK: iskolatípus szerinti eltérések – csak a szignifikáns tételek mérőszámai a 
gyermek önjellemzése alapján (%p)  

Életkori részminták és iskolatípusok  
15 18 Értékelő  

és tétel 
Gimnázium 

Szakközép-
iskola 

Szakiskola Gimnázium 
Szakközép-

iskola 
Szakiskola 

12/Vr 62 69 72 64 72 70 

53/Vr 70 81 84 71 78 82 

37/S 54 59 70 - - - 

44/S 61 52 53 63 54 52 

9/Vr 53 60 61 54 62 64 

15/E 62 70 75 63 70 73 

39/E 75 66 62 77 67 61 

28/Vr 70 62 63 71 64 63 

G
ye

rm
ek

 

10/Vz 52 54 62 53 54 59 

 
19. SZÉK: iskolatípus szerinti eltérések – csak a szignifikáns tételek mérőszámai a szülő 

értékelése alapján (%p)  
Életkori részminták és iskolatípusok  

15 18 Értékelő  
és tétel 

Gimnázium 
Szakközép-

iskola 
Szakiskola Gimnázium 

Szakközép-
iskola 

Szakiskola 

20/S - - - 87 85 77 

21/Vz 77 70 68 - - - 

S
zü

lő
 

37/S 58 64 65 - - - 

 
20. SZÉK: iskolatípus szerinti eltérések – csak a szignifikáns tételek mérőszámai a 

pedagógus értékelése alapján (%p)  
Életkori részminták és iskolatípusok  

15 18 Értékelő  
és tétel 

Gimnázium 
Szakközép-

iskola 
Szakiskola Gimnázium 

Szakközép-
iskola 

Szakiskola 

20/S 75 68 67 80 72 71 

12/Vr 68 76 74 70 79 78 

21/Vz 70 76 78 71 78 80 

37/S 50 51 59 - - - 

44/S - - - 58 50 51 

15/E 62 69 70 62 69 71 

50/E 69 62 75 68 61 72 

4/Vr 61 62 68 61 60 70 

10/Vz 51 52 60 52 50 60 

45/Vz 63 61 64 - - - 

P
ed

ag
óg

us
 

24/E 70 62 64 71 62 62 



21. SZÉK: nem szerinti eltérések – csak a szignifikáns tételek mérőszámai a gyerekek önjellemzése alapján (%p)  

Életkor és nem szerinti részminták 

8 12 15 18 
Értékelő 
 és tétel 

Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány 

57/E - - - - 83 71 82 73 
17/S 60 70 63 71 74 83 72 84 

20/S - - - - 85 72 86 73 
27/S - - - - 85 73 82 72 
35/Vr - - - - 82 72 84 70 

3/Vz - - 64 70 73 84 73 81 
40/Vz - - - - 74 83 71 85 

11/S 62 80 61 68 - - - - 

41/S 61 78 63 69 - - - - 
32/Vr - - 61 72 55 65 52 60 
46/Vr - - 64 73 - - - - 

50/E - - 68 55 75 66 - - 
59/E 53 67 57 65 63 74 - - 

4/Vr - - 54 67 70 64 - - 
28/Vr - - - - 70 63 - - 

10/Vz - - 64 53 - - - - 

13/Vz 63 75 - - - - - - 
54/Vz 64 72 58 69 - - - - 

24/E - - - - - - 80 65 

G
ye

rm
ek

  

36/E - - - - 64 72 68 77 

 
 



22. SZÉK: nem szerinti eltérések – csak a szignifikáns tételek mérőszámai a szülők értékelése alapján (%p)  

Életkor és nem szerinti részminták 

4 8 12 15 18 
Értékelő 
 és tétel 

Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány 

17/S - - 61 68 65 70 71 79 74 85 

27/S - - - - - - 69 80 86 77 

35/Vr - - - - - - 79 71 84 73 

40/Vz - - - - - - 70 79 76 86 

11/S - - 69 75 - - - - - - 

41/S - - 67 74 65 70 - - - - 

32/Vr 67 78 65 78 64 71 - - - - 

50/E - - - - - - 72 64 - - 

59/E - - 52 61 - - - - - - 

4/Vr - - - - 65 58 72 64 - - 

28/Vr - - - - - - 67 73 - - 

10/Vz - - - - - - 63 54 61 55 

54/Vz - - - - 55 63 55 62 55 63 

24/E - - - - - - 69 62 - - 

S
zü

lő
 

36/E - - - - - - 65 70 - - 

 



23. SZÉK: nem szerinti eltérések – csak a szignifikáns tételek mérőszámai a pedagógus értékelése alapján (%p)  

Életkor és nem szerinti részminták 

8 12 15 18 
Értékelő 
 és tétel 

Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány 

57/E - - 70 63 78 73 83 74 
17/S - - 64 71 72 80 75 83 

20/S - - - - 80 73 82 71 
27/S - - - - - - 81 74 
35/Vr - - - - 81 71 83 72 

3/Vz - - 64 70 71 80 74 81 
40/Vz - - - - 70 79 73 82 

32/Vr 68 75 - - - - - - 

50/E - - - - 73 65 72 66 
59/E - - - - 63 74 68 75 

4/Vr - - - - - - 60 55 
28/Vr - - - - - - 61 55 

10/Vz - - - - 60 55 61 54 

54/Vz - - 58 65 56 61 57 63 

24/E - - - - 70 64 75 67 

P
ed

ag
óg

us
 

36/E - - - - 66 71 66 72 

 
 
 



24. ÉK (felismerés): nem szerinti eltérések – csak a szignifikáns tételek mérőszámai (%p)  

Életkor és nem szerinti részminták 

12 15 18 Érzelmek 

Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány 

Öröm 68 60 - - - - 
Csodálkozó - - 55 63 - - 
Mérges 60 54 75 63 - - 

Fél - - 66 78 70 80 

Rettegő - - 60 70 63 76 

Szomorú 62 74 63 75 76 88 

 
 
25. ÉK (felismerés): iskolatípus szerinti eltérések – csak a szignifikáns tételek 

mérőszámai (%p)  

Életkor és iskolatípus szerinti részminták 

15 18 Érzelmek 

Gimnázium 
Szakközép-

iskola 
Szakiskola Gimnázium 

Szakközép-
iskola 

Szakiskola 

Jókedvű 58 57 51 - - - 
Mérges - - - 74 73 80 

Fél 70 70 77 72 71 81 

Szomorú 62 64 72 77 78 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26. ÉK (kifejezés): életkor szerinti eltérések – csak a szignifikáns tételek megoszlásai (%) 
Életkori részminták és a válaszok megoszlása 

4 8 12 15 18 
Faktor- 

tétel 
Ö D F U B M Ö D F U B M Ö D F U B M Ö D F U B M Ö D F U B M 

12/Vr 72 0 5 0 2 0 67 4 8 0 0 0 50 10 0 4 5 0 41 8 8 2 4 0 38 15 9 8 13 0 

31/Vz 0 31 2 0 18 0 0 38 4 3 25 0 0 42 3 2 21 0 0 48 3 3 25 0 0 52 5 2 25 0 

48/Vr 14 11 2 0 2 0 18 19 2 0 4 0 12 23 9 0 3 1 20 19 5 0 1 0 35 17 4 0 1 0 

53/Vr 9 0 2 0 3 1 13 0 4 0 2 5 20 0 10 0 4 3 24 0 10 1 4 4 28 0 9 0 1 9 

5/S 54 2 2 0 6 0 50 4 4 0 9 0 33 0 8 2 0 1 28 0 7 0 0 2 29 0 9 0 0 4 

11/S 42 0 2 0 1 5 44 0 5 0 2 9 22 0 4 0 25 4 28 0 4 0 19 9 20 0 2 0 25 8 

33/S 16 7 2 0 6 0 14 4 8 0 4 0 12 15 16 0 12 0 10 15 16 0 9 0 8 15 20 0 9 0 

41/S 40 4 2 0 0 0 20 8 4 1 2 0 15 8 5 1 2 0 10 22 1 1 15 0 11 26 2 4 19 0 

15/E 2 10 2 0 4 0 4 18 4 0 8 0 5 24 1 0 16 0 4 29 3 0 14 0 3 38 2 0 13 0 

39/E 2 24 1 0 2 4 1 33 1 0 4 8 4 48 2 0 19 15 1 59 2 0 10 22 1 42 4 2 10 28 

50/E 7 28 0 0 14 0 8 29 0 0 15 0 9 35 0 0 20 0 15 50 0 0 18 0 22 55 1 0 12 0 

4/Vr 15 9 4 0 8 4 10 15 2 1 10 4 8 39 9 0 9 2 8 42 12 1 15 0 7 62 9 3 12 10 

7/Vz 10 4 2 0 15 6 12 4 4 0 14 4 14 34 5 0 16 9 18 25 9 4 19 4 10 24 8 1 22 5 

10/Vz 55 0 4 0 0 0 48 0 2 0 0 0 75 0 2 0 1 2 76 0 1 0 0 1 82 0 1 0 4 1 

1/E 48 10 0 0 4 0 54 12 2 0 9 0 10 42 0 4 25 0 0 33 0 2 32 4 0 45 0 1 38 4 

8/E 22 0 0 0 0 9 24 0 0 0 0 2 35 0 0 0 0 0 63 0 2 0 0 0 69 0 4 0 0 2 

24/E 0 19 0 0 0 2 0 22 0 0 0 1 0 44 0 9 0 19 0 48 0 5 0 0 0 32 2 0 2 0 

36/E 1 24 2 0 8 3 0 22 0 0 15 2 4 35 0 0 22 19 3 34 0 0 42 14 2 31 0 0 38 15 
 

Megjegyzés: Ö=Öröm; D=Düh; F=Félelem; U=Undor; B=Bánat; M=Meglepődés 
 
 
 
 



27. ÉK (megértés): életkor szerinti eltérések – megoszlások (%) 
Életkori részminták és a válaszok megoszlása 

4 8 12 15 18 
Jelenet/ 
kérdés 

Ö D F U B M Ö D F U B M Ö D F U B M Ö D F U B M Ö D F U B M 

I/1 82 0 3 1 0 0 85 1 2 0 0 0 87 0 5 0 1 0 80 0 5 0 0 0 81 0 2 0 1 1 

II/2 0 79 0 2 2 3 0 73 0 6 0 5 0 72 0 5 0 7 0 77 0 6 0 5 0 78 0 10 0 6 
II/3 2 12 0 2 62 0 0 15 3 1 65 0 0 18 0 0 78 0 0 70 2 0 24 0 0 79 1 2 14 0 
III/4 81 0 0 0 0 0 79 0 1 0 0 0 75 0 0 0 0 0 80 0 0 0 1 0 77 0 0 0 1 0 
IV/5 0 20 0 0 29 0 0 21 0 0 35 0 0 25 0 0 38 0 0 28 0 0 34 0 0 30 0 0 31 0 
IV/6 0 2 0 0 5 14 0 0 0 0 2 19 0 1 0 0 3 20 0 0 2 0 4 21 0 0 4 0 0 22 
IV/7 0 21 0 0 32 0 0 19 0 0 30 0 0 22 0 0 30 0 0 39 0 0 25 0 0 44 0 0 24 0 
V/8 68 0 1 0 0 3 72 0 1 0 0 2 74 0 2 0 0 19 72 0 2 0 0 22 75 0 1 0 0 11 
VI/9 2 40 0 4 0 1 1 49 0 6 0 1 0 58 0 15 0 4 0 64 0 17 0 3 0 66 0 20 0 1 
VI/10 56 14 0 0 2 0 63 13 0 0 0 0 9 58 0 6 1 0 10 59 0 3 0 0 11 69 2 4 0 0 

VII/11 0 2 3 10 55 0 0 0 4 15 62 2 0 3 2 65 23 2 0 4 2 70 20 2 0 6 4 75 12 1 
VII/12 0 0 75 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 14 52 21 0 0 0 19 25 36 0 0 0 24 15 32 0 0 
VII/13 0 68 0 2 1 0 0 72 0 5 0 0 0 74 0 4 2 0 0 73 2 3 0 2 0 77 2 5 1 1 

 

Megjegyzés: római szám = jelenet; arab szám = kérdés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. ÉK (szabályozás): életkor szerinti eltérések – megoszlások (%) 
Életkori részminták és lehetséges válaszok 

4 8 12 15 18 Kérdés 

NEMR R NR NEMR R NR NEMR R NR NEMR R NR NEMR R NR 

  1. 28 30 42 25 33 41 20 20 60 20 15 65 18 14 68 
  2. 15 35 50 14 36 50 11 40 49 14 41 45 6 44 50 
  3. 24 25 51 22 25 53 13 19 68 10 20 70 8 20 72 
  4. 18 19 63 14 21 65 23 20 53 32 17 51 29 19 52 
  5. 13 35 52 10 38 52 5 40 55 7 41 52 6 39 55 
  6. 25 21 54 26 22 52 16 18 66 13 17 70 14 15 71 
  7. 16 34 50 15 33 52 5 48 47 14 41 45 6 44 50 
  8. 15 20 65 12 23 68 28 20 52 30 17 53 32 17 51 
  9. 23 21 56 18 20 62 11 17 72 11 15 74 9 15 76 
 10. 15 33 52 12 37 51 10 41 49 12 45 48 6 45 49 
 11. 40 43 17 42 42 16 39 51 10 41 50 9 40 55 5 
 12. 41 43 16 40 50 10 39 52 9 45 49 6 44 48 8 

 

Megjegyzés: NEMR=nem rossz érzés; R=rossz érzés; NR=nagyon rossz érzés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29. SZPMK: iskolatípus szerinti eltérések – csak a szignifikáns tételek mérőszámai a 
gyermek önjellemzése alapján (%p)  

Életkori részminták és iskolatípusok  
15 18 Értékelő  

és tétel 
Gimnázium 

Szakközép-
iskola 

Szakiskola Gimnázium 
Szakközép-

iskola 
Szakiskola 

13/P 55 54 60 52 52 58 

3/N 66 75 78 70 81 80 

19/R 71 65 64 74 66 65 

G
ye

rm
ek

 

17/E 67 59 57 75 67 66 
 

Megjegyzés: P=Pozitív orientáció; N=Negatív orientáció; R=Racionalitás; E=Elkerülés 
 
 
30. SZPMK: iskolatípus szerinti eltérések – csak a szignifikáns tételek mérőszámai a 

szülő értékelése alapján (%p)  

Életkori részminták és iskolatípusok  

15 18 Értékelő  
és tétel 

Gimnázium 
Szakközép-

iskola 
Szakiskola Gimnázium 

Szakközép-
iskola 

Szakiskola 

S
zü

lő
 

19/R 72 65 66 76 66 68 

 

Megjegyzés: R=Racionalitás 
 
 
31. SZPMK: iskolatípus szerinti eltérések – csak a szignifikáns tételek mérőszámai a 

pedagógus értékelése alapján (%p)  
Életkori részminták és iskolatípusok  

15 18 Értékelő  
és tétel 

Gimnázium 
Szakközép-

iskola 
Szakiskola Gimnázium 

Szakközép-
iskola 

Szakiskola 

3/N - - - 70 79 80 

11/N 50 58 59 70 79 82 

19/R 60 57 51 71 63 62 

14/I 69 78 79 - - - 

24/Ineg 68 77 80 58 66 67 P
ed

ag
óg

us
 

17/E 66 58 59 76 66 64 

 
Megjegyzés: N=Negatív orientáció; R=Racionalitás; I=Impulzivitás; E=Elkerülés;  
                     neg=negatív megfogalmazású tétel 
 
 
 
 
 



32. SZPMK: nem szerinti eltérések – csak a szignifikáns tételek mérőszámai a három 
értékelő ítélete alapján (%p)  

Életkor és nem szerinti részminták 

12 15 18 
Értékelő 
 és tétel 

Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány 

4/Pneg - - 61 50 58 51 
15/P 57 66 - - 49 60 
3/N - - 69 76 70 78 
7/Nneg 69 77 - - - - 
12/R - - 70 58 75 66 
23/Rneg - - - - 67 75 
14/I 68 76 - - - - 
24/Ineg 67 77 65 72 - - 

G
ye

rm
ek

 

10/E - - 68 58 - - 
4/Pneg - - 60 52 59 49 
15/P 49 58 - - - - 
3/N - - 62 71 - - 
7/Nneg 61 68 60 67 61 69 
14/I 71 80 67 76 - - 
10/E - - 61 53 - - 

S
zü

lő
 

18/E 59 50 54 62 - - 
4/Pneg - - 58 48 60 51 
15/P 50 49 51 58 52 61 
3/N - - 58 76 70 79 
7/Nneg 60 69 - - - - 
12/R - - - - 72 63 
23/Rneg - - 52 60 - - 
14/I 57 66 71 81 - - 
24/Ineg 58 67 73 82 - - 

P
ed

ag
óg

us
 

18/E 52 60 57 67 - - 

 
Megjegyzés: P=Pozitív orientáció; N=negatív orientáció; R=Racionalitás; I=Impulzivitás; E=Elkerülés; 

neg=negatív megfogalmazású tétel  
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