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1. BEVEZETÉS 

 

A kötődés vizsgálata jelentős helyet foglal el a pszichológiai kutatások sorában már évtizedek 

óta. A legtöbb vizsgálat mind máig elsősorban az anya–gyermek kötődéssel foglalkozik, de 

egyre nagyobb figyelem irányul a felnőttkori kötődés feltérképezésére is. Az iskoláskorú 

gyerekek kötődéseiről, ezen belül a pedagógusokhoz fűződő kötődésekről jóval kevesebbet 

tudunk az előzőekhez képest (Hámori, 2015). A gyermek sok időt tölt az iskolában, így a 

család mellett az oktatási intézmény fontos szocializációs színteret képvisel (Szabó & 

Virányi, 2011). A tanuló tanítójához/tanárához való kötődésének vizsgálata azért is jelentős, 

mivel a pedagógus az a felnőtt személy, akinek társaságában az iskolába járó gyermek 

hétköznapjai számottevő részét tölti. A köztük kialakuló kapcsolat pozitív vagy negatív volta 

pedig befolyásolja a tanuló iskolához való kötődését is (Szabó & Virányi, 2011). 

Az egyén szociális viselkedését a kisgyermekkorban kialakuló kötődési kapcsolatok 

jelentősen meghatározzák, ezért a családban jelenlevő erős kötődések, kiváltképp az 

elsődleges gondozó és a gyermek közt lévő kötődés adja meg az alapját annak, hogy milyen 

lesz a gyermek szociális viselkedése a jövőben (Zsolnai, 2001). A családi kötődések mellett 

az óvodában is erős kötődések alakulhatnak ki az óvónővel. Az óvópedagógus többek között 

védelmet, segítséget és érzelmi támaszt nyújt a kisgyermek számára (Zsubrits, 2012). Ezt a 

szerepet később, a kisiskolás korban a tanítók veszik/vehetik át. A gyermekek idejük nagy 

részét oktatási intézményekben töltik, itt fontos kötődések alakulnak/ alakulhatnak ki nem 

csak a kortársakkal, hanem a pedagógusokkal is, ezért szükséges a tanárokhoz, tanítókhoz 

való kötődés vizsgálata (Nagy, 1997). Különösen fontos ennek a feltérképezése kisiskolás 

korban, amikor a tanítóhoz fűződő pozitív kapcsolat nagyban elősegítheti a gyermekek 

iskolához való viszonyának alakulását, és ösztönzően hathat a tanulmányi teljesítményre is 

(Ladd & Burgess, 2001). A tanuló iskolai környezethez való sikeres alkalmazkodásának 

alapját képzi a tanítóval kialakított kapcsolat (O’Connor & McCartney, 2007). Ahhoz, hogy 

az iskolában a tanító és a tanuló között pozitív kapcsolat alakuljon ki, előremutató lépéseket 

kell tenni.  

A tanuló-tanító relációjának elméleti kerete kapcsán értelmezzük a diák-tanító 

kapcsolatot, ahol kiindulópontként a kötődéselméletre (Bowlby, 1969; Ainsworth, 1989) 

támaszkodunk, valamint ismertetjük Pianta, Hamre és Stuhlman (2003) tanító-gyermek 

kapcsolatokról alkotott fogalmi modelljét. Számos demográfiai és egyéb környezeti tényező 

(intézményi és intézményen kívüli színterek) befolyásolhatja a tanuló tanítóval kialakított 

kapcsolatának minőségét, amelyek között egyaránt előfordulnak kontrollálható és a tanítótól 
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független tényezők is (Pianta, Hamre & Stuhlman, 2003). Ennek fényében foglalkozunk az 

anya-gyermek kapcsolat pedagógus-gyermek kapcsolatra gyakorolt hatásával (O’Connor & 

McCartney, 2006), az iskola intézményének hatásával (Jerome, Hamre & Pianta, 2009), 

valamint a magatartási és a tanulási problémákra visszavezethető esetleges 

konfliktusforrásokkal (Al-Yagon & Mikulincer, 2004). Említést teszünk a diák-tanító reláció 

és a tanuló iskolai teljesítménye közötti kapcsolatról (De Teso, 2011). Az értekezés ismertet 

olyan szilárd elméleti alappal rendelkező programokat (például a Students, Teachers, and 

Relationship Support, STARS, Pianta & Hamre, 2001), amelyek hozzájárulnak a pedagógus 

és a tanuló közötti pozitív kapcsolat kiépítéséhez, fenntartásához és javításához. A preventív 

és intervenciós célú, mindennapi pedagógiai gyakorlatba beágyazható programok mellett a 

kapcsolatok sajátosságainak megismerésére tudományos igénnyel kidolgozott kutatási 

módszerekkel és eszközökkel is lehetőség nyílik. A disszertáció kiemelten foglalkozik egy, a 

kutatók által jól ismert eszközzel, a Student-Teacher Relationship Scale (STRS) 

mérőeszközzel, amit a tanulók pedagógushoz fűződő kapcsolatának kutatására hoztak létre 

(Pianta, 2001). A mérőeszköz – amely a pedagógus szemszögéből teszi lehetővé a diák és a 

tanító kapcsolatának vizsgálatát – az egyik legismertebb és legelterjedtebb eszköz a tanuló-

tanító kapcsolat vizsgálatára (Pianta, 2001). 

Ezt követően a kutatás relevanciáját, a kutatási kérdéseket és hipotéziseit vázoljuk. A 

munka elsődleges céljaként az általános iskola alsó tagozataiban dolgozó tanítók és tanulók 

közötti kapcsolat minőségének feltárását jelöljük meg. Az értekezés célja a tanuló-tanító 

kapcsolatának vizsgálata kisiskolás tanulók és tanítóik körében, a pedagógusok meglátásaira 

alapozva, valamint a vélemények összevetése a tanulók válaszaival. Az általunk kialakított 

három kérdéskörhöz ((1) A tanuló-tanító kapcsolat vizsgálatához kapcsolódó STRS (Pianta, 

2001) mérőeszköz adaptációja, (2) Az adaptált kérdőív kiértékelésének kérdésköre, (3) Az 

adaptált tanítói kérdőív és a tanulói változók összefüggései) illeszkedő hipotézisek 

ismertetését követően a kutatás módszereit részletezzük.  

Az empirikus kutatás módszerei című fejzetben összefoglaljuk az első és a második 

próbamérés, a nagymintás mérés, valamint az online próbamérés végzése során alkalmazott 

mérőeszközök kipróbálásával kapcsolatos tapasztalatokat. A kutatás a Student-Teacher 

Relationship Scale (STRS, Pianta, 2001) mérőeszköz magyar nyelvre adaptált változatának 

alkalmazásával valósult meg. Ismertetjük az adaptált tanítói kérdőívet kiegészítő 

háttérkérdőívet (Kósáné, 1998 nyomán), amely elsősorban a gyermekek tanulmányi 

teljesítményére, valamint az esetlegesen felmerülő tanulási problémákra helyezi a hangsúlyt. 

Kutatásainkhoz tanulói adatlapot is összeállítottunk, amelyet a tantárgyi attitűdök, tantárgyak 
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megítélése és a tanulmányi teljesítménnyel való elégedettség megismerése érdekében hoztunk 

létre az Országos kompetenciamérés (OKM 2017/2018, 2018) háttérkérdőívének tételei és a 

SZTE Neveléstudományi Intézet „Iskolai tudás” és „Iskolai műveltség” (1998) kutatásaihoz 

kidolgozott adatlap mentén.  

A kutatást szerbiai és magyarországi általános iskolákban végeztük el. Bemutatjuk a 

vizsgálatok mintáinak jellemzőit, a mintavételezés szempontjait, az adatelemzés lépéseit, és 

összefoglaljuk a kutatási folyamat állomásait is. 

A kutatási eredmények című fejezet alatt ismertetjük az első és a második próbamérés 

alkalmával kipróbált adaptált tanítói kérdőív által kapott első eredményeinket, 

tapasztalatainkat. A nagymintás mérés során több tanító bevonásával vizsgáltuk meg az 

adaptált kérdőív megbízhatóságát és érvényességét, majd elvégeztük a tanuló-tanító 

kapcsolatok kiértékelését. Többek között megvizsgáltuk a magyarországi és a szerbiai minta 

között fellelhető különbözőségeket, valamint a tanuló-tanító kapcsolatot megvizsgáltuk a 

gyermekek nemének – mint lehetséges befolyásoló tényező – függvényében. A nagymintás 

kutatásunk mintájának részét képezték a diákok is, ők a tanulói adatlapot töltötték ki a szülők 

beleegyezésével. A tanítói és a tanulói válaszok összevetését összefüggések feltárása 

érdekében végeztük. Továbbá az online próbamérés során szerzett tapasztalatainkról és kapott 

eredményeinkről is beszámolunk.  

Végezetül összegezzük és megvitatjuk a kapott eredményeket, valamint összevetjük 

azokat a megfogalmazott hipotézisekkel. Számításba vesszük a kutatás korlátait, a jövőbeli 

kutatások lehetséges irányait, valamint a kutatás gyakorlatban történő alkalmazhatóságát.  

A disszertáció a tanító és a tanulók közötti kapcsolat minőségének feltárására 

vállalkozik, és a kapcsolatot a pedagógusok szemszögéből tekinti át. A disszertáció célja 

ráirányítani a figyelmet a tanuló-tanító kapcsolat minőségének fontosságára, hiszen 

Magyarországon kevésbé kutatott területről beszélhetünk. Hazai viszonylatban meglehetősen 

kevés kutatást végeztek (Szabó, Rausch & Zsolnai, 2019) a Pianta-féle (2001) Student-

Teacher Relationship Scale (STRS) mérőeszközzel, azonban nemzetközi szinten több 

vizsgálattal is találkozhatunk (l. pl. Fraire, Longobardi, Prino, Sclavo & Settanni, 2013; 

Drugli & Hjemdal, 2013). Hazánkban korábban nem került sor a teljes, hosszú kérdőívverzió 

adaptálására, így ennek elvégzésével hozzá kívánunk járulni a tanuló-tanító kapcsolatok 

tudományos igányű vizsgálatához is.  

Helyzetfeltáró munkánk céljai közé tartozik a pedagógusok mindennapi munkájának 

támogatása is. A kutatási eredményekről visszajelzést adunk a közreműködő 

pedagógusoknak, akik tulajdonképpen a saját benyomásaikon keresztül ismerhetik meg 
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mélyebben a tanulóikkal fenntartott kapcsolatuk minőségét. A tanítók számára készített 

visszajelzések esetenként a kapcsolatokban jelentkező problémákra is rámutathatnak. Ebben 

az esetben a pedagógusok tudatosabb pedagógiai kommunikáció kialakításával idézhetnek elő 

pozitív irányú, minőségi változást a kapcsolatokban.  

Az értekezés egyes fejezeteibe beépítettem azokat a publikációimat, amelyeket a 

kutatás témájához kapcsolódóan készítettem a doktori tanulmányaim során, és korábban már 

publikálásra kerültek, vagy közlésük folyamatban van (Huszka & Kinyó, 2019a; 2019b; 

2019c; 2020; Huszka, Kinyó & Tóth, 2021). Továbbá a disszertációban felhasználásra 

kerültek a konferenciákon bemutatott előadások anyagai is (Huszka, 2017a; 2017b; 2018a; 

2018b; 2019a; 2019b; Huszka & Kinyó, 2018; 2019d; 2019e; 2019f; 2019g). A felsorolt 

publikációk jelentős átdolgozást követően képzik a disszertáció alapját. 
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2. A TANULÓ-TANÍTÓ KAPCSOLAT KUTATÁSÁNAK ELMÉLETI 

KERETEI 

2.1. A tanuló-tanító kapcsolat értelmezése, meghatározása 

Az alfejezet pontjai alatt keretbe foglaljuk a tanuló-tanító kapcsolat sajátosságainak 

értelmezését a kisgyermek életében megjelenő korai kötődések szerepe és egy elméleti modell 

(Pianta, Hamre & Stuhlman, 2003) bemutatásával. Az alfejezet lehetőséget ad a kötődés 

pszichológiai (Bowlby, 1969; Ainsworth, 1989) és pedagógiai (Nagy, 1997) megközelítésből 

adódó értelmezésére, ez által a pedagógusok és a kisiskolás diákok kapcsolatának mélyebb 

megismerésére. 

2.1.1. A kötődés szerepe a kisgyermek életében  

A kötődés kérdésköre évtizedek óta jelentős helyet foglal el a pszichológiai kutatásokban. A 

legtöbb vizsgálat az elsődleges kötődéssel (anya/ elsődleges gondozó – gyermek kötődés) 

foglalkozik. Nagy (1997) az elsődleges kötődés mellett kiemeli a másodlagos kötődéseket is, 

amelyek többnyire a rokoni kötődések, de koncepciójában hangsúlyosan megjelenik az ún. 

pedagógiai kötődés is, amely a gyermek és a pedagógus között fellelhető kötődésre utal. 

A téma legelismertebb kutatói, Bowlby (1969) és Ainsworth (1989) hozták létre a 

kötődéselmélet alapjait (attachment theory), akik együttműködésének kezdete egészen az 50-

es évekre tehető. Bretherton (1992) úgy véli, hogy miután Bowlby (1969) leírta a 

kötődéselmélet kezdeti tervét, és miután Ainsworth (1967) Ugandában elvégezte a csecsemő-

anya kötődési minták első empirikus kutatását, az ezt követő időszakra tekinthetünk úgy, mint 

közös munkájuk legkreatívabb időszakára.  

Ainsworth (1979) nevéhez fűződik az idegen-helyzet vizsgálat (strange situation 

procedure), amelynek segítségével a gyermek kötődési magatartását figyelték meg. 

Ainsworth és Bell (1970) szerint az egyéves korú csecsemők explorációs viselkedését az 

anyai jelenlét tudja ösztönözni. Ugyanakkor, ha a gyermek az anya hiányát tapasztalja, 

háttérbe szorul a felfedező magatartása. Megállapításaik szerintaz anyától való elválás során 

felerősödik a gyermekben az anya keresése, amelyhez a gyermek sírása társulhat. A találkozás 

pillanatától fokozódhat az anya közelségének keresése.  

Bowlby (1969/1982) meghatározása szerint a koragyermekkori kötődésre ösztönalapú 

viselkedésmintaként (patterns of behaviour) tekinthetünk. Ebből adódóan a csecsemőt 

ösztöne sarkallja arra, hogy elsődleges gondozójával – aki a védelmet és a biztonságot nyújtja 

számára – közeli kapcsolatot létesítsen és tartson fenn. 
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Nagy (1997) meghatározása alapján a kötődés legjelentősebb motívumai között 

említhető a bizalom és a ragaszkodás, valamint a szeretet is, amely a kötődés érzelmi 

alapjának tekinthető. 

Nagy (1997) modellje kölcsönös és/ vagy egyoldalú kötődéseket különböztet meg. Ez 

utóbbira jó példa a szülők kötődése, melyet kezdetben a ragaszkodás és a szeretet mellett az 

egyoldalúság jellemez. Az idő előrehaladtával a kötődés a gyermek személyiségfejlődésével 

párhuzamosan kezd kölcsönössé válni. A bizalom egyoldalúsága elsősorban a kisgyermek 

szempontjából közelíthető meg, mivel feltétel nélkül fordul bizalommal gondozója felé, akitől 

többek között biztonságra, gondoskodásra számít (Nagy, 1997). Zsolnai (2013) 

meghatározása alapján a kötődés ereje alapján gyenge, erős, nagyon erős és túlzó (tapadó) 

lehet.  

Ainsworth (1979) a gyermek idegen helyzet vizsgálata alkalmával a kötődési stílusok 

(attachment styles) meghatározására helyezte a hangsúlyt. Az idegen-helyzet kísérlettel 

napjainkban is számos kutató foglalkozik (pl. van Rosmalen, van der Veer & van der Horst, 

2015). Ainsworth (1979) a kötődési stílusok három fő csoportját különböztette meg, 

amelyekbe a kisgyermekeket viselkedésük szerinti besorolta. A biztonságosan kötődő 

(securely attached) csecsemő elsődleges gondozójára a biztonság alapjaként tekint, felfedező 

viselkedésének elmaradása tapasztalható az anya jelenlétének hiányában. A bizonytalan-

elkerülő kötődést (insecure-avoidant) mutató gyermek az anyától való elváláskor többnyire 

nem mutat sírásra utaló jeleket, és ha újra látja gondozóját, elkerüli, olykor egyáltalán nem is 

fordít rá figyelmet. A rezisztens (insecure-resistant) kötődésű kisgyermek szorong, ha el kell 

válnia anyjától, azonban ha újra találkoznak, ellenállást mutat az interakciókban. A későbbiek 

során egy negyedik csoportot is megkülönböztettek, amelyet Main és Solomon (1990) 

azonosított. Ez a csoport az ún. dezorganizált (disorganized/ disoriented) kötődést mutató 

gyermekek csoportja, akik zavaros magatartást tanúsítanak. 

Zsolnai (2013) szerint a kötődés egyik legjelentősebb funkciója a proszocialitás 

(Bowlby, 1969/1982), azaz a másik fél segítése, amelyben fontos összetevők a védelem és a 

támasz. A kötődő egyének számára a védelem biztonságot ad, támasz esetében pedig 

számíthatnak egymásra. Azonban veszélyes lehet, amennyiben egy személynek egyetlen 

kötődése van, hiszen amennyiben ez az egy kapcsolat megszakad, akkor elmagányosodás 

jelentkezhet (Zsolnai, 2013). Egy hazai, kiscsoportos óvodások körében végzett kutatás 

(Hegedűs, 2019) azt vizsgálta, hogy a gyermekek milyen arányban teremtenek kapcsolatot 

társaikkal, valamint, hogy hogyan reagálnak az esetleges problémás helyzetekre. A vizsgált 

minta eredményei alapján, a társas helyzeteket tekintve a proszociális viselkedések alacsony 

https://www.researchgate.net/profile/Lenny-Rosmalen
https://www.researchgate.net/profile/Rene-Van-Der-Veer
https://www.researchgate.net/profile/Frank-Van-Der-Horst
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száma tükröződik. Ez a megállapítás arra enged következtetni, hogy a gyermek proszociális 

viselkedése meghatározó szerepet tölt majd be a később, a tanítóval kialakított kapcsolatban, 

mivel a proszocialitásra a kötődés fontos funkciójaként tekinthetünk (Zsolnai, 2013). 

Nagy (2002) meghatározása alapján a szocialitás a személyiség szociális értékrendje, 

szociális kompetenciája (szociális motívum-, készség-, képesség- és ismeretrendszere), 

valamint szociális aktivitása (szociális magatartása, viselkedése). Az egyén szociális 

viselkedését a kisgyermekkorban kialakuló kötődési kapcsolatok jelentősen meghatározzák, 

ezért a családban jelenlevő erős kötődések, különösen az anya-gyermek kötődés alapozza meg 

a gyermek jövőbeli szociális viselkedését (Zsolnai, 2001). A családi kötődések mellett az 

óvodában is erős kötődések alakulhatnak ki a gyermek és az óvodapedagógus között, hiszen 

védelmet, segítséget és érzelmi támaszt nyújtanak (Zsubrits, 2012). Az iskoláskorú gyerekek 

kötődéseiről, ezen belül a pedagógusokhoz fűződő kötődésekről kevesebb információval 

rendelkezünk (Hámori, 2015). Az óvodából az iskolába történő átmenet során a külső 

környezeti változások mellett (Nenadić-Bilan, 2019) a gyermekek szociális kapcsolatainak 

alakulásában is lényegi változásokkal kell számolni (Vajda, 1997). Ezt az időszakot a 

kapcsolatok bővülő hálózata jellemzi, a gyerekek érdeklődéssel fordulnak más felnőttek, 

kortársaik és barátok felé is (Meleg, 2005).  

A gyermekek idejük nagy részét oktatási intézményekben töltik, miközben nem csak a 

kortársaikkal, hanem a pedagógusokkal is kötődéseket alakítanak ki. Ebben az életkori 

szakaszban – amikor a tanítóhoz fűződő pozitív kapcsolat nagyban elősegíti a gyerekek 

iskolához fűződő kapcsolatának alakulását – a kötődés sajátosságai megismerésének 

különösen nagy jelentősége van. A gyerekek személyiségfejlődésével, valamint az iskolai 

évek előrehaladtával a tanítóval fenntartott kapcsolatok a kötődés motívumaival (bizalom, 

ragaszkodás) gazdagodnak, és pedagógiai kötődéssé alakulhatnak át. Közben 

megfigyelhetőek arra utaló jelek is, hogy a folyamatokkal párhuzamosan a fizikai közelség és 

a konfliktusok gyakorisága csökken (Nagy, 1997; 2000). 

Mivel az iskolás gyermek hétköznapjai számottevő részét a pedagógus társaságában 

tölti, a köztük kialakuló kapcsolat pozitív vagy negatív jellege befolyásolja a tanuló iskolához 

fűződő kapcsolatát is. Az interperszonális kapcsolatok sikeres működéséhez a résztvevők 

tevékeny közreműködése és hozzájárulása szükséges (Pianta, 1999). A szakirodalom a tanító 

és a diák közötti pozitív kapcsolat kiépítését jelöli meg a nevelés egyik kulcsfontosságú 

céljaként, főként a koragyermekkor esetében (Palermo, Hanish, Martin, Fabes, & Reiser, 

2007). Ez azonban nem történik meg magától, a kívánatos pedagógiai kapcsolat kiépítése a 

többéves gyakorlattal rendelkező tanítók számára is kihívást jelentő, szakértelmet igénylő 



12 

 

feladat. A pedagógus részéről mindez elsősorban adekvát motivációs technikák 

alkalmazásában, több minőségi idő befektetésében, érzelmi támogatás nyújtásában ragadható 

meg, míg a gyermek felől mindez úgy értelmezhető, hogy a pedagógusokkal fenntartott 

pozitív kapcsolat a jobb tanulmányi teljesítmény elérését segítheti elő (Cicchetti & Lynch, 

1993).  

A pedagógus személye is meghatározhatja a tanító-tanuló közötti kapcsolatot (Nagy, 

1998). Wubbels, Créton és Hooymayers (1985) az interperszonális tanári viselkedés modellt - 

Model for Interpersonal Teacher Behaviour - a Leary-modellre (Leary, 1957 as cited in 

Wubbels et al., 1985) alapozva hozta létre. Munkájuk során a befolyás (influence) és a 

közelség (proximity) dimenziókat azonosították a tanári viselkedés leginkább meghatározó 

jellemzőiként. A dimenziók mentén nyolc tanári magatartásformát határoztak meg, amelyek 

jellemezhetik a pedagógusok viselkedését, ezek a (1) a vezető, (2) a segítőkész/barátságos, (3) 

a megértő, (4) a szabadságot és felelősséget adó, (5) a bizonytalan, (6) az elégedetlen, (7) az 

intő (8) és a szigorú (Wubbels, Créton & Hooymayers, 1985; den Brok, Fisher & Koul, 2005).   

Nagy (1998) úgy véli, hogy a tanulókkal való interakciók során, a pedagógusok 

munkájában a segítő együttműködésnek és vezetésnek a fejlesztésére van szükség, hiszen 

ezek segíthetik elő leginkább a gyermekek proszocialitását.  

A tanítóval pozitív, szoros kapcsolatot ápoló gyermek az iskolában általában jobban 

teljesít, és kortársainál fejlettebb szociális készségekkel rendelkezik (Ladd & Burgess, 2001). 

A pozitív gyermek-pedagógus kapcsolatban a gyermek érzi és tudja, hogy nehézségek esetén 

is számíthat tanítójára, feltétel nélkül bízhat benne, valamint segíteni fog megoldást találni 

egy-egy kialakult problémára (Nagy, 1997; Hamre & Pianta, 2006). Pianta (2001) Student-

Teacher Relationship Scale mérőeszközének tanuló-pedagógus kapcsolat dimenzióit 

(konfliktus, közelség és függőség) figyelembe véve Ahnert, Harwardt-Heinecke, Kappler, 

Eckstein-Madry és Milatz (2012) a pedagógus-tanuló kapcsolatának négy típusát határozták 

meg, amelyek hasonlóságokat mutatnak a korábban említett gyermek-kötődésekkel 

(Ainsworth, 1979; Main & Solomon, 1990). Ezek a típusok a következők: kiegyensúlyozott 

(proximal-balanced), függő (proximal-dependent), konfliktusos (conflict-loaded), valamint 

független (distant-independent). A felsorolt négy típus közül csupán az első értelmezhető 

biztonságos kapcsolatnak, az utóbbi három pedig a kapcsolat bizonytalan voltára utal (Ahnert 

et al., 2012). 
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2.1.2. A tanuló-tanító interakciók sematikus ábrázolása 

Az alfejezetben azt az elméleti modellt mutatjuk be (Pianta, 1999; Pianta, Hamre & Stuhlman, 

2003; Hamre & Pianta, 2006), amely a tanuló-tanító kapcsolatok szempontjából kutatásunk 

elméleti alapjának tekinthető (1. ábra).  

A tanító-gyermek elméleti modell (A Conceptual Model of Teacher-Child 

Relationships; Pianta, Hamre & Stuhlman, 2003) kapcsán kiemelendő, hogy a pedagógus-diák 

kapcsolatokba beépülnek az egyének jellemzői (features of individuals). Ezen egyéni 

jellemzők közé sorolhatjuk a nemet, a temperamentumot, az öröklött tényezőket, a stresszre 

való reagálást, stb. Az egyének jellemzői közé sorolandó többek között még az önmagunk 

megbecsülése és a szociális készségek (Hamre & Pianta, 2006). A pedagógusok felől a tanári 

felfogás, szerepértelmezés hat a tanítás folyamatára, azonban kevés információval 

rendelkezünk arról, hogy azok miként befolyásolják a gyerekekkel való kapcsolataikat. A diák 

az osztályterembe történő belépésétől kezdve benyomást tesz a pedagógusra, amelyek nagy 

jelentőséggel bírnak a későbbiekben kialakuló kapcsolatok alakulásában (Pianta, Hamre & 

Stuhlman, 2003).  

A felfogások és nézetek (perceptions and beliefs; Pianta, 1999; Hamre & Pianta, 2006) 

egy kapcsolatról elraktározott érzések, benyomások, valamint nézetek összességét foglalja 

magába (Pianta, Hamre & Stuhlman, 2003).   

A tanuló-tanító kapcsolatának sematikus modelljében helyet kapnak az 

információcsere folyamatai (information exchange processes). A két személy közötti 

információ-átadás finom minőségi jellemzői, többek között a hangszín, a testtartás, valamint a 

helyzetekre való reagálás, időnként lényegesen több információt szolgáltathatnak, mint maga 

a ténylegesen kimondott szó, vagy egy adott cselekvés (Pianta, 1999; Pianta, Hamre & 

Stuhlman, 2003; Hamre & Pianta, 2006).  

Külső hatások (external influences) szintén befolyást gyakorolhatnak a gyermek-tanár 

kapcsolatokra, és alakítják, formálhatják azokat. Például a centralizált oktatási rendszerekben 

az állami, vagy kormányzati előírások egyaránt deklarálhatják a tanulókkal szembeni 

elvárásokat, melyek hatással lehetnek arra is, hogy a tanárok mit tanítsanak, és időnként arra 

is, hogy hogyan. Továbbá külső hatásként tekinthetünk az iskolai környezet strukturális 

vonatkozásaira, valamint az iskolai klímára és kultúrára egyaránt (Pianta, Hamre & Stuhlman, 

2003).  

 Fontos szem előtt tartani azt a tényt, hogy a gyermekek más és más környezetből 

érkeznek az iskola intézményébe, lényeges különbségek lehetnek alapvető kognitív 
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képességeikben és a tanulás iránti érdeklődésükben is. Mindezek alapján belátható, hogy a 

gyermekek igen sokfélék lehetnek abból a szempontból is, hogy a pedagógussal milyen 

kapcsolatot alakítanak ki (Pianta, 1999). 

 

1. ábra. A tanító-gyermek kapcsolatok elméleti modellje (Pianta, Hamre & Stuhlman, 2003; 

Hamre & Pianta, 2006 nyomán) 

2.2. A tanító-tanuló kapcsolat befolyásoló tényezői 

A pedagógus-tanuló közötti kapcsolatra egy átfogó, komplex rendszer részeként tekint a 

szakirodalom, amelyet számos közvetlen és közvetett tényező eltérő mértékben befolyásolhat 

(Pianta, 1999; Pianta, Hamre & Stuhlman, 2003). A diák-pedagógus kapcsolat összetett 

rendszer, többszörös és interaktív hatások eredménye (Sabol & Pianta, 2012), amelyet számos 

tényező befolyásolhat, mint például a gyermek kognitív fejlődése (Pianta, Hamre & 

Stuhlman, 2003), valamint az otthoni környezetben szerzett tapasztalatok (Ladd, Birch & 

Buhs, 1999; Jerome, Hamre & Pianta, 2009).  

Ha az iskolai mindennapokból indulunk ki, akkor beláthatjuk, hogy a pedagógusoknak 

komoly korlátokkal kell szembenézniük, ha objektivitásra törekvő pedagógiai képet 

szeretnének a diák(ok)ról felrajzolni, mivel legtöbbször nincs, vagy nem lehet tudomásuk a 
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tanulót iskolán kívül érő hatásokról, ezért egy-egy diák viselkedése mögött meghúzódó okok 

keresésekor gyakran csupán saját feltételezéseikre, benyomásaikra hagyatkozhatnak. Ha 

kísérletet teszünk a pedagógus és a tanuló viszonyrendszerét befolyásoló lehetséges hatások 

számbavételére, akkor ezek közül kiemelkedik a gyermek kognitív fejlődésének sajátossága 

(Pianta, Hamre & Stuhlman, 2003) és az otthoni környezet szerepe, korábbi tapasztalatai 

(Jerome, Hamre & Pianta, 2009).  

A további alfejezetekben a tanuló-tanító kapcsolatát befolyásoló lehetséges tényezők 

részletezésével foglalkozunk (Huszka & Kinyó, 2019b). 

2.2.1. A szülő-gyermek kapcsolat hatása a pedagógus-gyermek kapcsolatra 

A tanuló-tanító kapcsolatának vizsgálatakor nem feledkezhetünk meg a gyermek-szülő 

kapcsolatról sem, mivel ez a korai kötődés meghatározhatja a gyermek későbbi kötődéseit 

(Zsolnai, 2001). Például a pedagógus-gyermek kapcsolat minőségének vizsgálatakor a 

kutatások alapját szolgálja a kötődéselmélet, a gyermek kötődése az elsődleges gondozóhoz 

(Bowlby, 1969). Bowlby (1969) szerint az elsődleges gondozótól való elválás a 

kisgyermeknél szorongást idéz elő.  

A kutatók (Nagy, 1997; Zsolnai, 2013) szerint a szülői kötődés jelentősen eltér más 

kötődésektől, mivel a szülő személye védelmet, támaszt és biztonságot jelent a gyermek 

számára. A kisgyermek szociális fejlődése tekintetében meghatározó a biztonságot nyújtó és 

tartós kötődésben való létezés, hogy biztos és állandó védelemben, gondoskodásban 

részesüljenek. Mindezt elsősorban az anya, vagy a gyermek elsődleges gondozója tudja 

biztosítani a csecsemő számára, így a köztük kialakuló kötődés jellege meghatározó lesz a 

későbbi kötődések kialakulása szempontjából is (Zsolnai, 2013).  

Az elsődleges gondozó és a gyermek kötődésének kialakulását jelzi az idegenfélelem, 

amely a gyermek idegen személy közeledésére történő reagálása oly módon, hogy gondozója 

közelségét, és az általa nyújtott biztonságát keresve hozzábújik. A gyermek ezen reakciója 

sírással is társulhat (Bowlby, 1969, 1973; Tóth, 2011). Az elsődleges gondozó, a szülő és a 7-

9 hónapos gyermek között kialakult kötődést a kisgyeremk részéről megjelenő szeparációs 

szorongás (separation anxiety) is alátámasztja. A gyermek ezen szorongása akkor tör 

felszínre, ha a gyermek a gondozóját szem elől téveszti. Ebben az esetben a gyermek részéről 

sírás és a kötődési személy keresése is előfordulhat (Bowlby, 1973; Tóth, 2011).  

A szülők érzelmi befektetése és bevonódása a gyermek nevelésébe optimális esetben 

lényegesen több és nagyobb, mint a pedagógus(ok)é (Nagy, 1997; Zsolnai, 2013), így a két 
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különböző aktor nevelő hatásai a legtöbbször meglehetősen különbözőek és egyenlőtlenek. A 

pedagógusok ugyan közvetlenül nem észlelik, de a gyermek és a szülő(k) kapcsolatának 

minősége (O’Connor & McCartney, 2006), így az otthon szerzett tapasztalatok (Jerome, 

Hamre & Pianta, 2009) hatással vannak a tanító felé irányuló kommunikációs jelzések 

formálódására, alakulására is. Mindezek ellenére az empirikus kutatásokban egyre 

gyakrabban találkozhatunk olyan törekvésekkel (Brent, 2010), amelyek kísérletet tesznek a 

szülő-gyermek és a pedagógus-gyermek kölcsönhatásainak vizsgálatára, és összefüggéseket 

tárnak fel a nevelési folyamat különböző szereplői között.  

Brent (2010) kutatási eredménye alátámasztja mind a szülő, mind a pedagógus 

támogatásának fontosságát a gyermekek alapvető biztonságszükségletére vonatkozóan. 

O’Connor és McCartney (2006) az anya és gyermeke közötti kötődést, valamint a gyermek 

pedagógusokhoz fűződő kapcsolat minőségét vizsgálta. Eredményeik szerint a gyermek 

anyához való viszonya befolyásolhatja a tanító-tanuló közötti kapcsolatot is. A szülőhöz 

biztonságosan kötődő gyermek később a tanítójával is szorosabb kapcsolatot képes 

kialakítani, mint az a gyermek, akinek ez a meghatározó, biztonságot nyújtó szülői kötődés 

hiányzik. 

A szülői törődés és az édesanya gyermeke iránti érzékenysége rendkívül fontos a 

gyermek fejlődésében. A szülői törődés képes leginkább hatékonyan orvosolni a felszínre 

kerülő magatartási problémákat (Eisenberg, Zhou, Spinrad, Valiente, Fabe & Liew, 2005), az 

anyai érzékenység hatása pedig leginkább hosszabb távon mutatkozik meg; a gyermek 

későbbi kapcsolataiban térül meg, hogy az érzékenyebb anyák gyermekei pozitívabb 

viselkedési mintákat mutatnak a felnőttekkel való szociális interakciók során (Jerome, Hamre 

& Pianta, 2009). Mindebből logikusan következik, hogy ezek a tényezők hatással lehetnek a 

későbbi tanító-gyermek kapcsolatokra is, mivel az elsődleges gondozójához bizonytalanul 

kötődő gyermek esetében fennáll annak a veszélye, hogy a pedagógushoz fűződő 

kapcsolatban problémák jelennek meg (O’Connor & McCartney, 2006). 

Ugyanakkor olyan vizsgálatra is találunk példát (Goossens & van IJzendoorn, 1990), 

amely arra mutat rá, hogy a hivatátos gondozók (professional caregivers) is kialakíthatnak 

biztonságos és kölcsönös kapcsolatot olyan csecsemőkkel, akiknek nincs ilyen kapcsolatuk az 

anyával vagy az apával. A megfigyelések alapján a hivatásos gondozókhoz biztonságosan 

kötődő kisgyermekek a gondozó személyekkel – akik érzékenynek bizonyulnak – heti szinten 

több alkalommal is találkoznak (Goossens & van IJzendoorn, 1990).  

Mindezek alapján tehát – a bizalom és a ragaszkodás megjelenésével – a tanító és a 

tanuló között is kialakulhat a kötődés (Nagy, 1997). 
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2.2.2. Az iskola hatása, iskolai kötődés 

A gyermek nem képes függetleníteni magát a családban lezajló eseményektől, élményektől - 

az otthon átélt tapasztalatokat napról napra magával viszi az iskolába, így a befolyásoló 

hatások vizsgálatában a családi környezet mellett megkerülhetetlen az iskolai környezet, 

amelyben a tanuló-tanító interakciók végbemennek (Jerome, Hamre & Pianta, 2009).  

Az iskola mint szervezet nyitott rendszerként működik, és tervszerű, szervezett 

beavatkozások színtereként definiálható (Meleg, 2005). Az iskolában folyó nevelőmunka 

szorosan kapcsolódik a családi neveléshez és a környezeti hatásokhoz. A külső, környezeti 

tényezők közé sorolhatjuk a települést, a lakókörnyezetet, a lakosság szociokulturális 

jellemzőit (Meleg, 2005). Török (2015) meghatározása alapján a tanítás szabályozott méretű 

társadalmi egységekben (osztályokban), egymást észlelő személyek körében valósul meg. 

Belső környezeti tényezők az osztálytermek, a tanári szobák, az irodák, az orvosi rendelő, a 

kiszolgáló- és mellékhelyiségek, a szabadidős terek. Ezek a felsorolt környezeti tényezők 

között játszódó interakciók az iskola pszichoszociális klímáját alakítják (Meleg, 2005). 

A klíma társas megközelítése szerint az iskolai és az osztálytermi légkör együttesen 

hat a tanulók teljesítményére és eredményességére, így együtt befolyásolja a tanulók 

iskolához való viszonyának alakulását (Dancs & Kinyó, 2015). Az iskolai klíma a tárgyi 

környezet és az interperszonális viszonyok (tanár-tanár, tanár-diák, diák-diák, tanár-szülő stb.) 

kölcsönhatásában alakul ki (Meleg, 2005). Ugyanakkor nincs tudomásunk olyan kutatásról, 

amely a pedagógiai kapcsolatrendszer vizsgálatába befolyásoló hatásként beemelte volna a 

tárgyi környezet komplex jellemzőit, holott az iskolai környezet nagymértékben különbözik 

azoktól a helyszínektől, amelyekben a gyermek számára fontos kapcsolatok kialakultak 

(Pianta, 2006). Az iskola tárgyi környezetének jellemzésére alkalmas objektív 

indikátorrendszer kialakítása feltehetően még hosszú ideig várat magára.   

A tárgyi környezet lényeges különbségein túl a gyermek új személyekkel 

(pedagógusok, osztálytársak, iskolatársak), valamint megváltozott környezettel szembesül az 

iskolában, amely ugyancsak alapjaiban eltér a viszonylagos állandóságot jelentő otthoni 

környezettől. A gyermekek új viselkedési szabályokat sajátítanak el, ami nehezen 

egyeztethető össze az otthon megszokottakkal (Jerome, Hamre & Pianta, 2009). A gyerekek 

eleinte kimondottan igénylik, hogy a felnőttek elmondják nekik, melyek a tőlük elvárt, 

megfelelő viselkedési módok, majd az évek előrehaladtával egyre inkább képesek lesznek 

viselkedésük szabályozására anélkül, hogy felnőtt személy visszajelzésére várnának (Pianta & 

Stuhlman, 2004a, 2004b).  
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Szabó és Virányi (2011) szerint az iskolai élet kezdetétől folyamatosan változik a 

gyermekek véleménye az iskoláról. Idővel egy olyan érzelmi kötődés alakulhat ki, ami 

összefügg azzal, hogy a diákok mennyire elégedettek az iskolával, és hogyan reagálnak az 

őket ért hatásokra. Ez az érzelmi viszonyulás nevezhető iskolai kötődésnek. Viszont azok a 

tanulók, akik számára az iskola nem elégíti ki a szociális kapcsolatok iránti igényét, nem 

fognak olyan erős kötődést mutatni az osztályuk és az iskola iránt, és akár normaszegőkké is 

válhatnak (Szabó, 2004). 

Nagy és Zsolnai (2016) általános iskolás tanulók körében az iskolai kötődést 

vizsgálták. A kapott eredmények alapján megállapították, hogy a tanulók iskolához fűződő 

kötődését több tényező is befolyásolja, például a tanítók személyisége, a társas kapcsolatok. A 

lányok esetében nagyobb a megfelelési szándék a pedagógusok irányába, és szorosabb 

kötődés fűzi őket az iskolához, mint a vizsgált minta fiú résztvevőit. A vizsgálat során 

alátámasztották, hogy az iskolához való kötődést jelentősen meghatározza a társakkal 

kialakított kapcsolat: azok a tanulók, akik szeretnek iskolába járni, több barátság 

kialakulásáról számoltak be (Nagy & Zsolnai, 2016).  

Az iskolai kötődést Szabó és Virányi (2011) a kortársakkal és a tanárokkal való 

kapcsolatok, valamint az intézményes környezethez és a tantárgyakhoz való kapcsolat mentén 

vizsgálták. Eredményeik alapján az iskolai kötődést elsősorban a tantárgyakhoz fűződő 

viszony, majd ezt követően a pedagógusokkal való kapcsolat határozza meg. Emellett az 

iskolai környezet és a kortárskapcsolatok is befolyásolják az iskola intézményéhez való 

viszonyt.  

Szabó és Virányi (2011) összességében sikeresen megfigyelte és kimutatta az iskola 

intézményéhez való kötődést felső osztályos tanulók esetében. Kutatásukra alapozva újabb 

hazai vizsgálatok is foglalkoznak az iskolai kötődéssel (Szabó, Zsadányi & Szabó Hangya, 

2015), és kiemelik, hogy az iskolához való kötődés legjelentősebb tényezője a 

pedagógusokhoz és a kortársakhoz való viszony. Mindezek alapján megállapítható, hogy a 

tanulók iskolai kötődését nagymértékben befolyásolja a pedagógushoz való kötődés. Ezért 

fontos az, hogy a tanuló és a pedagógus között pozitív kapcsolat álljon fenn, és a gyermek 

érezze, hogy megbízhat tanárában, számíthat a segítségére.  

Az iskolához való viszony kapcsán említést kell tenni az iskolai jóllétről (well-being) 

is, ami szoros összefüggést mutat az iskolai kötődéssel, amelyre érzelmi és kognitív tényezők 

egyaránt hatnak (Nagy & Zsolnai, 2016). A jóllétet célzó vizsgálatokban gyakran előfordul, 

hogy az iskolai jóllét (Konu & Rimpelä, 2002) és a tanulói jóllét megnevezést felváltva 

használják a kutatók (Nagy, Gál, Jámbori, Kasik & Fejes, 2019), attól függően, hogy a kutatás 
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kizárólag a gyermekre koncentrál, vagy az iskola tágabb értelemben vett összetevőire 

fókuszál (Konu & Rimpelä, 2002; Nagy, Gál, Jámbori, Kasik & Fejes, 2019). 

A szakirodalom (Vieno et al., 2004) alapján a pedagógusok támogató magatartása 

emelhető ki, amellyel hozzájárulhatnak a tanulói jólléthez.  

A tanulói jóllét vizsgálata hazánkban is felkeltette a kutatók érdeklődését, a területen 

számos kutatás zajlik napjainkban (pl. Nagy et al., 2019). Nagy és társai (2019) 

középiskolásokra és egyetemistákra összpontosítva végeztek kutatást a tanulói jóllét és az 

önértékelés jellemzőinek feltárása kapcsán. 

A dolgozat témaköréhez szorosan kapcsolódik – érintve az iskola kedveltségét és a 

gyermek tanítóval való kapcsolatát – ezért szükségesnek tartjuk megemlíteni a Teacher Rating 

Scale of School Adjustment mérőeszközt, és az azzal végzett vizsgálatot (TRSSA, Ladd, 

Kochenfender & Coleman, 1996 as cited in Nur et al., 2018), ami a gyermekek iskolai 

alkalmazkodási képességeinek (children’s school adjustment skills) mérésére szolgál. A 

tanítók töltik ki a kérdőívet a saját meglátásaik alapján, a gyermekekre vonatkozóan. A 

mérőeszköz négy aldimenzióból tevődik össze, amelyek a következők: az iskola kedvelése 

(school liking), a kooperatív részvétel (cooperative participation), az iskolai elkerülés (school 

avoidance) és az önirányítás (self-directedness) (Nur et al., 2018). Az iskola kedveltsége 

elnevezésű alskála (5 item) a pedagógus véleménye alapján értékeli a gyermek 

iskolaszeretetét. A kooperatív részvétel alskála (8 item) segít feltárni azt a tényt, hogy a diák 

mennyire fogadja el a pedagógus tekintélyét, az osztály szabályait és a felelősséget. A 

mérőeszköz iskolai elkerülés alskálája (5 item) a pedagógus meglátásaira támaszkodva 

vizsgálja, hogy a tanuló milyen mértékben kerüli az osztály légkörét. A tanuló önálló és 

önszabályozó osztálybeli viselkedését a mérőeszköz önirányítás alskálája 9 item segítségével 

vizsgálja (Nur et al., 2018). 
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2.2.3. A tanító-tanuló reláció és a gyermek iskolai teljesítménye közötti kapcsolat 

Az alfejezet a tanító és a tanuló kapcsolatának hatására összpontosít, és kiemelten foglalkozik 

az általános iskolai tanulók tanulmányi teljesítményével. 

Az 1980-as évek végén Giesecke (1987 / 2007 as cited in Bašić, 2009) a tanulás 

lehetővé tételét hangsúlyozta, amely folyamatot a pedagógus segíti. A pedagógiai kapcsolatra 

a pedagógusok és a tanulók közötti szakmai kapcsolatként tekint, és a reláció fő feladata az, 

hogy lehetővé tegye a gyermek számára az ismeretek elsajátítását.  

Az iskolai nevelés tekintetében (Vukasović, 1999 as cited in Lasić, 2019), a tanító-

tanuló közötti pozitív kapcsolat kiépítésére kulcsfontosságú célként tekinthetünk. A 

pedagógus és a tanuló közötti kapcsolat összetettségét számos közvetlen és közvetett tényező 

befolyásolhatja (Pianta, Hamre & Stuhlman, 2003), és a kialakuló kapcsolat hatással lehet a 

gyermek iskolai teljesítményére (Ladd & Burgess, 2001). Az iskolai oktatás sikerességéhez 

jelentősen hozzájárulhat a pedagógus saját munkája iránti, valamint a gyermekek iránti 

szeretete. Az oktatás sikerességének elérése érdekében a pedagógus feladata irányítani a 

tanítás folyamatát, továbbá útmutatást kell adnia a tanulóknak az eredményes tanulás 

érdekében (Lasić, 2019). 

Nemzetközi kutatások számos esetében láthatunk arra példát, hogy a tanuló-tanító 

kapcsolat vizsgálatakor a kutatásba a tanulók tanulmányi teljesítményét is bevonják. A tanuló 

teljesítményét jelentősen befolyásolhatja a tanító-tanuló kapcsolat minősége, ezért ennek 

vizsgálatakor gyakran középpontba kerül a gyermek iskolai teljesítménye. A szakirodalom 

megállapításai alapján ismertetünk néhány vizsgálatot, amelyek a tanító-tanuló kapcsolat és a 

gyermek iskolai teljesítménye közötti összefüggésekkel foglalkoznak (De Teso, 2011). A 

kutatók általában több, különböző szempontból közelítik meg és vizsgálják a gyermek iskolai 

teljesítményét és a tanító-tanuló kapcsolatát. Leggyakrabban a matematika tantárgy (Petty, 

Wang & Harbaugh, 2013), az olvasási teljesítmény, a szövegértés (De Teso, 2011), valamint a 

motiváció (Koca, 2016) kerül a kutatások középpontjába.  

Az iskolás gyermekek motivációja és a tanulási eredmények hatással vannak 

egymásra. A sikerek, az eredmények és a kudarcok a tanulók motívumrendszerét alakíthatják 

oly módon, hogy egyes, már meglévő motívumok mellőzésére, vagy megszilárdulására kerül 

sor, vagy a személyiség akár új motívumokkal is gazdagodhat (Józsa, 2000). A Nagy József 

(1998) által meghatározott számos tanulási motívum (mint például a tanulási sikervágy, 

tanulási igényszint, a kudarctól való félelem) között helyet kap a kötődés mint jelentős 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Petty%2C+Teresa
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wang%2C+Chuang
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tanulási motívum, amely a tanítóhoz való kötődéshez, valamint annak a tantárgynak a 

tanulásához kapcsolható, amelyet a pedagógus tanít. 

Koca (2016) szakirodalmi áttekintésében a gyermekek tanulási motivációja 

szempontjából járja körül a tanító-tanuló kapcsolat minősége témáját. A tanulmányban a 

tanár-tanuló kapcsolat minőségének tanulási motivációra gyakorolt hatása mellett a nem 

kellően motivált tanulókra összpontosított. Más kutatások (Simmons & Page, 2010) 

kimutatták, hogy a motivált tanulók jobban tanulnak, valamint nagyobb sikert érnek el, 

amelyhez a pedagógusok irányából érkező támogatás is nagyban hozzájárul (Hardré & 

Sullivan, 2008). 

A tanító-tanuló kapcsolat minőségének hatását De Teso (2011) a szövegértés esetében 

vizsgálta. A mérés célja többek között az volt, hogy megvizsgálja, a második osztályos 

tanulók és tanáraik kapcsolatának minősége előrejelzi-e az értő olvasást. A vizsgálat az 

osztálytermi oktatás minősége, a társadalmi-gazdasági státusz, az elkötelezettség és az 

egymás közötti kapcsolatot vizsgáló változók bevonásával zajlott. A mintát 255 tanuló és 14 

pedagógus alkotta. A pedagógusok az osztályukban tanuló diákokat a tanár-tanuló kapcsolat 

konfliktus és közelség - Pianta (2001) STRS mérőeszköze alapján-, a társak elfogadása (peer 

acceptance) és az osztálytermi elkötelezettség (classroom engagement) alapján értékelték (De 

Teso, 2011). A kutatás során megállapítást nyert, hogy az osztálytermi elkötelezettség pozitív 

hatást gyakorolt a szövegértésre, azonban a pedagógus kompetenciája, valamint a diákok és a 

tanárok közötti kapcsolatokban megmutatkozó konfliktusok nem mutattak összefüggést a 

szövegértéssel (De Teso, 2011). 

Az ismertetett vizsgálatok eredményei a szoros diák-pedagógus kapcsolatok 

kialakulásának fontosságára és a pedagógusképzés szerepére, felelősségére egyaránt 

rámutatnak. Több nemzetközi kutatás során kimutatták, hogy a tanítóval pozitív, szoros 

kapcsolatot ápoló gyermek az iskolában általában jobban teljesít (Ladd & Burgess, 2001), és 

pozitív kapcsolatok esetén a diákok szívesebben veszik ki részüket a tantermi munkából is 

(O’Connor & McCartney, 2007). Mindezek ismeretében érdemes volna hazai viszonylatban is 

fokozott figyelmet fordítani a tanár-diák között fellelhető kapcsolatok minőségére, mivel azok 

akár jelentős mértékben befolyásolhatják a gyermekek iskolai teljesítményét. A kapcsolat 

minőségét feltáró vizsgálatok segíthetnek megérteni az iskolai keretek között (tanórai és 

tanórán kívüli) megfigyelhető kapcsolatokat, valamint az osztályteremben előforduló 

esetleges kommunikációs problémák forrásait és megoldási lehetőségeit.  
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2.2.4. A tanító-tanuló kapcsolatra kiható magatartási és tanulási problémák, iskolai 

konfliktusok  

A szakirodalom szerint a kölcsönösen pozitív, támogató pedagógus-gyermek közötti 

kapcsolat többek között hozzájárulhat a gyermek problémás (Hamre & Pianta, 2005) és 

agresszív viselkedésének csökkenéséhez (Meehan, Hughes & Cavell, 2003), ezért a tanítóval 

való kapcsolat minősége különösen nagy odafigyelést igényel a magatartási problémákkal 

küzdő gyerekek esetében (Pianta, Steinberg & Rollins, 1995).  

Ugyanakkor a magatartási problémákkal küzdő gyerekek esetében korántsem a pozitív 

odafordulás az általános. Nagyobb valószínűséggel kerülnek további konfliktusba a 

pedagógussal, ami még tovább rontja a tanulók viselkedését és az osztályközösségben 

betöltött helyzetét (Sabol & Pianta, 2012). A negatív tendenciák erősödését pedagógus-

beszámolók alapján végzett kutatatás is megerősítette: a tanév elején azonosított agresszív 

viselkedésformák a tanév végéig tovább fokozódtak (Doumen et al., 2008). 

A gyermekek a magatartási, vagy tanulási problémáikra visszavezethető kedvezőtlen 

tanulmányi eredményei miatt kevésbé szoros kapcsolatot alakíthatnak ki a pedagógussal, 

ellentétben azokkal a gyermekekkel, akiknél nem jelentkeznek ilyen problémák (Baker, 

2006). Hamre és Pianta (2005) megfigyelték, hogy a pedagógus részéről érkező alacsony 

támogatás, valamint a gyermek tanulmányi teljesítményében mutatkozó problémák további 

konfliktusokat idéznek elő a gyermek és a pedagógus kapcsolatában.  

További akadályokat gördíthet a kiegyensúlyozott pedagógus-tanuló kapcsolat elé, 

hogy az iskolai feladathelyzetekben kevésbé jól teljesítő gyermek általában hajlamosabb 

kivonni magát a különböző tantermi tevékenységekből és feladatokból, ami szintén tovább 

erősítheti a negatív tendenciákat. Az órai passzivitás a tanító elmarasztaló értékelését vonhatja 

maga után, miközben kedvezőbb lehet a tanítóval való kapcsolata azoknak a gyerekeknek, 

akik a kognitív képességek terén magasabb induló szinttel kezdik meg iskolai tanulmányaikat 

(Jerome, Hamre & Pianta, 2009). Találkozhatunk olyan hazai vizsgálatokkal (Huszka, 2015, 

2016; Huszka, Kapás & Alexa, 2016), amelyek a tanítás folyamatának során alkalmazott 

módszerekre, tanulást segítő eszközökre összpontosítanak, amik felkelthetik a legtöbb tanuló 

figyelmét, ezáltal biztosítva számukra nagyobb kedvet egy-egy iskolai feladathoz. 

A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógussal megélt kapcsolata 

vonatkozásában kevés kutatási eredmény áll rendelkezésre. Az elérhető szakirodalom a 

tanítóhoz való közeli kapcsolat pozitív hatását emeli ki a tanulási problémákkal küzdő 

gyerekek esetében: azok a tanulók, akik közelebbi kapcsolatban álltak tanítójukkal, kevésbé 
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voltak magányosak, és a tanító által közvetített közelség segítette a bizalom kialakulását (Al-

Yagon & Mikulincer, 2004).  

Viszonylag kevés információval rendelkezünk arról, hogy a pedagógusok és a diákok 

voltaképpen mit is tekintenek konfliktushelyzetnek, illetve problémának (a diákok 

személyközi problémáinak kérdésköréről l. Kasik & Gál, 2014). A tanító-diák konfliktusban a 

pedagógusok többnyire a tanulói normaszegést tekintik a leggyakoribb és legfőbb 

konfliktusforrásnak (pl.: a tanóra megzavarása, valótlanság állítása). Ugyanakkor az iskolai 

mindennapokban nemcsak a tanuló, hanem a pedagógus tevékenysége is lehet konfliktusok 

gyújtópontja. Számos igazságtalannak vélt helyzet eredeztethető a tanulói túlterhelésből, vagy 

a sztereotipizálás alapján történő különbségtételből (Győrfiné Körtvélyesi, 2015). Egyes 

feljegyzések (Győrfiné Körtvélyesi, 2015) arra utalnak, hogy a tekintélyszeméllyel szembeni 

fellépés lehetőségének hiánya miatt alakulnak ki a diákok részéről a konfliktusok. 

A D. Molnár és társai (2019) által kidolgozott módszertani segédanyag a pedagógusok 

számára nyújthat segítséget. Számos tématervet ismertetnek, amelyek az osztályfőnöki órák 

keretében hasznosíthatók, számos lehetőséget kínálva a konfliktusok és a problémák 

megoldására. Az általános vélekedésekkel összhangban állnak a szakirodalom azon 

megállapításai, melyek a fiúk esetében a gyakoribb konfliktusokat, a lányok esetében pedig a 

tanító iránti fokozottabb közelség igényét hangsúlyozzák (Hamre & Pianta, 2001; Jerome, 

Hamre & Pianta, 2009).  

Részösszefoglalás 

A fejezet célja volt górcső alá venni azokat a lehetséges tényezőket és színtereket, amelyek a 

kisiskolás tanulók pedagógushoz fűződő kapcsolatát befolyásolhatják (Meleg, 2005). A 

témával foglalkozó irodalom a pedagógus-tanuló kapcsolatát egy komplex rendszerben 

helyezi el (Pianta, 1999; Pianta, Hamre & Stuhlman, 2003), melynek befolyásoló tényezői 

között meghatározó szerepet töltenek be az intézményes és intézményen kívüli nevelés 

színterei is (Meleg, 2005).  

A fejezetben foglalkoztunk a kötődés szerepével (Bowlby, 1969/1982; Ainsworth; 

1989; Nagy, 1997; Zsolnai, 2013), a magatartási és a tanulási problémákkal (Pianta, Steinberg 

& Rollins, 1995; Meehan, Hughes & Cavell, 2003; Al-Yagon & Mikulincer, 2004; Hamre & 

Pianta, 2005; Doumen et al., 2008), a tanító-tanuló reláció és a gyermek iskolai teljesítménye 

közötti kapcsolattal (De Teso, 2011), valamint kitértünk a szülő-gyermek kapcsolat 

pedagógus-gyermek kapcsolatára gyakorolt hatására (O’Connor & McCartney, 2006). Az 
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alfejezet áttekintette a pedagógus-tanuló kapcsolatának azon befolyásoló tényezőit, amelyek 

alapjaiban változtathatják meg, formálhatják, vagy alakíthatják át ezt a kapcsolatot. A tanító-

tanuló közötti kapcsolat esetében a szakirodalom (Brent, 2010) a pedagógus felől érkező 

támogatási formák szükségességét emelte ki (pl. az alapvető biztonság iránti szükséglet 

kielégítése, a tevékeny tanórai munka).  

A fejezetek rámutattak arra, hogy a szülő(k) szerepe megkerülhetetlen, nevelési 

stílusuk közvetett módon hatást gyakorol a tanító-tanuló kapcsolatra (Eisenberg et al., 2005), 

és az esetleges problémákat is a szülői törődés lenne képes legeredményesebben kezelni 

(Eisenberg, Zhou, Spinrad, Valiente, Fabe & Liew, 2005).  

2.3. A tanuló-tanító kapcsolat feltárására alkalmas mérőeszközök a kutatásokban 

A fejezet első alfejezetében hazai vizsgálati lehetőségeket mutatunk be, amelyek a gyermek 

kötődésével - kötődési háló (Nagy,1997) -, valamint készségének fejlettségével - DIFER 

Programcsomag (Nagy et al., 2004) és eDia online értékelő rendszer (Molnár & Csapó, 2019) 

- foglalkoznak.  

A második alfejezetben ismertetjük a nemzetközi vizsgálatokban gyakran megjelenő 

mérőeszközt (Student-Teacher Relationship Scale; STRS; Pianta, 2001), amely a pedagógus 

szemszögéből teszi lehetővé a tanító-tanuló kapcsolatának feltárását (Pianta, 2001). 

Ugyanakkor felvázolunk olyan mérési lehetőségeket is, amelyeknél a diákok nézőpontjából 

történik a tanító-tanuló kapcsolat megítélése (például a Teachers` Relationships with Students 

Questionnaire; TRSQ mérőeszköz; Leitao & Waugh, 2007).  

2.3.1. A gyermek kötődését és készségének fejlettségét célzó hazai vizsgálatok 

A pedagógiai kapcsolat sajátosságainak feltárására hazánkban is történtek előremutató 

törekvések. A Nagy József (1997, 2000) által kidolgozott kötődési háló lehetőséget adhat egy 

diák összes kötődésének feltárására (Zsolnai, 2001). Ellentétben a szociometriai hálóval, 

amely azt fejezi ki, hogy ki kivel, milyen kapcsolatban áll, a kötődési háló egy személy összes 

kötődését mutatja be grafikus formában (Nagy, 1997). A vizsgálat pedagógiai jelentősége 

abban rejlik, hogy a tanító tudomást szerezhet diákjai kötődési hálójáról, és ez által fokozott 

figyelmet fordíthat azokra a tanulókra, akiknek kötődési hálója szegényes (Nagy, 1997). A 

feltáró munka elvégzése azonban rendkívül időigényes és nehézkes a gyakorlatban, mivel a 

diák kötődési hálójában szereplő személyek (pl. rokonok, barátok) felkeresése és a 

kapcsolatok jellegének feltárása már kívül esik a pedagógusok feladatkörén. A kötődési háló 



25 

 

feltérképezése nemcsak külső szakemberek bevonását igényli, hanem szoros együttműködést 

igényel a pedagógus és a diák környezetében élő személyek részéről. 

A Nagy és munkatársai (2004) által kidolgozott DIFER Programcsomag 

(Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) a készségek fejlettségének diagnosztikus 

feltérképezésére használható 4-8 éves gyermekek körében. Alkalmazásához nem szükséges 

speciális szaktudás, könnyen dolgozhatnak vele óvodapedagógusok és tanítók egyaránt 

(Csapó, Molnár & Nagy, 2015). Az általános iskola első osztályát kezdő, kevéssé fejlett 

kisgyermekek jelentős többségének sorsára rányomhatja pecsétjét az alacsony kezdő szint, 

ezért a kutatók úgy vélik, ez a nehézség hatással van a pedagógiai munkára is (Jerome, Hamre 

& Pianta, 2009). Ennek megoldását szeretné segíteni a gyermekek egyéni vizsgálata, amely 

hozzávetőlegesen 45-50 percig tart, így időigényesnek mondható. A tesztrendszer a kritikus 

elemi készségek diagnosztikus értékelésére alkalmazható, és hét elemi alapkészség 

fejlesztését segíti. Az iskolai tanulás szempontjából kritikus jelentőségű előfeltételnek 

tekinthető a gyermek személyiségfejlődése (Nagy, Józsa, Vidákovich & Fazekasné Fenyvesi, 

2004). A diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszert (Nagy et al., 2004) azért tartottuk fontosnak 

megemlíteni a disszertációban, mert a szociális készségek mérése szerepel benne, és ez a 

készség a tanuló-tanító kapcsolat szempontjából nagy jelentőséggel bír. A DIFER tesztek 

online, eDia felületen – amely rendszeres és pontos értékelést tesz lehetővé a felhasználók 

számára (Molnár & Csapó, 2019) – alkalmazott változatában azonban a szocialitás, mint 

felmérendő terület tesztje nem szerepel (Csapó, Molnár & Nagy, 2015).  

2.3.2. A tanuló-tanító kapcsolatának mérése nemzetközi vizsgálatokban 

Jelen alfejezet a pedagógus és a tanuló közötti kapcsolat empirikus vizsgálatának lehetőségét 

mutatja be, amely hazai és külföldi viszonylatban is elfogadottá vált a kutatók körében. 

Időnként megfigyelésen alapuló (Falus, 2004), időt és személyes jelenlétet igénylő 

longitudinális kutatásokat (pl. Pianta, Belsky, Vandergrift, Houts & Morrison, 2008) is 

találhatunk a tanuló-pedagógus kapcsolat feltérképezésének vizsgálati módszerei között, 

azonban napjainkban, a vizsgálatok többségét tekintve nem ez a módszer a legnépszerűbb. A 

disszertáció keretein belül elsősorban annak a mérőeszköznek (STRS; Pianta, 2001) a 

bemutatására kívánjuk helyezni a hangsúlyt, amely a kutatók (Fraire et al., 2013) széles 

körében elismert, a tanítók meglátásaira támaszkodik, és a tanuló-pedagógus közötti kapcsolat 

vizsgálatára alkalmazható (2.3.2.1.). 
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A 2.3.2.2. alfejezetben kitérünk a tanulók nézőpontjának mérési lehetőségére is, és 

elemezzük azokat az empirikus vizsgálati lehetőségeket (pl. TRSQ; Leitao & Waugh, 2007), 

amelyek a pedagógusok meglátásai mellett lehetővé teszik a tanulók nézőpontjának 

megismerését is. 

2.3.2.1. A Student-Teacher Relationship Scale (STRS, Pianta, 2001) mérőeszközzel végzett 

kutatások 

Pianta és Nimetz (1991) nevéhez fűződik a tanuló-tanár kapcsolat mérésére alkalmas skála 

kidolgozása, a Student-Teacher Relationship Scale mérőeszköz. Az STRS pilot változatának 

alkalmazása során 24 pedagógus bevonásával értékelték a gyermek-pedagógus kapcsolatát. 

Az első eredmények szerint a biztonságosként jellemzett kapcsolatok összefüggtek a gyermek 

anyával való pozitív kapcsolatával. A kutatók azt is megállapították, hogy a tanárok és a 

gyermekek közötti függő típusú kapcsolatok összefüggést mutattak az anyával való kapcsolat 

negatív jellegével, az otthoni viselkedéssel, valamint az iskolai viselkedési problémákkal 

(Pianta & Nimetz, 1991).  

Az STRS az egyik legszélesebb körben használt mérőeszköz a tanulók és a tanítóik 

közötti kapcsolat minőségének értékelésére (1. táblázat). A kérdőív a tanító által észlelt 

szempontból tárja fel a pedagógus és a diákjai közötti kapcsolatot. Az STRS kérdőív hosszú 

változata (28 állítás) a tanár-diák kapcsolat három dimenzióját értékeli (konfliktus, közelség 

és függőség). A konfliktus skála 12, a közelség skála 11, a függőség skála pedig 5 állítást 

tartalmaz. A konfliktus skála a tanuló-tanító közötti konfliktushelyzetek jelenlétére (pl.: „Ez a 

gyermek és én mintha folyton küzdenénk egymással.”) fókuszál (Piantа, 2001), a diák és a 

tanár közötti pozitív kapcsolat hiányával függ össze (Ladd & Burgess, 2001). A közelség 

skála a melegség és a pozitív hatások észlelt mértékét, valamint a gyermek tanítója iránti 

közeledését jelöli (pl. „Nyíltan megosztja velem az élményeit és az érzéseit.”). A függőség 

skála (pl. „Erőteljesen reagál, ha el kell válnia tőlem.”) használatával a pedagógus azt 

értékeli, hogy milyen mértékben tapasztal túlzott, ragaszkodó kötődést a gyermekkel (Pianta, 

2001). 

A kérdőívet a tanító az osztályában tanuló gyermekekről külön-külön kitölti. 

Kutatásunkhoz az angol nyelvű kérdőív hosszú változatát adaptáltuk, és a magyar oktatási 

környezethez igazítottuk. A Student-Teacher Relationship Scale-Short Form-ot (STRS-SF, 

Pianta, 1992, 2001), azaz a mérőeszköz rövid változatát a kutatásokban gyakrabban 

alkalmazzák, mivel a kitöltése kevésbé időigényes, a teljes STRS kérdőív (Pianta, 2001) 
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kitöltéséhez viszonyítva. A rövidített, 15 állításból álló kérdőív-változat (Pianta, 1992) a 

függőség skálát nem tartalmazza, valamint a konfliktus és a közelség alskálák is kevesebb 

állításból tevődnek össze.  

Az Student-Teacher Relationship Scale (Pianta, 2001) mérőeszköz a kutatók által 

gyakran alkalmazott eszköz a tanuló-pedagógus kapcsolatának feltárásakor, mellyel már 

számos nemzetközi vizsgálatot végeztek. A mérőeszköz támogató lehetőséget biztosíthat azon 

pedagógusok számára, akiknek a pedagógiai munkájuk során szükségessé válhat némi 

megerősítés a diákokkal való kapcsolatok minőségének fejlesztésében. Az eszköz kidolgozója 

(Pianta, 2001) szerint a kérdőív alkalmazása a pedagógusok kiégésének (burnout) 

megelőzésében is szerepet játszhat, és segítheti az iskolapszichológusok munkáját. Például az 

iskolapszichológus olyan esetben láthatja indokoltnak a kérdőív kitöltését, amikor a tanítót a 

diákokkal fenntartott pozitív kapcsolat motiválja, azonban az osztály tanulóinak egy csoportja 

(tanulmányi vagy viselkedésbeli tekintetben) kihívások elé állítja a pedagógust. 

Az STRS (Pianta, 2001) mérőeszköz egyes skáláival és azok kiértékelésével egy 

későbbi alfejezet során (4.1.1.1) foglalkozunk bővebben és részletesebben. Az STRS 

alkalmazhatóságát számos országban vizsgálták és empirikusan alátámasztották (Drugli & 

Hjemdal, 2013; Gülay Ogelman & Seven, 2014). A következőkben szeretnénk bemutatni 

néhány kutatást (pl. Milatz et al., 2014) és főbb megállapításaikat, amelyek a szóban forgó 

kérdőív segítségével láttak napvilágot az elmút másfél évtized során.  

Fraire és társai (2013) vizsgálatának elsődleges célja az STRS olaszországi validálása 

volt. Kutatásuk során alátámasztották a mérőeszköz megbízhatóságát (konfliktus (Cronbach-α 

= 0,92), közelség (Cronbach-α = 0,85), függőség (Cronbach-α = 0,69)), valamint 

faktoranalízissel (CFA) megbizonyosodtak a mérőeszköz érvényességéről. Eredményeik azt 

mutatták, hogy az óvoda-iskola átmenet ideje alatt csökken a konfliktus és a függőség (Fraire 

et al., 2013). Később Prino és társai (2014) a korábban olasz nyelvre adaptált STRS kérdőívet 

(Fraire et al., 2013) sikeresen alkalmazták sajátos nevelési igényű tanulókkal (autizmus-

spektrumzavar, Down-szindróma, tanulási rendellenességek, figyelemzavar, hiperaktivitás) 

foglalkozó pedagógusok kapcsolatészlelésében.  

Más európai kutatók (pl. Spanyolországban, Görögországban és Hollandiában) is 

kutatásaik során megerősítették az STRS alkalmazhatóságát (Fraire et al., 2013). Koomen, 

Verschueren, van Schooten, Jak és Pianta (2012) az eszköz alkalmazhatóságát holland 

oktatási környezetben igazolták, 3–12 éves gyermekek (Ngyermekek = 2335) pedagógussal való 

kapcsolatát érintően. Megerősítő faktoranalízissel vizsgálták a kérdőív faktorstruktúráját, 

melynek során a háromfaktoros modell megfelelő illeszkedését bizonyították. 
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Gregoriadis és Tsigilis (2008; Tsigilis, Gregoriadis & Grammatikopoulos, 2017) az 

STRS mérőeszköz görög oktatási rendszerben való alkalmazhatóságának kutatása során arra a 

megállapításra jutottak, hogy az STRS megbízható (konfliktus alskála (Cronbach-α = 0,87) 

közelség alskála (Cronbach-α = 0,86) függőség alskála (Cronbach-α = 0,79)) és érvényes 

mérőeszköz a tanuló-tanító kapcsolat feltárására. Feltáró faktoranalízis (EFA) során a kérdőív 

26 itemes változata bizonyult érvényesnek és megbízhatónak.  

Beyazkurk és Kesner (2005) a tanárok közötti különbségekre figyelt fel 

Törökországban és az Egyesült Államokban. Munkájuk célja az volt, hogy összehasonlítást 

végezzenek a gyermek-tanár kapcsolatokról Amerikában és Törökországban. A kutatás során 

az STRS hosszú változatát, a kérdőív mindhárom skáláját alkalmazták. Az eredmények 

jelentős különbségeket mutattak, amelyek szerint a török tanárok esetében jelentősen nagyobb 

arányban jelenik meg a diákokkal való pozitív kapcsolat. Mindemellett a diákokkal való 

kapcsolat esetében a török tanárok véleményei alapján szignifikánsan nagyobb függőségről 

kapunk képet az Egyesült Államok pedagógusaihoz viszonyítva. A kutatók a tanárok és a 

diákok között nem találtak szignifikáns különbséget a konfliktus terén.  

Webb és Neuharth-Pritchett (2011) a tanuló-tanár kapcsolatának mérésére szolgáló 

STRS mérőeszköz validálását az Egyesült Államokban végezte el 308 afroamerikai és 

európai-amerikai gyermekre vonatkozóan. A kérdőív érvényességének tekintetében európai 

kollégáikkal megegyező következtetéseket vontak le. Megerősítő faktorelemzés során (CFA) 

más kutatókhoz (Gregoriadis & Tsigilis, 2008) hasonlóan 26 tétel bevonásával igazolták 

vissza a kérdőív faktorstruktúráját. 

Törökországban több kutatót is foglalkoztatott a tanuló-tanító közötti kapcsolat 

feltárása, amelyhez a Student-Teacher Relationship Scale mérőeszközt (Pianta, 2001) hívták 

segítségül. Gülay Ogelman és Seven (2014) az STRS mérőeszköz megbízhatóságát és 

érvényességét vizsgálta. Kutatásuk során a mintába 280 óvodás és kisiskolás gyermek 

pedagógusát vonták be. Eredményeik azt mutatják, hogy az STRS érvényesen és 

megbízhtaóan alkalmazható a kutatásokban. 

 A STRS kérdőív (Pianta, 2001) kutatásba történő bevonásával más török kutatók is 

foglalkoztak, például Yoleri (2016), aki kutatásában arra kereste a választ, hogy a gyermekek 

temperamentuma (temperament), valamint a gyermek nyelvi készsége (language skills), 

hogyan vetíti előre a tanuló és a pedagógus kapcsolat hatásait óvodáskorban. A gyermekek 

temperamentum-vizsgálatakor a szülők bevonásával végezték el a kutatást (Yoleri, 2016). 

Egy korábbi projekt megállapításaiból kiindulva (Australian Temperament Project; Prior, 

Sanson, & Oberklaid, 1989) vizsgálták a megközelítés/ visszahúzódás (approach/ 
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withdrawal), a perzisztencia (persistence), a ritmusosság (rhythmicity) és a reaktivitás 

(reactivity) dimenziók mentén a gyermekek temperamentumát. A kutatás mintája 195 óvodás 

gyermekből állt. Az eredmények azt mutatják, hogy a temperamentum reaktivitás 

aldimenziója, és a gyermek nyelvi készsége egyaránt kihatnak a pedagógus-gyermek 

kapcsolatokra. Pozitív szignifikáns összefüggések vannak jelen a gyermek-pedagógus 

kapcsolat pontszámok és a nyelvtudás között, valamint negatív szignifikáns kapcsolat van 

jelen a pedagógus-gyermek kapcsolat pontszámok és a temperamentum reaktivitás 

aldimenziója között (Yoleri, 2016). 

Egy másik, Törökországban végzett kutatásban (Koca, 2017), az első osztályos diákok 

tanuló-tanító kapcsolatára helyeződött a hangsúly, mivel a pedagógussal kialakított korai 

kapcsolatok az iskolai sikeres előmenetel tekintetében hosszú távú hatásokkal bírhatnak. A 

pedagógusi mintát 24 első osztályos tanító alkotja, a tanulók mintáját pedig 420 elsős 

kisiskolás gyermek, akik 6 és 8 év közöttiek. A vizsgálat eredményei alapján a pedagógus-

tanuló közötti kapcsolat támogató jellege befolyásolja az iskolai és a szociális kompetencia 

fejlődését egyaránt (Koca, 2017). 

Nur és társai (2018) kutatásukban a török óvodáskorú gyermekek iskolai 

alkalmazkodásának előrejelzését vizsgálták a pedagógusokkal és a szülőkkel kialakított 

kapcsolat tekintetében. A vizsgálat mintáját 190 hatéves gyermek alkotta szüleikkel és 

pedagógusaikkal. A vizsgálat során alkalmazták az STRS mérőeszközt (Pianta, 2001), 

melynek megbízhatósága a konfliktus és a közelség alskálák alapján is megfelelő (Cronbach-

α = 0,76 és Cronbach-α = 0,79). Kutatási eredményeik szerint az anyával és a pedagógussal 

fenntartott pozitív kapcsolat összefügg a gyermek iskolai alkalmazkodási magatartásának 

(school-adjustment behaviors) növekedésével (Nur et al., 2018). Az eredmények alapján 

megállapították, hogy a pedagógus-gyermek kapcsolat szorossága pozitív kapcsolatot mutat 

többek között az iskola szeretetével és a teljes iskolai alkalmazkodással. Nur és társai (2018) a 

pedagógus és a gyermek közötti konfliktusok növekedésének esetén az iskolai alkalmazkodás 

csökkenését figyelték meg.  

A diák-tanár kapcsolat minőségének feltárását segítő STRS mérőeszköz (Pianta, 2001) 

érvényességét norvég kutatók is vizsgálták (Drugli & Hjemdal, 2013). A 6 – 13 éves 

tanulókra (az iskolák 1.- 7. osztálya) vonatkozó kutatás mintáját 863 fő alkotta. Vizsgálatuk 

során a megerősítő faktoranalízis alátámasztotta a kérdőív rövid változatát, és arra a 

következtetésre jutottak, hogy a mérőeszköz érvényessége megfelelő. A mérés során 

megállapították, hogy azon kutatók és gyakorlatban tevékenykedő szakemberek számára lehet 

hasznos a mérés, akik a tanuló és a pedagógus közötti kapcsolat minőségét kívánják értékelni. 
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Milatz és társai (2014) német nyelvterületeken alkalmazták a Student-Teacher 

Relationship Scale mérőeszközt. Vizsgálatukhoz a kérdőív teljes változatát fordították le és 

igazították a német nyelv sajátosságaihoz. A kutatást Németországban és Ausztriában 

folytatták le 368 óvodapedagógus és 503 általános iskolai pedagógus közreműködésével. A 

német nyelvre adaptált STRS kérdőív érvényesnek bizonyult. A kutatók megállapították, hogy 

az STRS iskolai alkalmazása szűrőeszközként használható a kapcsolati problémák 

feltérképezésében, és alkalmazása segíthet az iskolai alkalmazkodási problémák 

megelőzésében.  

Hartz, Williford és Koomen (2017) kutatásuk során az STRS kérdőív (Pianta, 2001) 

rövidített változatát alkalmazták. Összefüggéseket kerestek a gyermekek osztálytermi 

interakciói és a gyermek-pedagógus kapcsolatok megítélése között óvodáskorú gyermekek 

körében. A pedagógusok mintáját 223 fő, a gyermekek mintáját pedig 895 fő alkotta. A 

pedagógusok két egymástól eltérő időpontban, ősszel és tavasszal nyilatkoztak a 

gyermekekkel való kapcsolatukról. A vizsgálat során megfigyelték a gyermekek pozitív és 

negatív tantermi interakcióit a pedagógusokkal, a társaikkal és a tanulási tevékenységekkel 

kapcsolatban. A gyermekek pozitív interakciói a pedagógusokkal, és a tanulási 

tevékenységekkel kapcsolatosan előrejelezték a pedagógusok vélekedését a közelség 

megítélésével kapcsolatban. A gyermekek negatív interakciói előrejelezték a kapcsolat 

konfliktusos jellegét a pedagógusok észlelése tekintetében. Az eredmények azt igazolták, 

hogy a gyermekek osztálytermi interakciói szerepet játszhatnak abban, hogy a pedagógusok 

milyen álláspontot és viszonyulást alakítanak ki a csoportjukba járó gyermekekről, és a velük 

fenntartott kapcsolatokról (Hartz, Williford & Koomen, 2017). 

Az STRS kérdőív rövid változatának (STRS-SF; Pianta, 1992) alkalmazására sor 

került már hazai kutatásokban is (Szabó, 2015; Szabó, Rausch & Zsolnai, 2019). Szabó, 

Rausch és Zsolnai (2019) a 7. (N = 76) és 10. (N = 113) évfolyamos tanulói minta 

kiválasztása mellett döntött, mellőzve a speciális intézmények kutatásba történő bevonását. A 

vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a diák és a pedagógus közötti kötődés közeli, 

valamint kevés konfliktussal járó kapcsolatként értelmezhető. A kutatók eredményeik alapján 

a tanuló-pedagógus kapcsolatot jellemző közelség alacsonyabb mértékét elsősorban a 

serdülőkorral együtt járó jellemzőkkel magyarázzák, mivel ebben az életkorban a diákok 

előszeretettel fordulnak kortársaik felé (Szabó, Rausch & Zsolnai, 2019). 

 



31 

 

1. táblázat. Az STRS mérőeszköz változatainak alkalmazása a nemzetközi kutatásokban, 

időrendi sorrendben 

Ország Kutató(k) Konklúzió 

Törökország 

és USA 
Beyazkurk & Kesner, 2005 

A pedagógusok sokfélesége, jelentős 

különbségek 

Görögország Gregoriadis & Tsigilis, 2008 Megbízható és érvényes mérőeszköz 

USA 
Webb & Neuharth-Pritchett, 

2011 

Következtetéseik összhangban vannak az 

európai tapasztalatokkal 

Hollandia 
Koomen, Verschueren, van 

Schooten, Jak & Pianta, 2012 

Holland oktatási környezetben 

alkalmazható 

Norvégia Drugli & Hjemdal, 2013 Érvényes mérőeszköz 

Olaszország Fraire et al., 2013 A konfliktus és a függőség csökkenése 

Olaszország Prino et al., 2014 

A kérdőív alkalmazható a pedagógusok 

sajátos nevelési igényű tanulókkal 

fenntartott kapcsolat észlelésére 

Németország 

és Ausztria 
Milatz et al., 2014 

A német nyelvre adaptált STRS kérdőív 

érvényesnek bizonyult 

Törökország 
Gülay Ogelman & Seven, 

2014 
A mérőeszköz valid és megbízható 

Törökország Yoleri, 2016 

A tanuló és a pedagógus kapcsolat 

hatásainak előrevetítése a 

temperamentum és nyelvi készség 

tükrében, az STRS kérdőív bevonásával 

Törökország Koca, 2017 

A kapcsolat támogató jellege befolyásolja 

az iskolai és a szociális kompetencia 

fejlődését 

Törökország 
Nur, Aktaş-Arnas, Abbak & 

Kale, 2018 
Megbízható mérőeszköz  

Magyarország 
Szabó, Rausch & Zsolnai, 

2019 
Megbízható és érvényes mérőeszköz 

Az STRS kérdőív (Pianta, 2001) sikeres alkalmazásának megnyugtató eredményei 

mellett azonban az eszköz alkalmazásával kapcsolatban felvetődik az a kérdést, hogy a kitöltő 

tanítókban vajon milyen szinten van jelen a megfelelési vágy, azaz, a gyermekekre vonatkozó 

kérdőívet teljes őszinteséggel töltik-e ki, vagy sem, mivel „[…] pedagóguskutatásról lévén 

szó fennáll annak a veszélye, hogy (elgondolt vagy valós) elvárásoknak szeretnének 

megfelelni, s ezért torzítják a valóságot (Hercz, 2007, p. 171).” Hercz (2007, p. 97) szerint 

„[…] a pedagógusok tisztában vannak a velük szemben támasztott elvárásokkal, 

tapasztalatunk szerint sok esetben az általuk elképzelt ideálnak megfelelően igyekeznek 

válaszolni.” Ez a körülmény minden bizonnyal valamelyest jelen van a tanítók 
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gondolkodásában, viszont a torzító hatás mértékének számszerűsítésére nem áll rendelkezésre 

adekvát módszertan. 

Zagyváné Szűcs (2017) a pedagógusok önértékelését vizsgálta, amely során arra is 

kitért, hogy a pedagógusok milyen szakmai elvárásoknak szeretnének megfelelni. A 

kutatásban résztvevő 43 pedagógus válaszai alapján az az eredmény született, hogy 

elsősorban önmaguknak szeretnének megfelelni, ezt követően a diákoknak, majd a helyi és a 

központi vizsgakövetelmények elvárásainak. A kutatás ezen eredményeit követően az a 

kérdés fogalmazódott meg, hogy a pedagógusok önmaguk által kitűzött elvárásokban milyen 

mértékben jelennek meg a külső elvárások.  

Más pedagóguskutatás (Kinyó, Dancs & Huszka, 2020) eredményei arra engednek 

következtetni, hogy a tanítók teljes mértékben próbálnak megfelelni a velük szemben 

támasztott, tantervet illető követelményeknek.  

2.3.2.2. A pedagógiai kapcsolat megítélése a diák szemszögéből 

A pedagógusok véleményének megismerésével csupán az egyik fél álláspontját tárhatjuk fel, 

azonban rejtve maradnak a tanítási-tanulási folyamat legfontosabb szereplőinek, a diákoknak 

a vélekedései. Ezért, – bár igen lényeges, hogy a pedagógusok hogyan látják kapcsolatukat a 

tanulóikkal – a diákok véleménye is elengedhetetlen fontosságú lenne a pedagógus-tanuló 

kapcsolat vizsgálatakor. Hollandiában a Student Perception of Affective Relationship with 

Teacher Scale (SPARTS; Koomen & Jellesma, 2015) mérőeszközt a tanulók pedagógussal 

észlelt kapcsolatának megismerésére alkalmazták. Az említett mérőeszköz a Student-Teacher 

Relationship Scale (STRS; Pianta, 2001) tanítói kitöltéseken alapuló kérdőív dimenzióinak 

(konfliktus, közelség, függőség) mentén értékelhető, azonban ebben az esetben a tanulók 

nézőpontjához illeszkedően. A sikeres és érvényes alkalmazás során 586 tanuló bevonására 

került sor, akik 4-6.osztályból kerültek ki. Az eredmények azt mutatják, hogy a gyermek és a 

pedagógus között észlelt konfliktus és közelség tekintetében egyetértés mutatkozik, valamint 

a lányok azok, akik kapcsolata a pedagógussal közelebbinek tekinthető. Továbbá 

megállapítható, hogy a konfliktusok és közelségek terén az STRS (Pianta, 2001) és az 

SPARTS mérőeszköz egyezést mutat (Koomen & Jellesma, 2015). 

A nemzetközi vizsgálatokban találkozhatunk más olyan mérőeszközzel is (pl. Child 

Appraisal of the Relationship with the Teacher (CARTS; Vervoort, Doumen & Verschueren, 

2015), amely – a gyermekek véleményének megismerése érdekében – a tanulók nézőpontját 

figyelembe véve megbízhatóan vizsgálja a tanuló-pedagógus kapcsolatot. 
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Egy ausztrál kutatás során Leitao és Waugh (2007) kísérletet tettek arra, hogy 

megismerjék a tanulók véleményét tanítójukkal kapcsolatban. Kutatásukhoz a Teachers` 

Relationships with Students Questionnaire (TRSQ, Leitao & Waugh, 2007), azaz a 

pedagógusok kapcsolatai a tanulókkal kérdőív alkalmazására került sor. A mérőeszköz 

alkalmas lehet az egyéni diák-pedagógus kapcsolatok megerősítésére és a résztvevők 

igényeinek meghatározására a tanulók nézőpontját figyelembe véve. A mérőeszköz három 

aspektusból vizsgálja a tanító-tanuló kapcsolatot: (1) érzelmi kapcsolat (connectedness), (2) 

elérhetőség (availability) és (3) kommunikációs készségek (communication skills). Az érzelmi 

kapcsolat alskálája a pedagógus-tanuló közötti kapcsolatot az érzelmek aspektusából (pl. 

törődés, szeretet, érdeklődés) vizsgálja. Az elérhetőség arra utal, hogy a diákok hogyan 

tudnak kapcsolatba lépni tanítójukkal kognitív, szociális vagy érzelmi szükségleteik esetén. A 

kommunikációs készségek hatékony alkalmazása feltételezi, hogy a pedagógus pozitív, 

érzékeny és asszertív módon kommunikál diákjaival. A tanteremben ez a fajta kommunikáció 

elősegítheti a pedagógus és a diák közötti bizalmat, valamint a kölcsönös tiszteletet. A 

kutatásban részt vevő 7 – 13 éves gyermekeknek tíz állítás esetében, két szempont mentén 

kellett dönteniük. Meg kellett ítélniük, hogy hogyan látják a jelenlegi helyzetüket a 

tanítójukkal, valamint dönteniük kellett arról is, hogy mit szeretnének, mi lenne az ideális 

számukra. Az eszköz könnyen használható, kitöltése nem túl időigényes, és alkalmazható 

lehet a diákok igényeinek, szükségleteinek és elvárásainak meghatározására. A mérőeszköz 

lehetőséget ad arra is, hogy jobban megértsük a diákok iskolával szemben támasztott igényeit, 

és az elvárt tanítói hozzáállást (Leitao & Waugh, 2007).  

Felvetődik azonban a kérdés, hogy hazánk közoktatási rendszerében, hogyan és 

miként lenne alkalmazható efféle megközelítés. A TRSQ mérőeszköz (Leitao & Waugh, 

2007) hazai alkalmazását ugyanis számos körülmény akadályozhatja. Munkánk során 

adaptáltuk (Huszka & Kinyó, 2019e) a kérdőívet (1. melléklet.), azonban a gyakorlati 

alkalmazás során akadályokba ütköztünk, és változtatni kellett a tervezett kutatás 

koncepcióján. A TRSQ kérdőív (Leitao & Waugh, 2007) alkalmazása abból a szempontból 

érint érzékeny témát, hogy a tanuló alkot véleményt a tanítójával való kapcsolatáról. Ennek 

tudata már önmagában is kellemetlen érzéseket ébreszthet a pedagógusban. További 

nehézséget jelenthet az adatkezelésre vonatkozó etikai szabályok betartása. Mindamellett, 

hogy a kutatáshoz szülői beleegyező nyilatkozat szükséges, a pedagógusok csupán 

mintaszintű visszajelzést kaphatnának az elvégzett vizsgálatról, a diákok véleményeiről nem 

szerezhetnének tudomást. Ellenkező esetben egy ilyen típusú vizsgálat még inkább alááshatná 

a gyermek és a pedagógus közötti sérülékeny kapcsolatot. Egy felkészült, külső személy, 
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mérőbiztos bevonása az adatgyűjtési folyamatba ugyancsak nagy körültekintést igényelne, 

hiszen ebben az esetben biztosítani kellene a pedagógusokat arról, hogy a diákok 

megkérdezése számukra tét nélküli esemény, valamint az adatgyűjtés számukra semmilyen 

negatív következménnyel nem járhat (Huszka & Kinyó, 2019b). 

Harrison, Clarke és Ungerer (2007) szerint a szakirodalomban kimutatható növekvő 

érdeklődés a tanuló-tanító reláció iránt rávilágít a téma fontosságára. Vizsgálatukban új 

irányból közelítették meg a tanuló-tanító kapcsolatának feltárását. Abból a feltevésből 

indultak ki, hogy a gyermekek rajzai alapján szemlélhető a tanuló és a tanító kapcsolat 

minősége. 125 hatéves gyermek bevonásával a vizsgált gyermekrajzokon keresztüli 

ábrázolások által mérték fel a tanulók nézőpontját a diák-pedagógus kapcsolatra vonatkozóan. 

A rajzoknál speciális rendszert, Fury ellenőrzőlistáját (Fury’s system) alkalmazták, amely 

Kaplan és Main (1986 as cited in Fury, Carlson & Sroufe, 1998) pontozási kritériumán alapul, 

annak átalakított és kibővített változata. A kapott eredmények azt mutatják, hogy szignifikáns 

kapcsolatok mutatkoznak a gyermekek rajzai / beszámolói és a pedagógus által értékelt 

kapcsolat minősége között (Harrison, Clarke & Ungerer, 2007). 

2.4. A pedagógus-tanuló kapcsolat fejlesztésének lehetőségei 

A pedagógusok maguk is sokat tesznek/ tehetnek annak érdekében, hogy az első osztályba 

lépő kisgyermek iskolai, tantermi környezete támogató legyen (Hamre & Pianta, 2006), 

azonban ennél nagyobb jelentőséggel bír a tanító nyitott személyisége (Wubbels, Créton & 

Hooymayers, 1985). Azok a gyermekek, akik szorosabb kapcsolatot alakítanak ki a 

pedagógussal, jobban kötődnek az iskolához (Szabó & Virányi, 2011). Jelen fejezetben 

kitérünk azokra a nemzetközileg ismert fejlesztő programokra (pl. STARS, Pianta & Hamre, 

2001), amelyek némi energiabefektetéssel alkalmasak lehetnek a pedagógus és a tanuló 

közötti kapcsolat pozitív irányú változtatására. 

A korábbi feltételezésekkel ellentétben O’Connor és McCartney (2007) eredményei 

azt mutatják, hogy az általános iskolai pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek a tanulókkal 

való interakciókra, ami egyben egy lehetséges válasz arra is, hogy a diákok nagy arányánál 

miért fordulhat pozitív irányba a tanítóval való kapcsolat minősége. A direkt és indirekt 

nevelő hatások, a szokásformálás módszereinek, valamint eszközeinek (Bábosik, 2004) 

pedagógusi alkalmazásával a tanulók elsajátítják az iskolában az elvárt magatartásformákat, 

így ez által a pedagógusokkal való kapcsolattartás is egyszerűbbé válik a számukra. O’Connor 

és McCartney (2007) eredményei azt is igazolják, hogy a minőségi pedagógus és diák közötti 
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kapcsolatok pozitívan befolyásolják a tanulók iskolai teljesítményét. Pozitív kapcsolatok 

esetén a diákok szívesebben vettek részt a tantermi munkában, valamint a feladat iránti 

elkötelezettségük összekapcsolódott a teljesítmény iránti vággyal.  

A kutatók az utóbbi évtizedekben több olyan nemzetközi programot (pl. Students, 

Teachers, and Relationship Support (STARS), Pianta & Hamre, 2001) is létrehoztak, amelyek 

a konfliktussal terhelt kapcsolatok megváltoztatását elsősorban gyakori, pozitív interakció 

kialakításával kívánják elérni. A következőkben három, szilárd elméleti alappal rendelkező 

program (pl. STARS, Pianta & Hamre, 2001) főbb jellemzőit és alkalmazott módszereit 

tekintjük át.  

A PrimeTime (Hughes, Cavell & Jackson, 1999) mentorálás-központú iskolai 

programot prevenciós jelleggel dolgozták ki agresszivitásra hajlamos gyermekek számára. A 

mentorálás során feldolgozandó témákat a pedagógusok állították össze, valamint a 

foglalkozások két változata alakult ki: az ún. standard mentorálás, és a PrimeTime mentorálás. 

Előbbi kizárólag mentorálási elemeket tartalmaz, az utóbbi viszont többelemű, azaz magába 

foglalja a mentorálást, a pedagógus által nyújtott tanácsadást, a szülői konzultációt, valamint a 

problémamegoldó készségfejlesztést. A program megvalósítása közel 16 hónapon át tartott, 

amelybe 62, 2. és 3. évfolyamos gyermek került be, akik a pedagógusok meglátása szerint 

agresszív viselkedést mutatnak. A program kiterjedt az előzetes adatok gyűjtésére, a kapcsolat 

minőségének mérésére, a gyermekek viselkedésszabályozására, valamint a gyermekekről, az 

anyáktól és pedagógusokról gyűjtött háttéradatok elemzésére is. A vizsgálat az agresszív 

gyermekekkel kapcsolatos ismeretek bővüléséhez jelentősen hozzájárult (Prasad-

Gaur, Hughes & Cavell, 2001).  

A Teacher-Child Interaction Therapy (TCIT, tanár-gyermek interakciós terápia 

(McIntosh, Rizza & Bliss, 2000)), az Eyberg (1988, Parent-Child Interaction Therapy, PCIT) 

által kifejlesztett szülő-gyermek interakciós terápiához visszavezethető megközelítés (Lyon et 

al., 2009). A program óvodás gyerekek viselkedésének javítását célozza meg az 

óvodapedagógusok kapcsolatépítő készségeinek, valamint az irányítási stratégiák célzott 

fejlesztése révén (McIntosh, Rizza & Bliss, 2000; Garbacz et al., 2014).  

A TCIT elsődleges célja a pályán lévő óvodapedagógusok kompetenciafejlesztése: a 

gyermekek pszichés problémáinak megelőzése érdekében két speciális képességet, a pozitív 

figyelmet (positive attention skills) és a következetes nevelést (consistent discipline) 

hangsúlyozza (Lyon et al., 2009). A tréning hatékonyságát Lyon és társai (2009) értékelték, és 

a programban 12 óvodapedagógus vett részt. Négy csoportszobában, négy hónapon keresztül 

folytak a vizsgálatok, amelyek heti egy vagy két alkalmas megfigyelések következtében 
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tudtak megvalósulni. A tapasztalatok szerint a fejlesztendő készségek határozott fejlődést 

jeleztek, és a programértékelések azt mutatták, hogy a pedagógus-gyermek interakciós tréning 

eredményre vezető volt. A TCIT program elősegítette a gyermek-pedagógus közötti pozitív 

kölcsönhatások számának növekedését. Emellett a program hatásának tulajdonítják a 

fegyelmezések gyakoriságának és a gyermekek zavaró, vagy normaszegő viselkedési 

megnyilvánulásainak csökkenését (McIntosh et al., 2000). Az eredmények alapján tehát úgy 

tűnik, hogy a TCIT óvodai környezetben ígéretes módszer lehet a pozitív pedagógus-gyermek 

interakciók megerősítésére (Lyon et al., 2009), azonban további vizsgálatokra van szükség 

ahhoz, hogy alkalmazása teljes mértékben, széles körben elfogadottá válhasson (McIntosh et 

al., 2000). 

Akár már egyetlen konfliktussal terhelt tanuló-tanító kapcsolat nem kívánt feszültséget 

generálhat az intézményi közösségben, amely nem csak energiát von el a pedagógustól, 

hanem zavarokat is előidéz a környezetben, kellemetlen hatásoknak kitéve ezzel a többi 

gyermeket is (Hamre & Pianta, 2006). A konfliktusos problémahelyzetekre kíván adekvát 

választ adni a Students, Teachers, and Relationship Support (STARS, Pianta & Hamre, 2001). 

Az eljárás az interakciókat rendszeres (hetente 2-3 alkalmas), de rövid ideig tartó (10 – 15 

perces), játékos foglalkozások által igyekszik kontrolláltabb mederbe terelni az iskoláskort 

megelőzően. Nehézségek felmerülésekor az első és legfontosabb lépés a probléma pontos 

diagnosztizálása. Ezt követi a gyermekre fordított minőségi idő biztosítása a pozitív 

kapcsolatok kiépítése érdekében, amely a pedagógus részéről együtt jár egyfajta tudatos 

útkereső hozzáállással. Az útkeresés során valójában a pedagógus pozitív érzelmi 

odafordulással, következetes kommunikációval tesz kísérletet a tanuló motiválására és 

viselkedésének pozitív irányú változtatására (Hamre & Pianta, 2006).  

Az eljárást Pianta (1999; Pianta & Hamre, 2001) „Banking Time”-nak nevezi, amely 

azt fejezi ki, hogy az emberi kapcsolatok, a pedagógiai kapcsolatokat értékes erőforrások 

lehetnek, melyekre a pedagógus és a tanuló egyaránt építhet mindennapi interakcióik során. 

Az erőfeszítések a pedagógus részéről akkor vezethetnek sikerre, ha a játékra biztosított 

minőségi idő pozitív érzelmi odafordulással és személyre szabott, motiváló hatású 

kommunikációs üzenetekkel kiegészülve tud megvalósulni. Amennyiben a pedagógusnak ez 

sikerül, akkor támogató kapcsolat kiépüléséről beszélhetünk, valamint a befektetett idő a 

későbbiek során megtérülhet (pl. a gyermek képes lesz eredményesen megküzdeni a számára 

stresszes helyzetekkel). A kívánt változások elérése érdekében a pedagógus hozzáállása 

meghatározó jelentőségű.  



37 

 

A Banking Time foglalkozásokon a hangsúly többnyire olyan üzenetek közvetítésén 

van, amelyek a biztonságot sugallják, támogatják a felfedezést, vagy a kiszámíthatóságot. A 

Banking Time technika a diák és a pedagógus közötti kapcsolat szinte minden elemére 

közvetlen, vagy közvetett hatást gyakorol. Segítségével új utak és folyamatos visszacsatolás, 

valamint a pedagógus és a tanuló közötti hatékony kommunikáció valósulhat meg (Hamre & 

Pianta, 2006).  

A bemutatott programok (pl. STARS, Pianta & Hamre, 2001) alkalmazása 

hozzájárulhat egy osztályon belül a pedagógus és a tanuló közötti tudatosabb kommunikáció 

kialakításához, így kapcsolatukban minőségi változás idézhető elő. A pedagógussal kialakított 

pozitív kapcsolat hatást gyakorolhat a gyermek tanulmányi teljesítményére (Ladd & Burgess, 

2001), ez által iskolai életére egyaránt.  Ehhez az együttműködéshez a pedagógusok 

motivációja elengedhetetlen fontosságú (Pianta & Hamre, 2001). 

Az alfejezet fő célkitűzései között szerepelt azoknak a szilárd elméleti bázissal 

rendelkező programoknak (pl. PrimeTime (Hughes, Cavell & Jackson, 1999) és STARS 

(Pianta & Hamre, 2001)) a feltárása, valamint bemutatása, amelyek pozitív hatást 

gyakorolhatnak a tanító-tanuló kapcsolatára, segíthetik a kapcsolatok fejlődését, a problémák 

megelőzését.  
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3. A KUTATÁS RELEVANCIÁJA, CÉLJAI, KUTATÁSI KÉRDÉSEI ÉS 

HIPOTÉZISEI 

3.1. A kutatási probléma és a kutatás jelentősége 

A tanuló-tanító közötti pozitív pedagógiai kapcsolat több szempontból is kiemelkedő 

jelentőségű: pl. a tanuló tanulmányi teljesítménye, vagy az iskolai mindennapok 

szempontjából (O’Connor & McCartney, 2007). Számos vizsgálat igazolta a tanuló-tanító 

közötti kapcsolat hatását nemcsak a gyermek iskolai teljesítményére (Ladd & Burgess, 2001), 

hanem általában az iskolai életre vonatkozóan is (O’Connor & McCartney, 2007). A téma 

fontossága és pedagógiai relevanciája vitathatatlan, azonban a tanító-tanuló érzékeny 

kapcsolata csak kellő óvatossággal és körültekintéssel közelíthető meg annak érdekében, hogy 

semmiképpen ne sérüljön a köztük lévő kapcsolat. 

  A pozitív diák-tanító kapcsolat érdekében elengedhetetlen a pedagógusok 

együttműködése és motiváltsága. A pedagógusoknak támogatásra van szükségük a 

kapcsolatokban esetlegesen felmerülő problémák súlyának és fontosságának felismerésében. 

A tanítókat meg kell győzni arról, hogy tudatosabb pedagógiai kommunikáció alkalmazásával 

ők maguk is sokat tehetnek azért, hogy a diákokkal pozitívabb pedagógiai kapcsolat 

alakulhasson ki. Nagy (1997) szerint már azzal is sokat tehet a pedagógus, ha tudatosítja 

magában azt a tényt, hogy a gyermekek kötődésének alakítását illetően is akadnak számára 

neveléssel kapcsolatos feladatok. 

3.2. Kutatási célok 

A korábbi fejezetek során részleteztünk olyan nemzetközi kutatásokat (pl. Gregoriadis & 

Tsigilis, 2008) a témában, amelyekre pozitív példaként tekinthetünk annak érdekében, hogy 

hazánkban is nagyobb figyelem összpontosulhasson a tanuló-tanító kapcsolatra. 

 A tanítók véleményének mérésére a tanuló-tanító reláció kapcsán egy olyan 

mérőeszközt tervezünk alkalmazni, ami több aspektusból méri a kapcsolatot, és széles körben 

kipróbált. Mivel hazánkban ritkán kerül előtérbe, kevésbé vizsgált kutatási terület a tanuló-

tanító kapcsolata, ezért a nemzetközi szinten elismert, Pianta (2001) által kifejlesztett, három 

alskálából álló mérőeszközt adaptáljuk, amely széles körben kipróbált és alkalmazott 

mérőeszköz (Fraire et al., 2013).  
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A kutatás célja a diákok és a tanítók között észlelt kapcsolat minőségének feltárása 

Magyarországon és Szerbiában, magyar oktatási környezetben. Kutatási céljaink között 

szerepel az adaptált STRS kérdőív teljes, magyar nyelvű változat alkalmazhatóságának és 

érvényességének vizsgálata magyar tanítási nyelvű környezetben, próbamérések és 

nagymintás mérés megvalósításával. Célunk továbbá, hogy megvizsgáljuk az általános iskola 

alsó tagozatos tanulói és tanítói között észlelt kapcsolat minőségi jellemzőit a konfliktusok, 

valamint a közelség és a függőség dimenziók mentén az STRS-kérdőív (Pianta, 2001) 

alkalmazásával. A próbamérések és a nagymintás mérés közös kutatási céljait egységesen 

fogalmazzuk meg.  

Céljaink közé tartozik – az adatok kiértékelését követően – visszacsatolást adni a 

felmérésben résztvevő tanítóknak arról, hogy milyen szoros és milyen minőségű kapcsolatban 

állnak tanulóikkal a saját meglátásaik alapján. A tanítóknak készített visszajelzésben főként 

azoknak a tanuló-tanító interakcióknak a kiemelését célozzuk meg, amelyek kihívásokkal teli 

konfliktusos, alacsony szintű kapcsolatoknak tekinthetők. Ennek következtében a tanító az 

írásbeli kiértékelés során azokról a diákokról kap majd visszajelzést, akikkel a későbbiekben 

tudatosabb pedagógiai kommunikációra lehet szükség a minőségi változás érdekében.  

A minta bővítésekor célunk lesz – a tanítók mellett – a tanulók kutatásba történő 

bevonása egy tanulói adatlap kitöltésével, amellyel összefüggések keresésére kerül majd sor a 

tanulmányi teljesítmény-tantárgyi attitűdök, valamint a tanító által észlelt kapcsolat 

sajátosságai között.  

3.3. Kutatási kérdések 

A következőkben alfejezetek szerinti csoportosításban mutatjuk be a kialakított kutatási 

kérdéseket, melyeket három kérdéskörhöz alakítottunk ki: (I.) Az adaptált tanítói kérdőívvel 

kapcsolatos kutatási kérdések köre, (II.) Az adaptált tanítói kérdőív kiértékelésének 

kérdésköre, (III.) Az adaptált tanítói kérdőív és a tanulóktól nyert adatok összefüggései. 

 A kutatási célokkal összhangban az alábbi kutatási kérdésekre keressük a választ: 

I. Az STRS (Pianta, 2001) mérőeszköz adaptációja 

1. Hogyan alakul az adaptált tanítói kérdőív három dimenziójának (konfliktus, közelség, 

függőség) mérése magyar oktatási környezetben?  

2. Az adaptált kérdőív sikeresen alkalmazható magyar nyelvű oktatási környezetben? 

3. Megbízható-e az adaptált kérdőív és az egyes alskálái? 
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4. Visszaigazolható-e a kérdőív eredeti struktúrája? 

5. A mérőeszköz megbízható és érvényes eszköznek tekinthető-e a tanuló-pedagógus 

kapcsolatának feltérképezésében? 

II. A tanuló-tanító kapcsolat vizsgálatához kapcsolódó adaptált tanítói kérdőív 

kiértékelésének kérdésköre a vizsgált mintára vonatkozóan  

1. Az STRS mérőeszköz alkalmazásával milyen minőségű pedagógus-tanuló kapcsolatokat 

azonosíthatunk?  

2. A tanító meglátásai alapján a konfliktus és a közelség magas szintje is azonosítható 

egyidejűleg egy-egy tanulóval? 

3. A gyermek neme befolyásolhatja-e a tanuló-tanító kapcsolatot? Kimutatható-e nemek 

szerinti különbség a tanuló-tanító kapcsolatot célzó kérdőív konfliktus alskálája és a 

közelség alskála között?  

4.  Több konfliktusos kapcsolat azonosítható-e a fiúkkal a tanuló-tanító kapcsolatban? 

5.  Magasabb szintű közelség van-e jelen a lányok esetében a tanuló-tanító kapcsolatban? 

6. Milyen különbözőségek fedezhetők fel a magyarországi és a szerbiai vizsgálatok 

eredményei alapján? 

III. Az adaptált tanítói kérdőív és a tanulóktól nyert adatok összefüggései 

1. Van-e összefüggés a tanulói tantárgyi attitűdök és a tanítói adaptált kérdőív skálái között? 

2. Mely tanulói vélemények mutatnak összefüggést a tanítói kérdőív alskáláival? 

3.4. A kutatás hipotézisei 

Az előző alfejezetben bemutatott kutatási kérdések és a vonatkozó szakirodalom 

eredményeire alapozva az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg: 

I. A tanuló-tanító kapcsolat vizsgálatához kapcsolódó STRS (Pianta, 2001) mérőeszköz 

adaptációja 

(H1): Feltételezzük, hogy az adaptált mérőeszköz alkalmas a tanuló-tanító kapcsolat három 

aspektusának (konfliktus, közelség, függőség) mérésére (Pianta, 2001).  

(H2): Magyarországon korábban nem került még sor az STRS (Pianta, 2001) mérőeszköz 

teljes változatának adaptálására és alkalmazására. Szabó, Rausch és Zsolnai (2019) 
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vizsgálatuk során a kérdőív rövid változatával dolgoztak, és eltérő korcsoportokat 

vizsgáltak. A bíztató nemzetközi törekvésekre (Fraire et al., 2013) alapozva úgy véljük, 

hogy az adaptált kérdőív teljes változata alkalmazható lesz magyar intézményi 

környezetben is. 

 (H3): Feltételezzük, hogy a teljes adaptált kérdőív reliabilitása megfelelő, az STRS a tanuló-

tanító kapcsolatot megbízhatóan méri (Gregoriadis & Tsigilis, 2008; Nur, Aktaş-Arnas, 

Abbak & Kale, 2018) és a kérdőív egyes alskálái megbízhatóak (Pianta, 2001). 

(H4): A nemzetközi kutatások (Fraire et al., 2013) eredményeit tekintve úgy gondoljuk, hogy 

az STRS kérdőív (Pianta, 2001) eredeti struktúrája visszaigazolható lesz magyar tanítási 

környezetben is. 

 (H5): Nemzetközi kutatások alapján (Milatz et al., 2014) azt feltételezzük, hogy az adaptált 

tanítói kérdőív érvényesen méri a tanuló és a tanító közötti kapcsolatot a pedagógus 

meglátásai alapján. 

II. Az adaptált kérdőív kiértékelésének kérdésköre a vizsgált mintára vonatkozóan 

(H6): Feltételezzük, hogy előfordul konfliktusosnak észlelt kapcsolat egy-egy tanulóval, 

azonban egy-egy osztály tanulóinak többségével szemben nem így vélekednek a 

pedagógusok (Pianta, 2001). 

(H7): A szakirodalom alapján előfordulhatnak olyan esetek, amikor a tanuló-tanító 

kapcsolatában egyidejűleg jelen van a konfliktus magas szintje és a közelség magas 

szintje is (Pianta, 2001). Ezek alapján azt feltételezzük, hogy vizsgálatunkban a 

konfliktus és a közelség magas szintje is jelentkezhet egy-egy tanulóval szemben. 

(H8): Az irodalom eredményei azt mutatják, hogy a fiúk esetében több konfliktusos kapcsolat 

mutatkozik a pedagógussal (Hamre & Pianta, 2001; Gregoriadis & Tsigilis, 2008; 

Jerome, Hamre & Pianta, 2009), miközben a lányok esetében inkább a tanító felé 

irányuló közelség a jellemzőbb (Gregoriadis & Tsigilis, 2008; Fraire et al., 2013). A 

szakirodalom (Hamre & Pianta, 2001; Jerome, Hamre & Pianta, 2009) azon 

megállapításai alapján, amelyek a gyermek nemére vonatkoznak, azt feltételezzük, hogy 

a gyermek neme befolyásolhatja a tanuló-tanító kapcsolatot, az alkalmazott kérdőív 

konfliktus alskálája és közelség alskálája között a nemek tekintetében különbségek 

fedezhetők fel. 
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(H9): Az előző hipotézishez (H8) kapcsolódóan úgy gondoljuk, hogy az esetek többségében a 

fiúkkal több konfliktusos kapcsolat azonosítható (Hamre & Pianta, 2001) a tanuló-tanító 

kapcsolatban. 

(H10): A 8. hipotézisünkhöz kapcsolódóan azt feltételezzük, hogy a tanuló-tanító kapcsolatban 

a lányok esetében a közelség magasabb szintje mutatható ki (Gregoriadis & Tsigilis, 

2008). 

(H11): Bár jelen hipotézisünk kapcsán szakirodalmi előzményekkel nem rendelkezünk, azt 

feltételezzük, hogy különbségek fedezhetők fel a magyarországi és a szerbiai minta 

eredményeiben. 

III. Az adaptált tanítói kérdőív és a tanulói változók összefüggései 

(H12): Az értekezés elméleti részében kitértünk arra, hogy az iskolai kötődés szerves részét 

képezik a diákok tantárgyak iránti pozitív attitűdjei (Szabó & Virányi, 2011). 

Hipotézisünkben azt feltételezzük, hogy összefüggés mutatható ki a tanulói tantárgyi 

attitűdök, és a tanítói adaptált kérdőív skálái között (magyar nyelvtan, magyar irodalom, 

matematika tantárgyak bevonása). 

(H13): A szakirodalom alapján (Ladd & Burgess, 2001) a pedagógussal pozitív kapcsolatot 

kialakító tanulók jobb tanulmányi eredményekkel rendelkeznek. Továbbá a 

kutatásokból kiderül, hogy az órai passzivitás a pedagógus elmarasztaló értékelését 

eredményezheti (Jerome, Hamre & Pianta, 2009). A fenti megállapításokból kiindulva 

azt feltételezzük, hogy a tanulói adatlap azon változói, amelyek elsősorban a tanulmányi 

teljesítménnyel kapcsolatosan épülnek fel, szignifikáns összefüggést mutatnak az 

adaptált tanítói kérdőív alskáláival. 
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4. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS MÓDSZEREI 

4.1. Az első próbamérés 

4.1.1. Mérőeszközök  

4.1.1.1. A Student-Teacher Relationship Scale (STRS, Pianta, 2001) kérdőív 

A kutatás a Student-Teacher Relationship Scale (STRS, Pianta, 2001) mérőeszköz 

alkalmazásával valósult meg, amely a diák és a pedagógus közötti kapcsolatot méri. A tanítók 

a diákokat ötfokú Likert-típusú skálán értékelték (1 = határozottan nem jellemző; 5 = 

határozottan jellemző). 

A kutatás során a mérőeszköz papír alapú változatát alkalmaztuk. A pedagógus saját 

nézetei és vélekedései alapján dönthet arról, hogy az adott állítások mennyire jellemzik 

kapcsolatát egy-egy diákkal. A kérdőív hosszú, teljes változata 28 állítást tartalmaz, és a 

tanuló-tanár kapcsolatának három dimenzióját értékeli. A konfliktus skála 12, a közelség 

skála 11, míg a függőség skála 5 állítást foglal magába. A konfliktus alskálán 12 – 60 pontot, 

a közelség alskálán 11 – 55 pontot a függőség alskálán pedig 5 – 25 pontot érhetnek el a 

pedagógusok a kiértékelés során a kitöltött kérdőív egyes alskáláin, valamint a teljes kérdőív 

értékelésekor 28 pont és 140 pont közötti értékelést kaphatnak (Pianta, 2001). A 

következőkben a Student-Teacher Relationship Scale (STRS) mérőeszköz egyes 

dimenzióinak jellemzőit ismertetjük Pianta (2001) nyomán. A 2., a 3. és a 4. táblázatban 

feltüntetett tételek sorszámai az STRS kérdőívben (Pianta, 2001) elfoglalt helyüket jelölik, 

ezért nem követik egymást a sorszámok ezekben a táblázatokban. 

A konfliktus skála (conflict) középpontjában a tanító és a tanuló között fennálló 

esetleges interperszonális konfliktushelyzetek állnak, amely – probléma esetén – a kapcsolatot 

negatívnak és konfliktusosnak tekinti (2. táblázat). Magas konfliktusértékek esetében arra 

következtethetünk, hogy a tanár gyakran „megküzd” a tanulóval, a diák érzelmei és reakciói 

haragosak, viselkedése gyakran kiszámíthatatlan, s ennek következtében a pedagógus 

érzelmileg kimerültnek érezheti magát (Piantа, 2001).  
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2. táblázat. Az STRS mérőeszköz konfliktus alskálájának itemei a kérdőívben elfoglalt helyük 

sorszámával (Forrás: Pianta, 2001, p. 11 alapján) 

A konfliktus alskála itemei  

 2. Ez a gyermek és én mintha folyton küzdenénk egymással. 

11. Ez a gyermek könnyen dühös lesz rám. 

13. Úgy érzi, nem fair módon bánok vele. 

16. Ez a gyermek a büntetés és kifogásolás forrásaként tekint rám. 

18. Ha fegyelmezik ezt a gyermeket, utána még sokáig ellenkezik vagy dühös. 

19. Ha rendetlenkedik ez a gyermek, jól reagál egy pillantásomra, vagy a 

hanghordozásomra. 

20. Kimerít, hogy ezzel a gyermekkel foglalkozzam. 

22. Ha rosszkedvű, tudom, hogy hosszú és nehéz napunk lesz együtt. 

23. Az irántam táplált érzései kiszámíthatatlanok vagy gyorsan változóak. 

24. Minden erőfeszítésem ellenére nem találom megfelelőnek, ahogyan ezzel a tanulóval 

kijövünk egymással. 

25. Nyafog vagy sír, ha akar tőlem valamit. 

26. Úgy érzem, titkolózik előttem, vagy manipulálni próbál. 

A közelség skála (closeness) azt vizsgálja, hogy a pedagógus milyen érzelmeket és 

kommunikációs nyitottságot tapasztal a diák részéről (3. táblázat). A skálán elért magas 

pontszám arra utal, hogy a kapcsolatot melegség jellemzi. Ebben az esetben a tanító 

hatékonynak ítélheti munkáját, és visszaigazolódik számára, hogy megfelelő támogatást nyújt 

a diáknak a további fejlődéshez (Piantа, 2001).  

3. táblázat. Az STRS mérőeszköz közelség alskálájának itemei a kérdőívben elfoglalt helyük 

sorszámával (Forrás: Pianta, 2001, p. 12 alapján) 

A közelség alskála itemei 

1. Meleg, szeretetteljes kapcsolatom van ezzel a gyermekkel. 

3. Ha zaklatott, nálam keres vigaszt. 

4. Ennek a gyermeknek a számára kényelmetlen, ha pozitív érzelmet kifejező módon, vagy 

más pedagógiai célból hozzáérek. 

5. Sokat jelent neki a velem való kapcsolat. 

7. Ha megdicsérem, láthatóan büszkének érzi magát. 

9. Kéretlenül is sok dolgot oszt meg velem magáról. 

12. Próbál a kedvemben járni. 

15. Könnyű ráhangolódni ennek a gyermeknek az érzéseire. 

21. Észrevettem már, hogy utánozza a viselkedésem, vagy ahogyan végzem egyes 

tevékenységeimet. 

27. Nyíltan megosztja velem az élményeit és az érzéseit. 

28. A vele való interakciók során hatékonynak és magabiztosnak érzem magam. 
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A függőség skála (dependency) azt méri, hogy a tanító milyen mértékben tapasztal 

túlzottan erős, ragaszkodó kötődést az adott tanulótól (4. táblázat). A függőség skála magas 

pontszámai azt jelzik, hogy a gyermek erőteljes érzelmi reakciókkal reagál a tanítótól való 

elszakadásra, valamint segítséget kér olyan esetekben is, amikor nem is lenne rá szükség 

(Piantа, 2001).  

4. táblázat. Az STRS mérőeszköz függőség alskálájának itemei a kérdőívben elfoglalt helyük 

sorszámával (Forrás: Pianta, 2001, p. 12 alapján) 

A függőség alskála itemei 

6. Úgy tűnik, hogy megsértődik, vagy zavarba jön, ha kijavítom. 

8. Erőteljesen reagál, ha el kell válnia tőlem. 

10. Ez a gyermek túlságosan függ tőlem. 

14. Akkor is segítséget kér tőlem, ha nincsen igazából szüksége segítségre. 

17. Sértődött vagy féltékeny, amikor más gyerekekkel foglalkozom. 

A teljes kérdőív (total) alapján kiszámított összesített mutató holisztikus, átfogó képet 

nyújt a pedagógus számára a tanulóval fennálló kapcsolatáról. A magas összesített pontszám 

magasabb kapcsolatminőségre enged következtetni, az ilyen kapcsolatokra a 

konfliktusmentesség, nagyobb közelség, valamint alacsonyabb függőség jellemző (Piantа, 

2001). 

Az STRS kiértékelése során a beérkezett válaszokat egy előre megadott kiértékelési 

útmutató segítségével kell értelmezni (Piantа, 2001). Először az egyes skálák pontszámait kell 

külön összegezni, majd egy speciális képlet alkalmazásával számítható ki a teljes 

nyerspontszám. A 4. és a 19. állítás esetében fordított pontszámot kell alkalmazni a pontozás 

során. Alskálánként összegezni kell a kapott pontokat, majd a skála nyerspontszámát be kell 

helyettesíteni az alábbi megadott képletbe (Piantа, 2001) (2. ábra): 

 

(72-________) +________+ (30-________) =________ 

  konfliktus nyerspont        közelség nyerspont           függőség nyerspont         teljes nyerspont 

 

2. ábra. Képlet az STRS teljes nyerspontszámának kiszámításához (Forrás: Pianta, 2001, p. 9 

alapján) 
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Az alskálák nyerspontszámainak különböző jelentései állandók bevonásával 

számolható ki. A konfliktus skála esetében a 72-es szám egy olyan állandóként szerepel, 

amely az elérhető legmagasabb 60-as pontszámot, és az elérhető legalacsonyabb 12-es 

pontszámot jelenti, ezek alapján „60 + 12 = 72” (Pianta, 2001, p. 9). 

A függőségi alskálán a 30-as szám egy olyan állandóként jelenik meg, amely az 

elérhető legmagasabb 25-ös pontszámot, és az elérhető legalacsonyabb 5-ös pontszámot 

jelenti, ezek alpján „25 + 5 = 30” (Pianta, 2001, p. 9). 

Előfordulhat, hogy a tanító nem tölti ki a kérdőívet maradéktalanul (Pianta, 2001). 

Abban az esetben, ha a tanító által egy kijelentés megítélése elmarad, akkor egy előre 

meghatározott képlet (3. ábra) segítségével az adott alskála nyerspontszáma kiszámítható. 

Abban az esetben alkalmazható ez a módszer, ha a hiányzó válaszok száma egy adott skálán 

legfeljebb egy. Ebből adódóan a konfliktus alskálán legalább 11, a közelség alskálán legalább 

10, és a függőség alskálán legalább 4, tanító által értékelt kijelentés megléte elengedhetetlen 

fontosságú. Az alábbi képletet alkalmazhatjuk ezekben az esetekben (Pianta, 2001, p. 9): 

 

arányos alskála nyerspontszám    =    kapott nyers pontszámok  X az alskála tételeinek száma 

(kerek a legközelebbi egész számra)                                     válaszok száma 

 

 

3. ábra. Képlet az STRS alskála nyerspontszám kiszámításához hiányzó adatok esetén 

(Forrás: Pianta, 2001, p. 9 nyomán) 

A kapott nyerspontszámokat megszorozzuk az adott alskála állításainak számával, 

majd a tanító által megadott válaszok számával elosztjuk, és így megkapjuk az adott alskála 

pontszámát. Az STRS kérdőívvel felvett adatok kiértékelését egy előzetesen elkészített, 

részletes pontozási útmutató alapján kell elvégezni, majd ezt követően három dimenzió 

mentén értékelhetjük a tanuló-pedagógus kapcsolatát. A skálák pontjait százalékra kell 

átszámítani az útmutató segítségével (Pianta, 2001). Az STRS kérdőív alapján kapott 

nyerspontszámok százalékos átalakítására több speciális lehetőség is adott, amelyeket a 

megfelelő átalakítási táblák segítségével végezhetünk el. Az átalakítás elvégezhető a teljes 

normatív minta mentén, a nemek (fiú, lány), és az etnikum (kaukázusi, afro-amerikai, 

spanyol-amerikai) alapján is (Pianta, 2001).  
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Az útmutató alapján (Pianta, 2001, p. 12 alapján) problémát jelezhet, ha a konfliktus 

és a függőség alskála értéke eléri, vagy meghaladja a 75%-ot, viszont 2. osztályig a függőség 

alskála magas értéke még nem ad okot az aggodalomra. Ha a közelség alskála és a teljes skála 

eredménye eléri vagy akár meghaladja a 75%-ot, akkor magas szintű, pozitív kapcsolattal 

találkozhatunk, ha pedig ez az érték 25% vagy annál alacsonyabb, akkor a kapcsolat 

alacsonyabb szintje mutatkozik meg. A konfliktus és a közelség alskálán elért eredmények 

egymástól függetlenek, mindkettő értéke akár magas is lehet. A tanító vélekedhet úgy, hogy 

az adott tanuló közel áll hozzá, miközben konfliktusok is jelen vannak a kapcsolatukban. Ha a 

konfliktus alskála eredménye 75%, vagy magasabb, és ezzel párhuzamosan a közelség alskála 

értéke 25%, vagy annál alacsonyabb, akkor a tanuló és a pedagógus közötti kapcsolatban 

problémák adódhatnak (Pianta, 2001). Az 50% és 60% közötti eredmények közepesen erős 

(moderate) kapcsolatról tanúskodnak (Pianta, 2001). 

A következőkben ismertetjük az STRS adaptálási folyamat részleteit (Huszka, 2018a). 

Kutatásunkhoz a Student-Teacher Relationship Scale (STRS, Pianta, 2001) angol nyelvű 

kérdőív hosszú változatát adaptáltuk és igazítottuk a magyar oktatási környezethez. Az 

alkalmazott kérdőív adaptálását több lépésben végeztük el (5., 6. és 7. táblázat).  

Az első lépésben az eredeti kérdőívet angol nyelvről magyar nyelvre fordítottuk két 

szakfordító közreműködésével (Huszka, 2018a). A magyar fordítások összehasonlítását 

követően a legmegfelelőbbnek vélt magyar változatot fogadtuk el. Az általános adaptálási 

folyamat következő fázisában két független szakértő segítette a munkánkat azzal, hogy 

elvégezte a visszafordítást (magyarról angol nyelvre), majd ebben az esetben is 

összehasonlítást végeztünk az eredeti, angol nyelvű változattal.  

A 2. melléklet alatt találjuk a kérdőív bevezető részét az alapadatokkal (angol és 

magyar változat). Az 5., a 6., valamint a 7. táblázatban ismertetett tételek sorszámai az STRS 

kérdőívben (Pianta, 2001) elfoglalt helyüket mutatják, ezért nem követik egymást a 

sorszámok ezekben a táblázatokban. 

 

 



 

 

5. táblázat. Az STRS kérdőív (Pianta, 2001) adaptálása- a konfliktus skálához tartozó állítások angol és magyar nyelvű változatai 

Az eredeti, angol nyelvű kérdőív 

(Pianta, 2001) állításai  

Angol nyelvről magyar nyelvre 

történő fordítások 

Konszenzusos angol: 

magyar fordítás 

Magyar nyelvről angol nyelvre 

történő fordítások 

2. This child and I always seem to be 

struggling with each other. 

Mindig úgy érzem, hogy sokat kell 

küzdenem vele. 
Ez a gyermek és én 

mintha folyton küzdenénk 

egymással. 

I seem to have an eternal struggle with 

this child. 

Úgy tűnik, hogy ez a gyermek és én 

mindig harcban állunk egymással. 

This child and me are kind of fighting 

all the time. 

11. This child easily becomes angry 

with me. 

Könnyen lesz dühös rám. 
Ez a gyermek könnyen 

dühös lesz rám. 

This child gets angry with me rather 

quickly. 

Ez a gyermek könnyen mérges lesz 

rám. 
This child gets easily angry with me. 

13. This child feels that I treat 

him/her unfairly. 

Úgy érzi, igazságtalanul bánok vele. 
Úgy érzi, nem fair módon 

bánok vele. 

The child feels he/she gets unfair 

treatment from me. 

Ez a gyermek úgy érzi, 

igazságtalanul bánok vele. 

This child feels I am unfair with 

him/her. 

16. This child sees me as a source of 

punishment and criticism. 

Úgy érzi, sokat büntetem és 

kritizálom. 
Ez a gyermek a büntetés 

és kifogásolás forrásaként 

tekint rám. 

The child regards me as the source of 

punishment and criticism. 

Ez a gyermek a büntetés és a kritika 

forrásának néz engem. 

This child regards me the source of 

punishment and stricture. 

18. This child remains angry or is 

resistant after being disciplined. 

Ha fegyelmeznem kell, utána sokáig 

ellenkezik vagy dühös rám. 
Ha fegyelmezik ezt a 

gyermeket, utána még 

sokáig ellenkezik vagy 

dühös. 

When being disciplined, this child will 

not give in or remains angry for long. 

Fegyelmezést követően ez a gyermek 

mérges marad, vagy ellenáll. 

If disciplined, this child keeps resisting 

or being angry for a long time. 

19. When this child is misbehaving, 

he/she responds well to my look or 

tone of voice. 

Ha rendetlenkedik, jól reagál a 

pillantásomra, vagy a hangomra. 
Ha rendetlenkedik ez a 

gyermek, jól reagál egy 

pillantásomra, vagy a 

hanghordozásomra. 

This child responds well to my look or 

intonation if he misbehaves. 

Amikor ez a gyermek rosszul 

viselkedik, jól reagál a pillantásomra, 

vagy a hangomra. 

When misbehaving, this child reacts 

well to my glance or tone. 

20. Dealing with this child drains my 

energy. 

Sok energiát igényel a vele való 

foglalkozás. 
Kimerít, hogy ezzel a 

gyermekkel 

foglalkozzam. 

This child tends to drain my energy. 

Ezzel a gyermekkel való foglalkozás 

kimeríti az energiáimat. 

Dealing wiht this child makes me 

exhausted. 
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22. When this child is in a bad mood, 

I know we’re in for a long and 

difficult day. 

Ha rosszkedvű, tudom, hogy hosszú 

és nehéz napunk lesz együtt. Ha rosszkedvű, tudom, 

hogy hosszú és nehéz 

napunk lesz együtt. 

When this child is not in the mood, I 

know we have a long and difficult day 

ahead. 

Ha ennek a gyermeknek rossz a 

kedve, tudom, hogy egy hosszú és 

nehéz napunk van. 

When this child is in a bad mood, I 

know we are going to have a long and 

hard day. 

23. This child’s feelings toward me 

can be unpredictable or can change 

suddenly. 

Az irántam táplált érzései 

kiszámíthatatlanok vagy gyorsan 

változnak. 
Az irántam táplált érzései 

kiszámíthatatlanok vagy 

gyorsan változóak. 

How this child feels about me is 

unpredictable and volatile. 

Ennek a gyermeknek az érzelmei 

irántam bejósolhatatlanok tudnak 

lenni, vagy hirtelen meg tud változni. 

This child’s feelings for me are 

unpredictable and changeable. 

24. Despite my best efforts, I’m 

uncomfortable with how this child 

and I get along. 

Minden erőfeszítésem ellenére 

kényelmetlenül érzem magam amiatt, 

ahogyan ezzel a tanulóval kijövök. 

Minden erőfeszítésem 

ellenére nem találom 

megfelelőnek, ahogyan 

ezzel a tanulóval kijövünk 

egymással. 

Despite all my efforts, I feel we do not 

get along with this child. 

Minden erőfeszítésem ellenére 

kellemetlen számomra, ahogyan 

kijövünk egymással. 

Despite all my efforts, I do not find my 

getting along with this child good 

enough. 

25. This child whines or cries when 

he/she wants something from me. 

Nyafog vagy sír, ha szeretne tőlem 

valamit. Nyafog vagy sír, ha akar 

tőlem valamit. 

This child is whinging and whining 

when he/she wants something from me. 

Ez a gyermek nyafog vagy sír, ha 

akar tőlem valamit. 

This child whines or cries when he/she 

wants something from me. 

26. This child is sneaky or 

manipulative with me. 

Úgy érzem, időnként megpróbál 

manipulálni. 
Úgy érzem, titkolózik 

előttem, vagy manipulálni 

próbál. 

I feel that this child does not confide in 

me or tries to manipulate me. 

Ez a gyermek meghunyászkodó vagy 

manipulatív velem szemben. 

I feel this child is hiding something or 

tries to manipulate me. 



 

 

6. táblázat. Az STRS kérdőív (Pianta, 2001) adaptálása- a közelség skálához tartozó állítások angol és magyar nyelvű változatai 

Az eredeti, angol nyelvű 

kérdőív (Pianta, 2001) 

állításai  

Angol nyelvről magyar nyelvre 

történő fordítások 

Konszenzusos angol: magyar 

fordítás 

Magyar nyelvről angol nyelvre 

történő fordítások 

1. I share an affectionate, 

warm relationship with this 

child. 

Meleg, szeretetteljes kapcsolatom van 

vele. 
Meleg, szeretetteljes 

kapcsolatom van ezzel a 

gyermekkel. 

I have a warm, loving relationship with 

this child. 

Ezt a gyermeket gyengéd, szívélyes 

kapcsolatban részesítem. 

I have a warm, affectionate 

relationship with this child. 

3. If upset, this child will 

seek comfort from me. 

Ha zaklatott, nálam keres vigaszt. 
Ha zaklatott, nálam keres 

vigaszt. 

If the child is upset, he/she comes to 

me for comfort. 

Ez a gyermek nálam fog megnyugvást 

keresni, ha kiborul. 

If troubled, this child finds comfort by 

me. 

4. This child is 

uncomfortable with physical 

affection or touch from me. 

Kényelmetlennek érzi a fizikai 

közelségemet vagy érintésemet. 
Ennek a gyermeknek a számára 

kényelmetlen, ha pozitív 

érzelmet kifejező módon, vagy 

más pedagógiai célból 

hozzáérek. 

This child doesn’t seem to feel 

comfortable when I touch him/her to 

give positive feedback or with some 

other educational purpose in mind. 

A gyermek számára kényelmetlen, ha 

fizikai közelségbe kerül hozzám, vagy 

megérintem. 

This child is discomforted if I touch 

him/her to express positive emotion or 

for other pedagogical reasons. 

5. This child values his/her 

relationship with me. 

Sokat jelent neki a velem való kapcsolat. 
Sokat jelent neki a velem való 

kapcsolat. 

Our relationship means a lot to the 

child. 

Ez a gyermek értékeli a kapcsolatát 

velem. 

Our relationship means a lot for this 

child. 

7. When I praise this child, 

he/she beams with pride. 

Ha megdicsérem, láthatóan büszkének 

érzi magát. Ha megdicsérem, láthatóan 

büszkének érzi magát. 

When I praise the child, he/she feels 

proud. 

Ha megdicsérem ezt a gyermeket, 

büszkeséggel tölti el. 

This child is clearly proud when 

praised. 

9. This child spontaneously 

shares information about 

himself/herself. 

Akaratlanul is sok dolgot oszt meg 

velem magáról. Kéretlenül is sok dolgot oszt 

meg velem magáról. 

The child volunteers to shares a lot of 

personal things with me. 

Ez a gyermek spontán módon oszt meg 

magáról információt velem. 

Though unasked, this child shares a lot 

about him/herself with me. 

12. This child tries to please 

me. 

Próbál a kedvemben járni. 
Próbál a kedvemben járni. 

The child tries to please me. 

Ez a gyermek próbál a kedvemben járni. This child tries to please me. 
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15. It is easy to be in tune 

with what this child is 

feeling. 

Könnyen rá tudok hangolódni az 

érzelmeire. Könnyű ráhangolódni ennek a 

gyermeknek az érzéseire. 

I find it easy to empathise with this 

child. 

Könnyű ráhangolódni arra, amit ez a 

gyermek érez. 

It is easy to tune to the feelings of this 

child. 

21. I’ve noticed this child 

copying my behavior or ways 

of doing things. 

Észrevettem, hogy utánozza a 

viselkedésem, vagy ahogyan a dolgokat 

csinálom. 
Észrevettem már, hogy utánozza 

a viselkedésem, vagy ahogyan 

végzem egyes 

tevékenységeimet. 

I have already noticed that this child 

copies me or some of my acts. 

Azt vettem észre, hogy ez a gyermek 

utánozza a viselkedésemet, vagy 

ahogyan a dolgokat csinálom. 

I caught this child imitating my 

behaviour or the way I do my 

activities. 

27. This child openly shares 

his/her feelings and 

experiences with me. 

Őszintén megosztja velem az élményeit 

és az érzéseit. Nyíltan megosztja velem az 

élményeit és az érzéseit. 

The child candidly shares his 

experiences and emotions with me. 

Ez a gyermek nyíltan megosztja velem 

érzelmeit és tapasztalatait. 

This child freely shares his experiences 

and feelings with me. 

28. My interactions with this 

child make me feel effective 

and confident. 

A vele való érintkezés során 

hatékonynak és magabiztosnak érzem 

magam. 
A vele való interakciók során 

hatékonynak és magabiztosnak 

érzem magam. 

I feel efficient and confident when 

interacting with this child. 

Kapcsolatom a gyermekkel hatékonnyá 

és magabiztossá tesz. 

I feel efficient and confident when 

interacting with this child. 



 

 

7. táblázat. Az STRS kérdőív (Pianta, 2001) adaptálása- a függőség skálához tartozó állítások angol és magyar nyelvű változatai 

Az eredeti, angol nyelvű 

kérdőív (Pianta, 2001) 

állításai 

Angol nyelvről magyar nyelvre történő 

fordítások 

Konszenzusos angol: 

magyar fordítás 

Magyar nyelvről angol nyelvre történő 

fordítások 

6. This child appears hurt 

or embrassed when I 

correct him/her. 

Sértődöttnek vagy zavartnak tűnik, ha 

kijavítom. 
Úgy tűnik, hogy 

megsértődik, vagy zavarba 

jön, ha kijavítom. 

The child seems to be offended or embarrassed 

when I correct him/her. 

Ez a gyermek megbántottnak vagy 

zavartnak tűnik, ha korrigálom. 

This child seems to get hurt or confused when I 

correct him/her. 

8. This child reacts 

strongly to separation 

from me. 

Érzékenyen reagál, ha távol kell lennie 

tőlem. Erőteljesen reagál, ha el 

kell válnia tőlem. 

The child overreacts when he or she is ’weaned 

off’ me. 

Erre a gyermekre erős hatást gyakorol a 

tőlem való elválás. 

This child reacts strongly when separated from 

me. 

10. This child is overly 

dependent on me. 

Nagyon függ tőlem. Ez a gyermek túlságosan 

függ tőlem. 

The child is too dependent on me. 

Ez a gyermek túlságosan függ tőlem. This child is too dependent on me. 

14. This child asks for my 

help when he/she really 

does not need help. 

Akkor is segítséget kér tőlem, ha nincsen 

rá igazából szüksége. 
Akkor is segítséget kér 

tőlem, ha nincsen igazából 

szüksége segítségre. 

The child will ask for help from me even if he/ 

she doesn’t need any. 

Ez a gyermek a segítségemet kéri, amikor 

nincs is szüksége segítségre. 

This child asks for help even if he/ she does not 

need it. 

17.  This child express 

hurt or jealousy when I 

spend time with other 

children. 

Sértődöttnek vagy irigynek tűnik, ha más 

tanulókkal foglalkozom. Sértődött vagy féltékeny, 

amikor más gyerekekkel 

foglalkozom. 

This child feels offended or jealous when I am 

paying attention to another child. 

Ez a gyermek megbántottságot vagy 

féltékenységet mutat, ha más gyerekekre 

fordítok időt. 

This child is hurt or jealous when I deal with other 

children. 



 

 

4.1.1.2. Tanítói háttérkérdőív 

Az STRS kérdőíven kívül egy háttérkérdőívet is bevontunk a vizsgálatba, amelynek egyes 

tételei arra vonatkoznak, hogy az általános iskolai tanítók hogyan vélekednek az osztályukban 

tanuló gyermekek tanulmányi teljesítményéről (Huszka & Kinyó, 2019a). A pedagógusok 

ötfokú skálán (egyáltalán nem – teljes mértékben) jelölhetik meglátásaikat arról, hogy a 

tanulási folyamat során milyen módszereket részesítenek előnyben a gyerekek, és milyen 

tényezők akadályozzák a tanulók tanulási folyamatait. Ez utóbbinál a tanítónak lehetősége 

adódik arra, hogy egyéb fontos tényezőt is feltüntessen, amennyiben azt indokoltnak érzi, 

ennek kivételével a háttérkérdőív zárt típusú kérdéseket tartalmaz. Továbbá a tanítók azzal 

kapcsolatban is kinyilváníthatják véleményüket, hogy ők maguk milyen nehéznek tartják az 

általuk tanított tantárgyakat. Mindezek mellett a tanítók saját meglátásaikra alapozva 

jelölhetik, hogy az adott állítások jellemzik-e a diákokat (pl. Gyakran dicséretben részesítem). 

A háttérkérdőív a település nevét, az iskola nevét, az osztályt és a tanító nevét tartalmazza (a 

tanítók számára készített visszejelzés érdekében), azonban a gyermek neve nem jelenik meg a 

válaszlapokon.  

A tételek összeállításához Kósáné Ormai (1998) kérdőív-gyűjteményét vettük alapul. 

Az adaptált tanítói kérdőív és a tanítói háttérkérdőív együttesét a 3. melléklet mutatja be. 

4.1.2. Az első próbamérés mintájának jellemzői 

Az első vizsgálatot egy magyar és egy szerb általános iskola 2. és 3. osztályában végeztük 

2018 februárjában. Fontosnak tartottuk kipróbálni, hogy hogyan alkalmazható a mérőeszköz 

határainkon túli, magyar tanítási környezetben. Mindkét osztály magyar tanítási nyelvű, a 

második évfolyam magyarországi, a harmadik évfolyam pedig szerbiai. 50 tanuló (24 fiú 

(48,0%) és 26 lány (52,0%)) esetében két tanító töltötte ki a kérdőíveket az osztályukban 

tanuló minden diákra vonatkozóan (Huszka & Kinyó, 2019g). Az első próbamérés mintájának 

jellemzőit a 8. táblázat mutatja be. 

A magyarországi és a vajdasági oktatás jellemzői (Huszka & Kinyó, 2020) a 

kutatásunk szempontjából meghatározó tényezők tekintetében egyezést mutatnak, azonban a 

szerbiai és a magyarországi oktatási rendszerek között felfedezhetünk néhány különbséget is. 

Mindössze az oktatásszervezés területén – a tanítók számában – tapasztalhatunk különbséget. 

Amíg Magyarországon az alsó tagozatos tanulókkal két pedagógus is foglalkozik –

szakosodott rendszerű, tantárgycsoportos oktatás –, addig Szerbiában az iskolai oktatás- 
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nevelés feladatait osztályonként egy osztálytanító végzi. Figyelembe véve ezt a különbséget, a 

magyarországi vizsgálatba azon pedagógusok bevonása történt meg, akik az adott osztály 

osztályfőnökeiként tevékenykednek, így lehetőleg az iskolai idő jelentősebb részében 

találkoznak a gyermekekkel. 

8. táblázat. Az első próbamérés mintájának jellemzői (tanítók, tanulók) 

Évfolyam Tanítók (fő) 
Gyermek neme Tanulók 

évfolyamonként (fő) fiú (fő) lány (fő) 

2. 1 14 14 28 

3. 1 10 12 22 

Összesen (fő) 2 24 26 50 

 

4.2. A második próbamérés  

4.2.1. Mérőeszközök 

Az adatfelvételt az első próbaméréshez hasonlóan folytattuk le, a Student-Teacher 

Relationship Scale (Pianta, 2001) eszköz magyar nyelvre adaptált változatát és a tanítói 

háttérkérdőívet alkalmaztuk (3. melléklet), a megbízhatóság növelése érdekében növelni 

szerettük volna a minta elemszámát. Korábbi tapasztalataink alapján néhány további adat 

fontos lehet a kutatás szempontjából, ezért a háttérkérdőívet kiegészítettük a tanító életkorával 

és a tanügyben eltöltött éveinek számával (Huszka & Kinyó, 2019c, 2019d).  

4.2.2. A második próbamérés mintájának jellemzői  

A második kutatást 2018 decembere és 2019 márciusa között Magyarországon végeztük el 

négy alsó tagozatos osztályban. A második próbamérés elvégzését a minta elemszámának 

növelése érdekében tartottuk indokoltnak. A lehetőségeinkhez mérten növeltük a résztvevő 

pedagógusok és a diákok számát annak érdekében, hogy nagyobb mintán végezhessük el az 

elemzéseket. A magyarországi adatgyűjtés során az osztályfőnököket kértük fel a kérdőívek 

kitöltésére. A mintába történő bevonás során az általános iskolák véletlenszerű kiválasztása 

történt meg. Ezt követően azokkal a tanítókkal tudtunk együttműködni, ahol az 

intézményvezető hozzájárult a kutatáshoz.  

A kérdőíveket két 2., egy 3. és egy 4. osztályban tanító pedagógus töltötte ki. Négy 

tanító összesen 87 tanulóra (43 fiú (49,4%) és 44 (50,6%) lány) vonatkozóan adott válaszokat 

kérdéseinkre (9. táblázat).  
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9. táblázat. A második próbamérés mintájának jellemzői (tanítók, tanulók) 

Évfolyam Tanítók (fő) 
Gyermek neme Tanulók 

évfolyamonként (fő) fiú (fő) lány (fő) 

2.(I.) 1 17 12 29 

2.(II.) 1 6 11 17 

3. 1 8 9 17 

4. 1 12 12 24 

Összesen (fő) 4 43 44 87 

4.3. A nagymintás mérés 

4.3.1. Mérőeszközök 

A 4.1.1.1. alfejezetben bemutatott STRS (Pianta, 2001) kérdőív és a tanítói háttérkérdőív (3. 

melléklet) alkalmazása mellett egy tanulói adatlappal is bővítettük a vizsgálatot (Huszka & 

Kinyó, 2019a; Huszka, 2019b). Az alkalmazott mérőeszközöket az 10. táblázatban 

összegeztük.  

10. táblázat. A nagymintás mérés során alkalmazott mérőeszközök 

Mérőeszköz  Mért terület Kitöltő 

Tanítói kérdőív 

Pianta (2001) Student-Teacher 

Relationship Scale (STRS) 

 

Három 

dimenzió 

 

konfliktus (12): negatív 

és konfliktusos kapcsolat 

tanító 

 
közelség (11): nyílt 

kommunikáció, melegség 

függőség (5): túlzottan 

függő tanuló 

Tanítói háttérkérdőív 

Kósáné Ormai (1998): A mi iskolánk, 

Neveléspszichológiai módszerek az 

iskola belső értékelésében 

Tanulmányi teljesítmény és esetleges 

tanulási nehézségek 

 

tanító 

 

Tanulói adatlap 

-SZTE Neveléstudományi Intézet 

„Iskolai tudás” és „Iskolai műveltség” 

(1998) kutatásaihoz kidolgozott adatlap 

- Országos kompetenciamérés (OKM, 

2018) háttérkérdőívének tételei 

Az adatlap az alábbi területeket fedi 

le: (1) tantárgyi attitűdök, (2) 

tantárgyak megítélése, (3) 

tanulmányi teljesítménnyel való 

elégedettség 

 

tanuló 

A pedagógusok az STRS kérdőívet önkéntes alapon töltötték ki azokról a tanulókról, 

akiknek a szülei írásbeli beleegyezésüket adták a tanulói adatlap kitöltéséhez. A tanulói 

adatlap elsődleges forrásaiként az SZTE Neveléstudományi Intézet (1998) „Iskolai tudás” és 

„Iskolai műveltség” kutatási projektjeihez kidolgozott adatlap, valamint az Országos 
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Kompetenciamérés Tanulói Kérdőívének egyes tételei jelölhetők meg (OKM 2017/2018/ 

2018). A tanulói kérdőív (4. melléklet) olyan állításokat is tartalmaz (pl. „Megcsinálom a házi 

feladatot.”), amelyek jelen vannak a tanítói kérdőívben is (pl. „Megcsinálja a házi 

feladatot.”). A tanulói adatlap az alábbi területeket fedi le: (1) tantárgyi attitűdök, (2) 

tantárgyak megítélése, (3) tanulmányi teljesítménnyel való elégedettség. A tanulók a szülői 

beleegyező nyilatkozat elfogadását követően tölthetik ki az adatlapot. Az adatgyűjtést 

háttérváltozók kialakítása céljából, illetve összefüggés-vizsgálatok elvégzése érdekében 

végezzük azzal a céllal, hogy összekapcsoljuk a tanítói és a tanulói kérdőívet. A kitöltésből 

származó adatok a gyermekek beazonosítására nem alkalmasak. Az adatlap kitöltése, 

amelyben kizárólag zárt kérdések szerepelnek, 15-20 percet vesz igénybe.  

4.3.2. A nagymintás mérés mintájának jellemzői  

Az adatok gyűjtésére 2019 tavaszától 2020 teléig került sor (Huszka & Kinyó, 2020). A 

vizsgálatba magyarországi (dél-alföldi régió) és vajdasági (Bácska északi része) általános 

iskolák alsó tagozatain tanító pedagógusokat vontunk be. A vajdasági mérést magyar tanítási 

nyelvű osztályokban tanító pedagógusok részvételével végeztük, ezáltal megvalósulhatott a 

magyar nyelvű tanítói kérdőív kitöltése szerbiai általános iskolákban is. A vizsgálatba hat 

köznevelési intézmény, ebből két magyarországi és négy szerbiai általános iskola bevonására 

került sor, melyekből 3 magyarországi és 11 szerbiai osztály 14 tanítója – mindegyikük nő – 

vett részt a vizsgálatban. A magyarországi minta mellett azért tartottuk fontosnak a szerbiai 

minta bevonását is, mert választ szeretnénk kapni arra is, hogy határon túli magyar tanítási 

környezetben  alkalmazható-e a mérőeszköz (Huszka & Kinyó, 2020). Összesen 14 

osztálytanító 183 diákhoz (fiú = 51,9%; lány = 48,1%) való kapcsolatáról rendelkezünk 

empirikus adatokkal. A Magyarországon elvégzett adatgyűjtés alkalmával két 2. osztály, 

valamint egy 3. osztály, továbbá a Szerbiában elvégzett adatfelvétel során négy 2. osztály és 

hét 3. osztály pedagógusai vettek részt. Több okból kifolyólag választottuk a 2. és a 3. 

osztályok kutatásba történő bevonását. Elsősorban a kérdőív kidolgozója az óvodás 

gyermekektől a 3. évfolyamos diákokig bezárólag javasolja az alkalmazását (Pianta, 2001). 

Másodsorban szakmailag indokoltnak tartottuk a viszonylag már stabilabb szociális 

kapcsolatokkal rendelkező osztályok bevonását, ezért az első osztályok tanítóinak 

megkeresését mellőztük (Huszka & Kinyó, 2020). A nagymintás mérés során úgy döntöttünk, 

hogy csupán az általános iskola alsó tagozatain tanuló 2. és 3. évfolyamos diákok és tanítóik 

mérésével foglalkozunk. Azért döntöttünk az 1. és 4. osztályok bevonásának mellőzése 
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mellett, mivel az 1. osztályokat tanító pedagógusoknak még nem volt alkalmuk kellőképpen 

megismerni a gyermekeket, a 4. osztályokat pedig már a felsőbb évfolyamra való áttérés 

foglalkoztatja. Azonban az utóbbi két évfolyam vizsgálata is érdekes lehet, az elsősök 

esetében hosszútávú, longitudinális vizsgálatok során, a negyedikesek esetében pedig az 

átmenet az alsó tagozatból felső tagozatba történő megfigyelése nyújthat számos új 

információt. Azonban jelen kutatás ezekre az évfolyamokra és kutatási problémákra nem 

terjed ki.  

A pedagógusok életkorát és az oktatásban eltöltött éveik számát az 11. táblázat 

összegzi. A tanítói mintába bevont pedagógusok között többségben vannak a jelentős tanítási 

tapasztalattal rendelkezők, azonban a pályájuk elején lévő tanítók száma viszonylag alacsony 

(11. táblázat). A válaszadó tanítók között nyolc olyan pedagógus is szerepelt, akik 41-50 év 

közöttiek, és 21-30 éve dolgoznak a hivatásukban (Huszka & Kinyó, 2020).  

11. táblázat. A kérdőívet kitöltő tanítók jellemzői 

Jellemzők Év Fő Átlag (év) Medián Minimum Maximum 

Életkor  

(intervallum) 

30-40 

41-50 

51-60 

1 

10 

3 

47,92 48,50 33 59 

 

Oktatásban 

eltöltött idő 

 

 

1-10 

11-20 

21-30 

31-40 

1 

2 

9 

2 

25,07 26 8 36 

A tanítók önkéntes alapon töltötték ki a kérdőívet, amely főként azoknak a vállalkozó 

szemlélettel rendelkező tanítóknak lehetett hasznos, akik a kitöltést követően visszajelzést 

vártak a tanulóikkal fenntartott kapcsolatukról. Továbbá a szakmai előmenetelük és szakmai 

fejlődésük szempontjából is sokat segíthet a pedagógusoknak egy olyan visszajelzés, amely a 

diákjaival feltételezett pedagógiai kapcsolatát mutatja.  

Mindezek mellett fontos kitérnünk arra a tényre, hogy a tanítók száma folyamatosan 

csökken, melynek számos oka lehet. A KSH adatai szerint a 2018/2019-es tanévben az 

általános iskolákban dolgozó pedagógusok száma 76,5 ezer fő volt. Az adatok alapján a 

pedagógusok és a tanulók létszáma egy év leforgása alatt azonos mértékben (0,8%- kal) 

csökkent. Ebből adódóan az egy pedagógusra jutó tanulók száma 9,5 fő. A gyermekek 

létszámának változása következtében 0,6%-kal csökkent az osztályok száma, ezért ebben az 

iskolai évben egy osztályra kevesebb tanuló (19,9 fő) jutott (KSH, Oktatási adatok, 
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2018/2019, p. 2). A 2019/2020-as tanévben az általános iskolákban 75,4 ezer főállású 

pedagógus dolgozott (KSH, Oktatási adatok, 2019/2020 (előzetes adatok), p. 1). A kutatásom 

szempontjából azért lényeges kitérni ezekre az adatokra, mivel ezeken az adatokon keresztül 

nyílik rálátásunk arra, hogy Magyarországon az általános iskolák egy-egy tagozatán átlagosan 

hány tanuló tanul. Az, hogy az oktatás keretein belül egy pedagógusra átlagosan hány tanuló 

jut, a vizsgálatunk szempontjából nem elhanyagolható információ, mivel ez az adat a tanítók 

leterheltségére is utalhat, és így kihatással lehet a tanuló-tanító kapcsolatra. 

A 12. táblázat bemutatja a tanulói minta nemek szerinti eloszlását. A 2. osztályosok 

közül 81 diákból 42 lány és 39 fiú vett részt a kutatásban. A 3. évfolyamról a 102 tanulóból 

összesen 46 lány és 56 fiú töltötte ki a tanulói kérdőívet. A második osztályosoknál a lányok, 

míg a harmadik osztályosoknál a fiúk száma volt a magasabb. 

12. táblázat. A tanulók nemek szerinti eloszlása 

Évfolyam 
Gyermek neme Résztvevők száma 

évfolyamonként (fő) fiú (fő) lány (fő) 

2. 39 42 81 

3. 56 46 102 

Összesen (fő) 95 88 183 

A Központi Statisztikai Hivatal tanulókra vonatkozó adatai szerint a 2018/2019-es 

tanévben az általános iskolai tanulók száma 726,3 ezer fő. A népesség fogyásából adódóan 

6,2 ezerrel csökkent a gyermekek száma az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva (KSH, 

Oktatási adatok, 2018/2019, p. 1). Az előző tanév adataihoz viszonyítva a 2019/2020 

tanévben az általános iskolai oktatásban tanulók száma közel 6 ezer fővel csökkent, így a 

tanulók száma 720,3 ezer főre változott (KSH, Oktatási adatok, 2019/2020 (előzetes adatok), 

p. 1). 

Szerbiában megbízható forrásból (kizárólag a Tartományi Oktatási Titkársághoz 

benyújtott hivatalos kérelem útján lehetséges) származó, nyilvánosan hozzáférhető 

információt nem találtunk arra vonatkozóan, hogy a tanulók és a tanítók száma hogyan alakul, 

ebből az információhiányból adódóan az alapsokaság jellemzői a magyarországi helyzetre 

korlátozódnak. Ebből következik, hogy arra vonatkozóan sincs adatunk, hogy Szerbiában egy 

tanulócsoportban átlagosan hány gyermek tanul, továbbá hogy hány magyar ajkú gyermek 

látogatja a közoktatási intézményeket. 

A 13. táblázat a kutatásban résztvevő diákok életkorát foglalja össze. Összesen 155 

gyermek életkoráról rendelkezünk adatokkal, 28 tanuló esetében hiányoznak ezek az 
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információk. Az adatok alapján a 8 és 9 évesek száma megegyezik, a 10 évesek csoportját 

pedig 44 fő alkotja. A tanulói mintában egy 11 éves diák is helyet kap. Ezen alapadatok 

ismeretében a diákok átlagéletkora 8,94 év. 

13. táblázat. A kutatásban résztvevő tanulók életkora 

Jellemzők Év Fő Átlagéletkor (SD) Medián Minimum Maximum 

Életkor  

(intervallum) 

8 

9 

10 

11 

55 

55 

44 

1 

8,94 

(0,81) 
9 8 11 

A 14. táblázat bemutatja, hogy egy-egy évfolyamon – azon belül az egyes 

osztályokban – a tanítók hány tanulóra vonatkozóan töltötték ki a kérdőívet. A 14 alsó 

tagozatos osztály mindegyikében a gyermekek legalább feléről nyilatkoztak a tanítók, ebből 

három pedagógus az osztály minden diákjára vonatkozóan kitöltötte a tanítói kérdőívet.  

14. táblázat. Az osztályok létszáma és a tanítók által kitöltött kérdőívek száma 

Évfolyam Csoport 
Osztály tanulóinak száma 

(fő) 

Kitöltött kérdőívek 

száma (db, %) 

2. 

I. 28  21 (75) 

II. 18  18 (100) 

III. 23 12 (52) 

IV. 11 11 (100) 

V. 10 7 (70) 

VI. 17 12 (71) 

3. 

I. 29  19 (66) 

II. 18 10 (56) 

III. 15 9 (60) 

IV. 17 17 (100) 

V. 15 11 (73) 

VI. 12 9 (75) 

VII. 16 15 (94) 

VIII. 18 12 (67) 

A szemléltetés és egyértelműsítés érdekében a tanítói kérdőívek kitöltései mellett a 

tanulói kitöltések számát is közöljük, amely megegyezik a tanítói kitöltések számával, 

azonban a jelenlegi táblázatot kibővítjük és pontosítjuk a kitöltetlen kérdőívek számával, 

melyeknek a százalékos arányait is feltüntetjük zárójelben (15. táblázat). A 15. táblázat 

harmadik oszlopa az osztályok napló szerinti létszámát mutatja.  
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A szülői beleegyző nyilatkozatot az osztálylétszámoknak megfelelően küldtük ki a 

szülőknek. Azonban a kitöltetlen kérdőívek felvetik azt a kérdést, hogy miért nem járultak 

hozzá egyes szülők a kutatáshoz. A lehetséges életszerű válaszok között szerepelhet, hogy a 

gyermekek elfelejtették aláíratni a szülőkkel, vagy elfelejtették visszavinni az iskolába az 

aláíratott nyilatkozatot, vagy például a szülő ténylegesen nem egyezett bele a kitöltésbe. Ez 

utóbbi felveti azt a kérdést, hogy mi lehetett annak az oka, hogy így döntött a szülő, azonban 

ezt a kérdést nem tudjuk hiteles adatokkal alátámasztani.  

A visszakapott nyilatkozatok alapján arról is tudomást szereztünk, hogy voltak olyan 

tanulók is, akinek a szülő aláírta a nyilatkozatot, viszont a kutatás napján nem ment iskolába. 

Az iskolákkal előre egyeztetett időponttól függően csupán egyetlen alkalommal volt lehetőség 

az adatfelvételre, így azok a diákok, akik a mérés napján hiányoztak az iskolából, számukra 

nem volt lehetőség a pótlásra. 

15. táblázat. Tanulói kitöltések száma 

Évfolyam Csoport 

Osztály 

tanulóinak száma 

(fő) 

Kitöltetlen, üres 

kérdőívek száma 

(db, %) 

Kitöltött 

kérdőívek száma 

(db, %) 

2. 

I. 28  7 (25) 21 (75) 

II. 18  0 18 (100) 

III. 23 11 (48) 12 (52) 

IV. 11 0 11 (100) 

V. 10 3 (30) 7 (70) 

VI. 17 5 (29) 12 (71) 

3. 

I. 29  10 (34) 19 (66) 

II. 18 8 (44) 10 (56) 

III. 15 6 (40) 9 (60) 

IV. 17 0 17 (100) 

V. 15 4 (27) 11(73) 

VI. 12 3 (25) 9 (75) 

VII. 16 1 (6) 15 (94) 

VIII. 18 6 (33) 12 (67) 
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4.4. Az online próbamérés 

4.4.1. Mérőeszközök 

Az 4.1.1.1. alfejezetben bemutatott STRS (Pianta, 2001) mérőeszköz és a 4.1.1.2. alfejezetben 

szemléltetett tanítói háttérkérdőív alkalmazására került sor az online próbamérés során. 

 Az adatfelvételt az első és a második próbamérés, valamint a nagymintás mérés 

alapján folytattuk le, azzal a különbséggel, hogy ez esetben nem papír-alapú kérdőívet 

töltöttek ki a tanítók, hanem a kérdőív online változatát. Ez azt jelenti, hogy a papír alapú 

kérdőívvel megegyező, ekvivalens változat leképezése történt meg.  

A mérőeszköz online felületre történő átültetése a kutatás szempontjából meghatározó 

lépés volt. A papír alapú kérdőívezés korlátait igyekeztünk áthidalni egy online kérdőív-

változat elkészítésével, amely az alkalmazásra készen áll, így a további kutatások során 

gördülékenyebben megvalósulhat az adatfelvétel a tanítók körében.  

Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport (KKCS) munkatársa segítségével 

valósult meg a kérdőív online változatának elkészítése. A 13. melléklet az online tanítói 

kérdőív elemeit és kapcsolatai mutatja. Mivel legfeljebb 4 vagy 5 állítást célszerű egy 

képernyőoldalra elhelyezni, így az adaptált tanítói kérdőív 28 állítását 7x4 részre bontottuk 

fel.  

A 14. mellékletben található a tanítói kérdőív online változata, amely a papír-alapú 

kérdőívvel ellentétben egy korszerűbb lehetőséget biztosít az adatgyűjtésre. Az online 

kérdőívváltozat ugyanazokat az állításokat tartalmazza (adaptált kérdőív és háttérkérdések), 

melyek a korábban alkalmazott papír alapú kérdőíven is megtalálhatók, azaz a tanuló 

tanulmányi teljesítményéről, a tanulási problémahelyzetekről és a tanuló-tanító kapcsolatról 

nyilváníthatják ki álláspontjukat a pedagógusok.  

Egy megadott linkre kattintva elérhetővé válik a tanítói kérdőív. A tanítók az eDia-

azonosítójuk megadásával tudnak belépni a felületre. A válaszadás kattintással történik, így 

biztosítva a tanítók számára a kényelmesebb és gyorsabb kitöltést. A kitöltés során a tanító a 

„Tovább” gomb mellett - ami a kérdőívben történő előrehaladást biztosítja - egy „Vissza” 

gombbal is találkozhat, amellyel visszajuthat az előző oldalra, és szükség esetén módosíthatja 

a korábbi válaszát. Ez a funkció abban az esetben lehet még hasznos, ha a tanító egy-egy 

állítás megválaszolását kihagyta, vagy akár véletlenszerűen mellőzte, így a visszajutás 

biztosításával kitöltheti az elmaradásokat. Ezt a lehetőséget semmiképp sem szerettük volna 

megvonni a tanítóktól, mivel a papír alapú változat kitöltésekor is adott a „visszalapozás”. 
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Álláspontunk szerint, a médiahatás vizsgálata esetünkben nem releváns, mivel a tanítók 

véleményére feltehetően nem gyakorol hatást, hogy papír alapon vagy online környezetben 

nyilvánítják-e ki álláspontjukat egy-egy tanulóval kapcsolatban. Tesztfeladatok esetében 

indokolt lehet a médiahatás vizsgálata (pl. Magyar & Molnár, 2015) – például az eltérő 

itemformátumok miatt –, azonban esetünkben szakmai és tudományos érvek sem támasztják 

alá a médiahatás-vizsgálatokat.  

Az online platformok kínálta lehetőségek hatékonyabbá tehetik az adatgyűjtést 

(Molnár & Csapó, 2019), előnyeik között kiemelhető az időtakarékosság, mivel a kérdőívek 

iskolákhoz való eljuttatását, a kérdőívek összegyűjtését és az adatelemzéshez szükséges 

digitalizálásra szánt időt így megspórolhatjuk. 

4.4.2. Az online próbamérés mintájának jellemzői 

Az online próbamérést 2021 telén egy szerbiai általános iskola két tanítójának bevonásával 

folytattuk le. A pedagógusok összesen 43 tanulóra vonatkozóan végezték el az online 

kérdőívek kitöltését. A vizsgálat során a tanulók mérésére nem került sor.  

Az online próbamérés egyik fő célja a tapasztalatszerzés volt, meg kívántuk figyelni, 

hogy az online kérdőívváltozat kitöltése zökkenőmentesen történik-e.  Az online próbamérés 

mintájának jellemzőit a 16. táblázatban mutatjuk be. A pedagógusok tanügyben eltöltött 

éveiket tekintve egyikük 4, a másikuk viszont 25 éve dolgozik a tanítói pályán. A két tanító 

összesen 43 tanulóval kapcsolatosan töltötte ki az online tanítói kérdőívet (fiú (48,8 %) és 

lány (51,2 %)).  

16. táblázat. Az online próbamérés mintájának jellemzői (tanítók, tanulók) 

Évfolyam Tanítók (fő, életkor) 
Gyermek neme Tanulók 

évfolyamonként (fő) fiú (fő) lány (fő) 

2. 1 (45) 10 11 21 

3. 1 (28) 11 11 22 

Összesen (fő) 2 21 22 43 

Kutatásunk kezdetétől fogva szerettük volna megtudni, hogy átlagosan mennyi időt 

vesz igénybe egy-egy tanítói kérdőív kitöltése. Az online kérdőív-változatnak köszönhetően a 

mintába bevont két tanító közreműködésével betekintést kaphattunk, hogy mennyi ideig tart 

egy-egy diákkal kapcsolatban a kérdőív kitöltése. Az adatok azt mutatják, hogy átlagosan 285 

másodpercig tart (SD = 161) egy kérdőív kitöltése, ami 4,75 percnek felel meg. A legtöbb időt 
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(982 másodperc) az egyik pedagógus esetében figyeltük meg az első kitöltésekkor, a 

legkevesebb idő alatt kitöltött kérdőív 141 másodperc volt. 

4.5. A kutatási folyamat lépései-adatfelvétel és adatelemzés 

Az eljárás részleteit a négy vizsgálat tekintetében együttesen mutatjuk be, mivel a kutatási 

folyamat lépései (Huszka & Kinyó, 2019a; Huszka & Kinyó, 2019c) a próbaméréseink és a 

nagymintás mérésünk esetén is megegyezik. A vizsgálatok lebonyolításának megfelelően 

időrendi sorrendben mutatjuk be a folyamatot. 

Vizsgálatunkhoz a Student-Teacher Relationship Scale (STRS, Pianta, 2001) angol 

nyelvű kérdőív teljes, hosszú változatát adaptáltuk, amely adaptálási folyamat az általános 

adaptálási szabályok mentén zajlott, amit korábban a 4.1.1.1. alfejezetben részleteztünk. A 

kutatás lebonyolításához az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola kutatásetikai-

engedélyével (5. melléklet), valamint a mérőeszköz kidolgozójának, Robert Pianta-nak a 

jóváhagyásával is rendelkezünk, akinek a számára megfogalmazott levél tartalmát a 11. 

mellékletben olvashatjuk. Az iskolák véletlenszerű kiválasztását és megkeresését követően az 

igazgatók engedélye határozta meg a tanítói mintát. Az adatgyűjtést megelőzően felvettük a 

kapcsolatot a közoktatási intézmények igazgatóival, és részletes tájékoztatást adtunk a kutatás 

menetéről. Az intézményvezetők egy visszajelző lap (8. melléklet) kitöltésével jelezhették 

számunkra, hogy támogatják-e az általános iskola tanítóinak részvételét a kutatásban, vagy 

sem. Az igazgatók tudta és beleegyezése nélkül nem végeztünk adatfelvételt. Az esetek 

többségében az iskolák nem tudták vállalni a kutatási folyamatban való részvételt a tanítók 

túlzott leterheltségére hivatkozva. Az alapján alakult ki az együttműködő iskolák köre, hogy 

melyik tanintézményből kaptunk pozitív visszajelzést. Amennyiben igen választ kaptunk, az 

iskolaigazgatók jóváhagyását követően a tanítókkal is ismertettük a kutatás menetét 

személyes találkozás során (ez alól kivételt képez az online próbamérésünk, ahol a 

lehetőségekhez alkalmazkodva, interneten keresztül valósult meg a tájékoztatás is), és a 

tanítói útmutató megismertetésével (10. melléklet). A tanítók a kérdőívet önkéntes alapon 

töltötték ki az osztályukban tanulókra vonatkozóan. Az adatfelvételi útmutatóban (10. 

melléklet) őszinte válaszadásra kértük a tanítókat. A pedagógusok tájékoztatták a szülőket 

arról, hogy a tanító is részt vesz a kutatásban annak érdekében, hogy visszajelzést kapjon a 

gyerekekkel való munkájáról. Biztosítottuk a résztvevőket afelől, hogy semmilyen személyes 

adatot nem gyűjtünk, csupán a tanítók meglátásaira, vélekedéseire vagyunk kíváncsiak, és 

hogy a vizsgálat során kapott válaszokat bizalmasan kezeljük. 
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A kutatás lebonyolításához a tanulói adatlap (4. melléklet) esetében is megkaptuk az 

SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola kutatásetikai-engedélyét (6. melléklet). Ezt követően 

a tanítók gondoskodtak arról, hogy szülői értekezletek keretében is tájékoztassák a szülőket a 

kutatásról, illetve, hogy a szülőkhöz eljusson a szülői beleegyező nyilatkozat (9. melléklet). A 

beleegyező nyilatkozat kitöltésével a szülő dönthetett arról, hogy gyermeke részt vehet-e a 

kutatásban, kitöltheti-e a tanulói adatlapot, vagy sem.  A szülői beleegyező nyilatkozat 

aláírását követően a tanulók önkéntes alapon dönthettek arról, hogy vállalják-e a kérdőív 

kitöltését. A tanulói kérdőív felvételekor jelenlétemmel biztosítottam az adatfelvétel 

objektivitását, és megkértem a diákokat arra, hogy őszintén válaszoljanak a kérdésekre.  

Az első és második próbamérés, valamint a nagymintás mérés esetén is papír-ceruza 

kérdőívezés módszerével végeztük az adatgyűjtést, míg az online próbamérést az eDia 

rendszeren keresztül sikerült megvalósítanunk. Az eljárás módja lényegében megyegyezett a 

korábbi méréseinkkel. Azonban az online mérés során a pedagógusok számára előre 

létrehozott és a rendszerbe feltöltött mérési azonosítók (iskola neve, osztályjelzet, sorszám) 

begépelésével tudták kitölteni a tanítói kérdőívet. 

Az adatbevitel és adatelemzés során az SPSS statisztikai programot alkalmaztuk, 

valamint az STRS kérdőív kiértékelését a megadott útmutató alapján végeztük el, amelyet a 

4.1.1.1. alfejezet alatt részleteztünk. 

4.6. Az empirikus kutatás folyamatának összefoglalója és a kutatómunka időbeli 

ütemezése 

A korábbi fejezetek során ismertetett kutatási folyamat összegzését a 4. ábra segítségével 

szemléltetjük. Első lépésben 2018-ban az adaptációs folyamat vette kezdetét, amely során 

szakfordítók bevonásával készítettük el a mérőeszköz magyar változatát (Huszka, 2017a; 

2017b; 2018a). A 2018-as évben sor kerülhetett az első próbamérésre két osztálytanító 

segítségével, amely alkalmával az adaptált kérdőív mellett egy tanítói háttérkérdőívet is 

kitöltöttek a tanítók.  

2019-ben elvégeztük a második megalapozó kutatásunkat négy pedagógus 

részvételével. Ezt követően a nagymintás kutatásunk mentén folytattuk a méréseket, ahol a 

tanítók véleménye mellett a tanulók meglátásaira is kíváncsiak voltunk. A tanítói mintát 14 

pedagógus alkotta, a tanulói mintát pedig 183 tanuló képezte.  

Az adaptált tanítói kérdőív online változatát (eDia) 2020 végére sikerült elkészítenünk, 

így a mérőeszköz 2021 elejére már készen állt a kipróbálásra. A mérés főként arra szolgált, 
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hogy az online térben gyűjtsünk tapasztalatokat a kérdőív használhatóságáról, valamint, hogy 

megkönnyítsük az adatgyűjtést. Az online próbamérés során két pedagógus kitöltése segítette 

a munkát.  

A mintavétel alapjaként a próbamérések és a nagymintás mérés esetén is ugyanazokat 

a szempontokat vettük figyelembe: az adaptált mérőeszköz alkalmazása azoknak a 

pedagógusoknak ajánlott, akik óvodás korú kisgyermekektől 3. évfolyamos diákokkal 

bezárólag foglalkoznak (Pianta, 2001), valamint a magyarországi minta mellett egyaránt 

fontosnak tartottuk a tapasztalatgyűjtést határon túli magyar ajkú tanítási környezetben.  

 

 

 

 

 

 



 

 

                          
 

4. ábra. A kutatási folyamat vázlata 

Adaptálási 
folyamat 

• 2018 
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Relationship Scale 
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(a tanítók 
meglátásai 43 
tanulóval való 
kapcsolatukról) 

• 2. és 3. évfolyam 

 



 

 

A 17. táblázatban szemléltetjük az elvégzett empirikus kutatások lényeges 

paramétereit. A megalapozó vizsgálatok és a nagymintás vizsgálat során összesen hét 

település (magyarországi és szerbiai) iskoláihoz jutott el a kutatásunk, amelynek során az 

általános iskolák számát tekintve tíz tanintézmény csatlakozott a kutatáshoz. A vizsgálatokban 

részt vevő tanítók száma összesen 22 fő. Tíz 2. osztály, tizenegy 3. osztály és egy 4. osztály 

tanítói segítették a munkánkat. Az első próbamérés, a második próbamérés, a nagymintás 

mérés és az online próbamérés során a 22 tanítótól összesen 363 tanulóra vonatkozó kitöltés 

származik. 

 A tanítók számára készített visszajelzést (12. melléklet) az általuk kitöltött kérdőívvel 

kapcsolatban 20 pedagógus részére készítettünk. A nagymintás mérés részeként 183 tanuló 

töltötte ki a tanulói adatlapot.  



 

 

17. táblázat. Az empirikus vizsgálatokat összefoglaló táblázat 

Kutatás Ország Osztály Létszám 
Visszajelzés 

a tanítónak  

Mérés 

éve 

Tanítói 

kitöltés 

Tanulói 

kitöltés 
Összesen 

Összes tanítói 

kitöltés 

Első 

próbamérés 

Magyarország 2. 28 
- 2018 50 

0 
137 tanítói 

kitöltés 

363 

Szerbia 3. 22 

Második 

próbamérés 
Magyarország 

2. 29 

igen 2019 87 
4. 24 

2. 17 

3. 17 

Nagymintás 

mérés 

Magyarország 

2. 21 

igen 2019 

183 183 

 

 

 

 

183 tanítói 

és tanulói 

kitöltés 

 

 

 

 

 

 

 

3. 19 

2. 18 

Szerbia 

2. 12 

igen 

2019 

3. 10 

3. 9 

2. 11 

3. 17 

3. 11 

3. 9 

2. 7 

2. 12 

2020 3. 15 

3. 12 

Online 

próbamérés 
Szerbia 

2. 21 
igen 2021 43 0 

43 tanítói 

kitöltés  3. 22 

 



 

 

A kutatómunka időbeli ütemezését (ütemterv) a 18. táblázat ismerteti, amelyben a 

kutatómunka legelején meghatározott és kitűzött célokat foglaljuk össze. Bemutatja a tanévek, 

azon belül is az egyes félévek főbb célkitűzéseit, feladatait és várható eredményeit.  

18. táblázat. A kutatómunka időbeli ütemezése (ütemterv) 

Tanév Félév Feladatok Várható eredmények 

 

2016/ 

2017. 

 

I. 

- kutatási téma kiválasztása és pontosítása 

- szakirodalom feltárásának megkezdése 

- kutatási terv elkészítése 

- kutatási terv bemutatása 

 

II. 

- hazai és nemzetközi szakirodalom 

gyűjtése és feldolgozása 

- szakirodalmi tanulmány elkészítése 

- szakirodalmi tanulmány 

bemutatása 

- konferencián való 

részvétel 

 

2017/ 

2018. 

 

I. 

- alkalmazandó mérőeszköz/ 

mérőeszközök kiválasztása 

- adaptációs folyamat megkezdése 

- kutatási beszámoló I. 

- kutatási beszámoló I. 

bemutatása 

- konferencián való 

részvétel 

 

II. 

- mérőeszköz adaptálása angolról magyar 

nyelvre (tanítói kérdőív) 

- tanítói háttérkérdőív 

- kismintás pilot vizsgálat: adatgyűjtés, 

adatelemzés 

- kutatási beszámoló II. 

- kutatási beszámoló II. 

bemutatása 

- konferencián való 

részvétel, publikálás 

 

2018/ 

2019. 

 

I. 

- nagymintás mérés (adatgyűjtés) 

- adatelemzés 

- eredmények értékelése 

- kutatási beszámoló III. 

- hazai és külföldi 

konferencia 

- publikáció 

 

II. 

- tanulói kérdőív 

- adatelemzés, kiértékelés 

- eredmények publikálása 

- kutatási beszámoló IV. 

- hazai és külföldi 

konferencia 

- publikáció 

 

2019/ 

2020. 

 

I. 

- adatok kiértékelése 

- kutatási beszámoló V. 

- disszertáció 

- hazai és külföldi 

konferencia 

- publikáció 

 

II. 
- a disszertáció végleges elkészítése 

- publikáció 

- disszertáció 

Az első két félév fő célkitűzései közé tartozott a kutatási téma kiválasztása és annak 

pontosítása, valamint a témához kapcsolódó szakirodalom mélyreható feltárása, magába 

foglalva a kutatási terv és a szakirodalmi tanulmány elkészítését. A második tanév elsődleges 

céljaiként a mérőeszközök kiválasztása és az ezt követő kismintás próbamérés lefolytatása 

jelölhető meg. A harmadik tanévben a minta elemszámának növelésére helyeztük a hangsúlyt, 

bevonva a tanítók meglátásai mellett a tanulók véleményét is. A negyedik év főként 
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kiértékeléssel és adatelemzéssel telt, valamint az értekezés elkészítésével. Az időbeli 

ütemezés tartható volt és az általunk kitűzött célok megvalósulása mellett tanulmányaim 

végén az adaptált tanítói kérdőív online kérdőívváltozata is elkészülhetett. 
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5.  EREDMÉNYEK 

A kutatási eredményeket bemutató fejezetben ismertetjük a kutatási folyamat eredményeit, 

kezdve a próbamérések által kapott eredményekkel, majd bemutatjuk a nagymintás mérés 

eredményeit is.  

5.1. Az első próbamérés eredményei 

Az első próbamérést 2018 februárjában végeztük el egy magyarországi és egy szerbiai 

általános iskola egy-egy osztályában, papír-ceruza kérdőív segítségével. Az adatgyűjtésben 

két osztálytanító segítette a munkánkat, akiknek 50 tanulóhoz fűződő kapcsolatáról 

rendelkezünk adatokkal (Huszka, 2018b; Huszka & Kinyó, 2019c; 2019d). A minta jellemzőit 

a 4.1.2. alfejezetben ismertettük. Az első kismintás vizsgálat lefolytatásával az adaptált tanítói 

kérdőív, a Student-Teacher Relationship Scale (STRS, Pianta, 2001) magyar változatának 

kipróbálása volt a célunk. A kutatás első szakaszában a kérdőív-kiértékelés menetének 

tanulmányozása, elemzése is a fő céljaink közé tartozott. 

5.1.1. Az STRS mérőeszköz (Pianta, 2001) megbízhatósága  

Az első kutatásunk (Huszka & Kinyó, 2018) esetében (19. táblázat) a teljes kérdőív 

megbízhatósága elfogadhatónak bizonyult (Cronbach-α = 0,62). Az alskálák 

megbízhatóságának elemzése azt mutatta, hogy a közelség és a konfliktus skálák egyaránt 

megbízhatóan mérnek (Cronbach-α = 0,85 és 0,90), a 0,6 feletti értékek a szakirodalom 

alapján elfogadhatóak (Malhotra, 2002). 

Azonban a függőség skála megbízhatósága nem megfelelő. Ez az eredmény 

összhangban áll a mérőeszköz nemzetközi használata során tapasztaltakkal (Fraire et al., 

2013). Így a jövőben ezt az alskálát átalakítjuk, vagy fontolóba vesszük a mellőzését, nem 

vonjuk be a vizsgálatokba.  

19. táblázat. Az STRS mérőeszköz (Pianta, 2001) megbízhatósága 

Első próbamérés 

Skálák Cronbach-α 

Konfliktus 0,90 

Közelség 0,85 

Függőség 0,53 

A teljes kérdőív reliabilitása 0,62 
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5.1.2. Az STRS kérdőív (Pianta, 2001) alkalmazása során kapott első eredmények 

A 20. táblázatban leíró statisztikai paraméterekkel összegezzük az STRS kérdőív három 

skáláján kiszámított tanítói pontszámokat. A három skála átlaga közül a közelség skála 

(40,68) átlaga bizonyult a legmagasabbnak, a függőség skála átlaga pedig a 

legalacsonyabbnak (7,92). A legmagasabb pontszámot (53 pont) is a közelség skála esetében 

azonosítottuk.  

20. táblázat. Az STRS kérdőív (Pianta, 2001) három skáláján elért tanítói pontszámok 

alakulása az első próbamérés során (Ntanulók = 50, Ntanítók = 2) 

STRS kérdőív Konfliktus skála Közelség skála Függőség skála 

Átlag 18,04 40,68 7,92 

Szórás 8,80 7,11 2,97 

Medián 15,00 41,00 7,50 

Minimum 12 23 5 

Maximum 47 53 17 

A 21. táblázat az STRS kérdőív konfliktus és közelség skáláin elért tanítói 

összpontszámok értelmezését mutatja be. A jelen próbamérés mintáját tekintve az esetszámok 

száz fő alatt maradtak, így a gyakoriság feltüntetésénél a százalékban történő kimutatástól 

eltekintünk. A konfliktus skála alapján 5 esetben találtunk magas szintű konfliktust a tanító-

tanuló kapcsolatában, és 23 esetben figyelhető meg a közelség alacsony szintje. 

21. táblázat. Az STRS kérdőív (Pianta, 2001) egyes skáláin elért tanítói összpontszámok 

értelmezése az első próbamérés alkalmával 

Skála 
Összesített tanítói 

pontszámok kategóriái 

Gyakoriság 

(db) 
Értelmezés 

Konfliktus összpontszám ≥ 28  5 konfliktus magas szintje  

Közelség 
összpontszám ≥ 50  

összpontszám ≤ 40  

7  

23 

közelség magas szintje 

közelség alacsony szintje  

A következőkben azokat az eredményeket közöljük (Huszka & Kinyó, 2019c), 

amelyek a tanuló-tanító kapcsolatának alacsony, vagy magas szintjére utalnak. A függőség 

skála reliabilitása nem bizonyult megfelelőnek, így nem vonjuk be az elemzésbe. Az első 

próbamérés alkalmával a függőség skála megbízhatóságához fűződő magyarázatunk mentén a 

teljes kérdőív értékelésétől is eltekintünk. A kapott vizsgálati eredményeket a 22. táblázatban 

foglaljuk össze. 
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Az eredmények szerint 5 tanuló esetében a konfliktus magas szintje van jelen. 

Közülük négy tanuló második osztályba jár (3 fiú és 1 lány), és egy diák (fiú) harmadik 

osztályba.  

A tanítók véleménye alapján 7 gyermek esetében szignifikánsan magasabb szintű 

közelség mutatkozott. A tanítók véleménye alapján a második osztályban 2 lány, a harmadik 

osztályban 2 lány és 3 fiú mutatott magasabb szintű közelséget. Meglepő eredménynek 

számít, hogy a harmadik osztályban a fiúk nagyobb számban vannak jelen a közelség skála 

magasabb tartományában, miközben a nemzetközi eredmények a lányok esetében mutatnak 

nagyobb közelséget a tanító irányába (pl. Gregoriadis & Tsigilis, 2008). 

22. táblázat. Az első próbamérés eredményei (Ntanulók = 50) 

Osztály Tanuló neme 
Magas szintű konfliktus-

konfliktus skála (db) 

Pozitív kapcsolat magas 

szintje-közelség skála (db)  

2. 
fiú 3 0 

lány 1 2 

3. 
fiú 1 3 

lány 0 2 

Az első próbamérés tapasztalatai alapján néhány apró változtatásra lesz szükség, amit 

célszerű lesz megtenni az elkövetkezőkben. A jövőben megfigyeljük majd, hogy nagyobb 

minta esetében hogyan alakul az adaptált mérőeszköz függőség skálájának megbízhatósága, 

és az alapján hozunk döntést arról, hogy bevonjuk-e a későbbi vizsgálatokba. Az alapvető 

demográfiai kérdéseinket kiegészítjük a tanító életkorával és az oktatásban eltöltött éveinek 

számával, hogy adatokkal rendelkezzünk azzal kapcsolatban is, hogy pályája elején jár-e az 

adott tanító, vagy sem.  

Az adatgyűjtés során azt tapasztaltuk, hogy elegendő időt (legalább két hetet) kell 

biztosítani a tanítóknak az időigényes kérdőív kitöltésére, hogy kellőképpen átgondolhassák 

meglátásaikat egy-egy tanulóval való kapcsolatukról. A tanítók nagymértékű adminisztrációs 

teendőik mellett több időt szükséges a kitöltésre biztosítani. 
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5.2. A második próbamérés eredményei 

A második vizsgálat (Huszka & Kinyó, 2019c) során (2018. december – 2019. március) négy 

magyarországi osztály tanítóival (Ntanítók = 4) folytattunk vizsgálatot, akik 87 tanulóra 

vonatkozóan töltötték ki a kérdőívet. 

A második próbamérés során a tanítói háttérkérdőívet kiegészítettük a tanító néhány 

adatával (pedagógus életkora és a tanügyben eltöltött éveinek száma). A minta jellemzőit a 

4.2.2. alfejezetben ismertettük. Az első próbaméréshez hasonlóan, a második próbamérés 

alkalmával is az adaptált tanítói kérdőívet, a Student-Teacher Relationship Scale (STRS, 

Pianta, 2001) magyar változatát alkalmaztuk. 

5.2.1. Az STRS mérőeszköz (Pianta, 2001) megbízhatósága  

A második kutatás esetében is elfogadható volt a teljes kérdőív megbízhatósága (Cronbach-α 

= 0,74). A konfliktus és a közelség skála megbízhatósága ugyanúgy megfelelő, mint az első 

kutatásunk alkalmával. A második vizsgálatunk során a függőség skála reliabilitása is 

elfogadhatónak bizonyult (Cronbach-α = 0,72). A megbízhatósági adatokat a 23. táblázatban 

mutatjuk be. 

23. táblázat. Az STRS mérőeszköz megbízhatósága 

Második próbamérés 

Skálák Cronbach-α 

Konfliktus 0,86 

Közelség 0,64 

Függőség 0,72 

A teljes kérdőív reliabilitása 0,74 

A kis mintára való tekintettel a faktorstruktúra ellenőrzése a kutatás jelen szakaszában 

nem volt célunk. Nagyobb mintán tervezünk faktoranalízist végezni, amelyhez az elméleti 

faktorstruktúrát a szakirodalomból (Pianta, 2001) kölcsönözzük majd. 
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5.2.2. Az STRS kérdőív (Pianta, 2001) alkalmazása során kapott eredmények 

A kérdőív egyes skáláin elért tanítói összpontszámok értelmezésekor egy hiányzó adattal 

szembesültünk a közelség skála vonatkozásában, ebben az esetben három állítását nem 

értékelt a tanító, így ennél nem számítottuk ki a közelség és a teljes kérdőív pontot/százalékot, 

mivel csupán egy skálán egy hiányzó adat esetében alkalmazható a bemutatott képlet (lásd: 

4.1.1.1. alfejezet). A másik két skála esetében 3 esetben találtunk hiányzó adatokat, amiket 

orvosolni tudtunk a képlet segítségével.  

A 24. táblázat alapján a közelség skála átlaga bizonyult a legmagasbbnak (39,17) és 

ugyanezen a skálán megfigyelhető a legmagasabb pontszám elérése is (48 pont). A 

legalacsonyabb összesített pontszámot a függőség skálán figyelhetjük meg (5 pont). 

24. táblázat. Az STRS kérdőív (Pianta, 2001) három skáláján elért tanítói pontszámok 

alakulása a második próbamérés alkalmával (Ntanulók = 86, Ntanítók = 4) 

STRS kérdőív Konfliktus skála Közelség skála Függőség skála 

Átlag 18,77 39,17 7,57 

Szórás 6,94 4,89 2,92 

Medián 16,00 39,00 7,00 

Minimum 12 20 5 

Maximum 43 48 18 

Az adaptált tanítói kérdőív skáláin elért pontszámokat a 25. táblázat mutatja be. A 

közelség skála alapján a kapcsolat alacsony szintje a tanítók szerint a tanulók több mint 

felénél jelentkezik. Eredményeink alapján a konfliktus magas szintje 10 esetben jelenik meg, 

a függőség magas szintje 8 esetben azonosítható. 

25. táblázat. Az STRS kérdőív (Pianta, 2001) egyes skáláin elért tanítói összpontszámok 

értelmezése a második próbamérés alkalmával (Ntanulók = 86) 

Skála 
Összesített tanítói 

pontszámok kategóriái 

Gyakoriság 

(db) 
Értelmezés 

Konfliktus összpontszám ≥ 28 10 konfliktus magas szintje 

Közelség 
összpontszám ≥ 50 

összpontszám ≤ 40 

 0 

48 

közelség magas szintje 

közelség alacsony szintje 

Függőség összpontszám ≥13 8 függőség magas szintje 

Teljes 

kérdőív 

összpontszám ≥126 

összpontszám ≤104 

7 

13 

kapcsolat magas szintje 

kapcsolat alacsony szintje 
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A jelenségek mélyebb megismerése érdekében a 26. táblázat alapján részletezzük az 

eredményeket. A második próbamérés alkalmával a négy osztályban összesen 10 olyan 

tanuló-tanító kapcsolatot tártunk fel, ahol a konfliktus magas szintje van jelen. Konfliktusos 

kapcsolatok 7 fiú és további 3 lány esetében jelentek meg a tanítók meglátásai alapján.  

A négy osztály közül nem találtunk olyan esetet, ahol a pozitív kapcsolat magas szintje 

lett volna fellelhető a közelség skála alapján. 

Az első próbaméréstől eltérően a második próbamérés esetében a függőség alskála 

megbízhatósága elfogadhatónak bizonyult, így a jelenlegi mérés során megfigyeltük, hogy a 

tanítók válaszai alapján hogyan alakultak a függőség skála eredményei. Magas függőség 8 

tanuló (6 fiú és 2 lány) esetében fordul elő a 3. osztályban tanító pedagógus nézőpontja 

szerint. A függőség alskála magas értéke 2. évfolyamig még nem ad okot aggodalomra 

(Pianta, 2001), azonban próbamérésünknél 3. osztályosok esetében nyilatkozott függő 

kapcsolatról a tanító (Huszka & Kinyó, 2019c). 

26. táblázat. A második próbamérés eredményei (Ntanulók = 87, Ntanítók = 4) 

Osztály 
Tanuló 

neme 

Magas szintű 

konfliktus-

konfliktus skála 

(db) 

Pozitív kapcsolat 

magas szintje-

közelség skála 

(db) 

Magas szintű 

függőség- 

függőség skála 

(db) 

2. (I.) 
fiú 3 0 0 

lány 1 0 0 

2. (II.) 
fiú 1 0 0 

lány 2 0 0 

3.  
fiú 2 0 6 

lány 0 0 2 

4.  
fiú 1 0 0 

lány 0 0 0 

 

Részösszefoglalás 

Részösszegzésként elmondható, hogy a két próbamérés keretében összesen hat tanító számolt 

be arról, hogyan látják az osztályukban tanuló diákokkal a kapcsolatukat (összesen 137 

általános iskolás diák). A tanítói véleményt feltáró kérdőív alkalmazásával első 

eredményeinket mutattuk be (22. táblázat és 26. táblázat). Az adott mintára vonatkozó 

eredményeink összességében azt támasztják alá, hogy a legtöbb esetben a tanítók és a diákok 

közötti kapcsolat megfelelő, ám esetenként szükség lehet a közöttük fennálló kapcsolat 

megerősítésére, illetve a fennálló konfliktusok csökkentésére. Az adott minta kapcsán a 

pedagógusok több konfliktusos kapcsolatot észlelnek a fiú tanulóikkal, mint a lányokkal. 
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További terveink között szerepel, hogy az adaptált tanítói kérdőív alkalmazása során 

kapott eredményeket összevetjük a vele párhuzamosan felvett háttérkérdőívvel. Korrelációs 

elemzések választ adhatnak arra a kérdésre, hogy van-e összefüggés a gyermekek tanulmányi 

teljesítményének megítélése és a diák tanítóhoz fűződő kapcsolata között a tanítók véleménye 

alapján.  

5.3. A nagymintás mérés eredményei 

5.3.1. Az STRS mérőeszköz (Pianta, 2001) megbízhatósága a nagymintás mérés teljes 

mintáján  

A teljes adaptált tanítói kérdőív reliabilitása az első faktoranalízis elvégzését megelőzően is 

megfelelőnek bizonyult (Huszka & Kinyó, 2020). Az elméleti modell három alskálája közül a 

konfliktus és a közelség alskála megbízható (Cronbach-α = 0,90 és Cronbach-α = 0,88). A 

függőség alskála megbízhatósága alacsonyabb értéket mutat, azonban ez az érték is 

elfogadható (27. táblázat).  

27. táblázat. Az STRS mérőeszköz megbízhatósága  

A STRS reliabilitása 

Skálák Cronbach-α 

Konfliktus 0,90 

Közelség 0,88 

Függőség 0,69 

Teljes kérdőív 0,81 

A változók alapstatisztikái 

A kutatásban résztvevő tanítók ötfokú Likert-típusú skálán (1 = határozottan nem jellemző; 5 

= határozottan jellemző) nyilvánították ki a véleményüket a tanulóikkal való kapcsolatról. A 

változók alapstatisztikái mellett a kijelentésekre adott válaszok száma is megfigyelhető 

(Huszka & Kinyó, 2020) a 28. táblázatban.  

Az itemek átlagértékei egyaránt lefedik az alacsonyabb és magasabb skálafokokat is. 

A szóródási mutatók kiegyensúlyozottak (SD = 0,64 és 1,34 közöttiek), és nem jellemzőek 

szélsőséges ingadozások. A legmagasabb átlagot mutató item a 7. (M = 4,48) állítás. Ezek 

szerint a tanítók leginkább azzal az állítással értettek egyet, miszerint ha a szóbeli jutalmazás 

(dicséret) eszközét alkalmazzák, a gyermekek büszkének érzik magukat.  
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28. táblázat. Az adaptált tanítói kérdőív állításai és alapstatisztikai jellemzői 

Állítás Kitöltés Átlag Szórás 

1. Meleg, szeretetteljes kapcsolatom van ezzel a 

gyermekkel. 
183 4,08 0,87 

2. Ez a gyermek és én mintha folyton küzdenénk 

egymással. 
183 1,55 0,93 

3. Ha zaklatott, nálam keres vigaszt. 181 3,14 1,34 

4. Ennek a gyermeknek a számára kényelmetlen, ha 

pozitív érzelmet kifejező módon, vagy más pedagógiai 

célból hozzáérek. 

182 4,58 0,70 

5. Sokat jelent neki a velem való kapcsolat. 182 3,73 1,06 

6. Úgy tűnik, hogy megsértődik, vagy zavarba jön, ha 

kijavítom. 
183 2,06 1,12 

7. Ha megdicsérem, láthatóan büszkének érzi magát. 183 4,48 0,73 

8. Erőteljesen reagál, ha el kell válnia tőlem. 183 1,57 0,87 

9. Kéretlenül is sok dolgot oszt meg velem magáról. 183 2,40 1,24 

10. Ez a gyermek túlságosan függ tőlem. 183 1,61 0,73 

11. Ez a gyermek könnyen dühös lesz rám. 183 1,59 0,89 

12. Próbál a kedvemben járni. 183 3,60 1,16 

13. Úgy érzi, nem fair módon bánok vele. 183 1,43 0,72 

14. Akkor is segítséget kér tőlem, ha nincsen igazából 

szüksége segítségre. 
183 1,83 0,98 

15. Könnyű ráhangolódni ennek a gyermeknek az 

érzéseire. 
183 3,60 1,08 

16. Ez a gyermek a büntetés és kifogásolás forrásaként 

tekint rám. 
183 1,31 0,64 

17. Sértődött vagy féltékeny, amikor más gyerekekkel 

foglalkozom. 
183 1,51 0,97 

18. Ha fegyelmezik ezt a gyermeket, utána még sokáig 

ellenkezik vagy dühös. 
182 1,68 1,02 

19. Ha rendetlenkedik ez a gyermek, jól reagál egy 

pillantásomra, vagy a hanghordozásomra. 
183 1,98 0,97 

20. Kimerít, hogy ezzel a gyermekkel foglalkozzam. 181 1,38 0,76 

21. Észrevettem már, hogy utánozza a viselkedésem, 

vagy ahogyan végzem egyes tevékenységeimet. 
183 1,69 1,01 

22. Ha rosszkedvű, tudom, hogy hosszú és nehéz napunk 

lesz együtt. 
183 1,59 0,90 

23. Az irántam táplált érzései kiszámíthatatlanok vagy 

gyorsan változóak. 
182 1,48 0,73 

24. Minden erőfeszítésem ellenére nem találom 

megfelelőnek, ahogyan ezzel a tanulóval kijövünk 

egymással. 

182 1,52 0,81 

25. Nyafog vagy sír, ha akar tőlem valamit. 181 1,23 0,49 

26. Úgy érzem, titkolózik előttem, vagy manipulálni 

próbál. 
183 1,27 0,70 

27. Nyíltan megosztja velem az élményeit és az érzéseit. 183 3,59 1,19 

28. A vele való interakciók során hatékonynak és 

magabiztosnak érzem magam. 
183 3,76 1,17 
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A pedagógusok egyetértettek azzal a kijelentéssel is, hogy a gyermekek számára 

kényelmetlen, ha pedagógiai célból megérintik őket (4. item; M = 4,58). A legalacsonyabb 

átlagú itemnek a 25. állítás (M = 1,23) tekinthető. A pedagógusok legkevésbé azzal a 

kijelentéssel értettek egyet, amely szerint a gyermek „nyafog”, ha akar tanítójától valamit. 

Hiányzó válaszok esetén a 4.1.1.1 alfejezetben bemutatott módon jártunk el (Huszka & 

Kinyó, 2020). 

11 esetben a speciális képletet (lásd: 4.1.1.1 alfejezet) kellett alkalmazni, hogy 

kiszámítható legyen a skálapontszám. Hat esetben nem számoltunk teljes skála pontszámot/ 

százalékot, mivel a közelség skála pontszámok túl alacsonyak voltak ( < 1) az átalakítást 

segítő táblázat alapján. Ez a jelenség két szerbiai tanító kitöltését érintette, az egyik 

pedagógusnál 2, a másiknál 4 esetben.  

Az 5. ábra segítségével bemutatjuk a kérdőív skáláinak átlagait a teljes mintán, 28 

itemre vonatkozóan. A konfliktus skála esetében a skálaátlag 1,5 (SD = 0,20), a közelség 

skála skálaátlaga 3,51 (SD = 0,85), a függőség skála skálaátlaga pedig 1,71 (SD = 0,22). A 

közelség skála átlaga mutatkozik a legmagasabbnak, a skálához tartozó állításokra a tanítók 

leginkább a „semleges, nem tudom” és az „inkább jellemző” lehetőségeket választották. A 

konfliktus és a függőség skála esetében nem értettek egyet az adott állításokkal (az átlagok az 

„inkább nem jellemző” válaszok körül csoportosultak).  

 

 

5. ábra. Skála-átlagok 28 állításra vonatkozóan 
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5.3.2. Az STRS mérőeszköz (Pianta, 2001) validitása 

Kutatásunkban a nemzetközi gyakorlathoz illeszkedő struktúraellenőrzés módszeréhez 

csatlakoztunk, amely során az STRS alkalmazásai esetében a kutatók feltáró faktoranalízissel 

(EFA) ellenőrzik a mérőeszköz struktúráját (pl. Fraire et al., 2013). Az alfejezetben a feltáró 

faktoranalízis eredményeit mutatjuk be. A főkomponens-elemzésbe az összes (28 db) állítást 

bevontuk, és a változók három faktorba történő rendezését kértük (KMO = 0,86; 

megmagyarázott variancia = 55,03%; faktorsúly alsó határa = 0,35). A faktorelemzés során 

kapott faktorstruktúrát a 29. táblázatban mutatjuk be (Huszka & Kinyó, 2020). 

29. táblázat. Rotált faktorsúlymátrix 

Változók (rövid jelölés) 
Faktorok és faktorsúlyok 

1 2 3 

Konfliktus _18 0,80 -0,09 0,21 

Konfliktus_02 0,75 -0,25 -0,13 

Konfliktus _22 0,74 0,07 0,11 

Konfliktus _16 0,73 -0,08 0,03 

Konfliktus _23 0,69 -0,15 0,17 

Konfliktus _26 0,68 -0,02 -0,07 

Konfliktus _20 0,68 -0,19 -0,02 

Konfliktus _13 0,67 -0,09 0,10 

Konfliktus _24 0,64 -0,27 0,08 

Konfliktus _11 0,64 -0,07 0,30 

Konfliktus _25 0,53 0,05 0,26 

Függőség _06 0,50 -0,14 0,03 

Közelség _05 0,04 0,79 0,26 

Közelség _03 -0,08 0,79 0,27 

Közelség_01 -0,29 0,78 0,06 

Közelség _12 -0,15 0,77 0,24 

Közelség _27 -0,12 0,75 0,29 

Közelség _07 0,10 0,73 -0,09 

Közelség _15 -0,33 0,70 0,12 

Közelség _28 -0,13 0,62 0,03 

Konfliktus _19 0,27 -0,53 -0,17 

Függőség_08 -0,05 0,24 0,83 

Függőség _10 0,09 0,18 0,75 

Függőség _14 0,06 0,06 0,74 

Függőség _17 0,33 0,15 0,68 

Közelség _21 0,24 0,23 0,63 

Közelség _09 0,02 0,38 0,55 

Közelség _04 -0,31 0,32 -0,36 
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Feltáró faktoranalízis (Fraire et al., 2013) elvégzését követően az olasz kutatók az 

STRS kérdőív hat problémás állítását azonosították be. Az olasz kutatás során a következő 

kijelentések okoztak némi problémát: 4-es, 6-os, 12-es, 19-es, 21-es és a 25-ös számú tétel. A 

hat item mellőzését követően a modell-illeszkedés megfelelőnek bizonyult, így a 

változtatások meghozták azokat az eredményeket, amiket reméltek. A kutatók a későbbiek 

során a problémás állítások nélkül dolgoztak, ebből adódóan összesen 22 tételt vontak be a 

további elemzéseikbe, amelyekkel igazolni tudták a kérdőív megbízhatóságát és 

érvényességét az adott mintán (Fraire et al., 2013). Az általuk kapott faktorstruktúrát a 

skálákhoz tartozó tételszámok mentén ismertetjük (Fraire et al., 2013): konfliktus skála (2., 

11., 13., 16., 18., 20., 22., 23., 24., 26. item), közelség skála (1., 3., 5., 7., 9., 15., 27., 28. 

item), függőség skála (8., 10., 14., 17. item). Vizsgálatunk a bemutatott olaszországi méréssel 

(Fraire et al., 2013) több ponton is egyezik: a kívánatostól eltérő faktorban megjelenő itemek 

közül négy megegyezik az olaszországi kollégák által is azonosítottakkal, ezek a 4-es, 6-os, 

19-es és a 21-es számmal jelölt tételek. A vizsgálatunk során eltérő itemviselkedést mutató 

kérdőívtételeket (Huszka & Kinyó, 2020) a 30. táblázat mutatja. 

30. táblázat. Eltérő itemviselkedéssel jellemezhető kérdőívtételek 

Eltérő viselkedésű tételek Értékek 

Konfliktus _19 
Ha rendetlenkedik ez a gyermek, jól reagál egy 

pillantásomra, vagy a hanghordozásomra. 
-0,53 

Közelség _04 

Ennek a gyermeknek a számára kényelmetlen, ha 

pozitív érzelmet kifejező módon, vagy más pedagógiai 

célból hozzáérek. 

-0,36 

Közelség _09 Kéretlenül is sok dolgot oszt meg velem magáról. 0,55 

Közelség _21 
Észrevettem már, hogy utánozza a viselkedésem, vagy 

ahogyan végzem egyes tevékenységeimet. 
0,63 

Függőség _06 
Úgy tűnik, hogy megsértődik, vagy zavarba jön, ha 

kijavítom. 
0,50 

A további elemzések eredményei: a faktorstruktúra és a megbízhatóság javulása  

Elemzéseink későbbi szakaszában lépésről lépésre kivettük az elemzésből a kérdőív azon 

állításai, melyeket a faktoranalízis nem az elméleti megállapítások alapján várt faktorba 

rendezett (5 változó). Több alkalommal is újrafuttattuk az elemzéseket azt remélve, hogy 

valamelyest pozitívabb irányba fog változni a faktorstruktúra. Az állítások egyesével való 

mellőzése nem befolyásolta pozitív irányba az eredményt, a faktorstruktúra nem változott. Így 

arra a következtetésre jutottunk, hogy a nem megfelelő helyen lévő változókat érdemes 

kihagynunk a további elemzésekből, a későbbi vizsgálatokban pedig érdemes lehet az adott 
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kijelentések megfogalmazásán kismértékben változtatni. A 23 változó bevonásával lefuttatott 

faktoranalízis eredményeit a 31. táblázat összegzi (Huszka & Kinyó, 2020).  

31. táblázat. Feltáró faktoranalízis 23 változó bevonásával 

Változók (rövid jelölés) 
Faktorok 

1 2 3 

Konfliktus _18 0,81   

Konfliktus _22 0,76   

Konfliktus _02 0,74   

Konfliktus _16 0,73   

Konfliktus _23 0,73   

Konfliktus _26 0,71   

Konfliktus _13 0,69   

Konfliktus _20 0,69   

Konfliktus _11 0,66   

Konfliktus _24 0,65   

Konfliktus _25 0,55   

Közelség _05  0,80  

Közelség_01  0,80  

Közelség _03  0,79  

Közelség _12  0,77  

Közelség _27  0,76  

Közelség _07  0,74  

Közelség _15  0,70  

Közelség _28  0,63  

Függőség_08   0,83 

Függőség _14   0,76 

Függőség _10   0,75 

Függőség _17   0,67 

Az feltáró faktoranalízist (EFA) az öt, problémás állítás (4-es, 6-os, 9-es, 19-es, 21-es 

számú tételek) egyidejű mellőzésével is elvégeztük. A faktorelemzésbe a 23 állítás bevonása 

mellett ismét a változók háromfaktoros elrendezését kértük (KMO = 0,86; megmagyarázott 

variancia = 60,02%; faktorsúlyok alsó határa = 0,40). A problémát okozó kérdőívtételek 

mellőzését követően leképeződött a nemzetközi szakirodalomból (Fraire et al., 2013) ismert 

faktorstruktúra, így 23 változó bevonásával sikerült visszaigazolni a nemzetközi vizsgálatok 

faktorstruktúráját (31. táblázat; Huszka & Kinyó, 2020). 

A problémás öt állítás mellőzése a kérdőív megbízhatóságának javulását is 

eredményezte (Huszka & Kinyó, 2020), amit a 32. táblázat mutat be. A változás együtt járt az 

alskálák reliabilitásának további javulásával is, ennek következtében a konfliktus alskála, 

valamint a közelség alskála jóságmutatói kis mértékben javultak (Cronbach-α = 0,91 és 
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Cronbach-α = 0,90), azonban a függőség alskála reliabilitása jelentős javulást mutatott 

(Cronbach-α = 0,81).  

32. táblázat. A kérdőív reliabilitásának vizsgálata a problémás 5 tétel kihagyásával 

A STRS reliabilitása 

Skálák Cronbach-α 

Konfliktus 0,91 

Közelség 0,90 

Függőség 0,81 

A kérdőív reliabilitása 0,82 

Az alábbi ábra (6. ábra) bemutatja, hogy hogyan alakultak a magyar nyelvre adaptált 

STRS kérdőív alskáláinak átlagai a faktoranalízis során bemutatott 23 itemes verzióra 

vonatkozóan. A konfliktus alskála átlagának (M = 1,46) értéke tekintetében a nem jellemző 

válaszlehetőségek voltak a középpontban. A közelség skála átlaga (M = 3,75) mutatkozik 

legmagasabbnak, a skálához tartozó állításokkal többnyire egyetértettek a pedagógusok. A 

függőség alskálánál (M = 1,63) hasonlóan alacsonynak mutatkozik a skála átlag, mint a 

konfliktus alskála esetében: a tanítók nem értettek egyet az egyes állításokkal. 

         

6. ábra. Skála-átlagok 23 állításra vonatkozóan 
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A mélyebb megismerés érdekében fontosnak tartottuk külön, a 23 állításra 

vonatkozóan kimutatni és összefoglalni az itemátlagok alakulását (33. táblázat). A 

legmagasabb itemátlagok az 1. (M = 4,08; SD = 0,87) és a 7. (M = 4,48; SD = 0,73) állítás 

átlaga esetében mutatkoznak, amelyekhez az alábbi két állítás társul: „1. Meleg, szeretetteljes 

kapcsolatom van ezzel a gyermekkel.” és „7. Ha megdicsérem, láthatóan büszkének érzi 

magát.”. Ezek alapján az adott állítások határozottan jellemzik a tanuló-tanító kapcsolatát. 

Szintén magasabb itemátlagokkal rendelkezik az 5. item (M = 3,73; SD = 1,06), a 12. item (M 

= 3,60; SD = 1,16), a 15. item (M = 3,60; SD = 1,08), a 27. item (M = 3,59; SD = 1,19) és a 

28. item (M = 3,76; SD = 1,17).  

33. táblázat. Kérdőívtételek átlagai 23 állításra vonatkozóan 

Kérdőívtétel sorszáma az eredeti kérdőívben Átlag Szórás 

1.  4,08 0,87 

2.  1,55 0,93 

3.  3,14 1,34 

5.  3,73 1,06 

7.  4,48 0,73 

8.  1,57 0,87 

10.  1,61 0,73 

11.  1,59 0,89 

12.  3,60 1,16 

13.  1,43 0,72 

14.  1,83 0,98 

15.  3,60 1,08 

16.  1,31 0,64 

17.  1,51 0,97 

18.  1,68 1,02 

20.  1,38 0,76 

22.  1,59 0,90 

23.  1,48 0,73 

24. 1,52 0,81 

25.  1,23 0,49 

26.  1,27 0,70 

27.  3,59 1,19 

28.  3,76 1,17 

Az alacsony átlaggal szereplő állítások arra utalnak, hogy az adott kijelentés(ek) nem 

jellemzőek az egyes tanuló felé irányuló kapcsolatra. Alacsony itemátlagok mutatkoznak a 

következőknél: a 16. item (M = 1,31; SD = 0,64), a 25. item (M = 1,23; SD = 0,49) és a 26. 

item (M = 1,27; SD = 0,70). A következő állítások tartoznak a legalacsonyabb átlaggal 

rendelkező itemekhez: „16. Ez a gyermek a büntetés és kifogásolás forrásaként tekint rám.”, 
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„25. Nyafog vagy sír, ha akar tőlem valamit.” és „26. Úgy érzem, titkolózik előttem, vagy 

manipulálni próbál.”.  

Megerősítő faktoranalízis  

A feltáró faktoranalízis (EFA) során feltártuk az adaptált tanítói kérdőív faktorstruktúráját, 

amelyet az előző alfejezetben részleteztünk. Ezt követően megerősítő faktoranalízis (CFA) 

alkalmazásával kívántunk meggyőződni a mérőeszköz érvényességéről (Huszka, Kinyó & 

Tóth, 2021), bevonva a nagymintás mérésünk teljes mintáját, amivel a feltáró faktoranalízis 

során is dolgoztunk. 

 A megerősítő faktorelemzéssel célunk volt a faktorok stabilitásának, 

modellilleszkedési mutatóknak a megfigyelése, hogy az általunk kapott faktorstruktúra 

megbízhatóan és érvényesen alkalmazható-e. Az elemzés (CFA) során az Mplus program 

(Muthén & Muthén, 1998/2015) 6.12-es verzióját alkalmaztuk. 

Az STRS mérőeszköz eredeti faktorstruktúrája (Pianta, 2001) szerint a három 

faktorhoz az alábbi változók kapcsolódnak: konfliktus: 02, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 

25, 26; közelség: 01, 03, 04, 05, 07, 09, 12, 15, 21, 27, 28; függőség: 06, 08, 10, 14, 17. Az 

általunk kapott (EFA) faktorstruktúra (23 változó) a következők szerint alakul: konfliktus: 02, 

11, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26; közelség: 01, 03, 05, 07, 12, 15, 27, 28; függőség: 08, 

10, 14, 17. Az 5 tétel, amelyeket a faktoranalízis nem az előzetesen várt faktorban helyezett 

el, a következők: konfliktus:19; közelség: 04, 09, 21; függőség: 06. A CFA elemzést az 

általunk korábban elvégzett feltáró faktoranalízis eredményeinek figyelembevételével 

végezzük, a problémásnak vélt 5 változó mellőzésével. 

Az elemzésbe a nagymintás mérésünk mintája (N = 183) került bevonásra. Az MPlus-

szal végzett elemzésbe végül 172 eset bevonására kerülhetett sor, mivel 11 eseteben az 

adatbázisunk hiányzó adatokat tartalmazott. A minta viszonylag alacsony száma miatt az 

elemzés során kapott eredményeket fenntartásokkal kell kezelni.  

Törekedtünk a háromfaktoros megoldás megtartására, vagy legfeljebb a kétfaktoros 

megoldás mérlegelésében gondolkodtunk. A háromnál több faktorba történő rendezés 

lehetőségét semmiképpen sem gondoltuk célravezetőnek. 

A megfigyelt modellilleszkedési mutatók a következők: χ
2 

= 806,80; df = 227; p = 

0,00; CFI = 0,76; TLI = 0,74; RMSEA = 0,12; SRMR = 0,10). Az elemzés során kapott 

standardizált modell eredményeit és a faktorok korrelációját a 34. táblázat mutatja be. 
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34. táblázat. A megerősítő faktoranalízis (CFA) STRS standardizált modell eredmények 

(három faktor) 

 Faktorok (faktorsúlyok, becslések) 

Változók Konfliktus Közelség Függőség 

KONF_02 0,73   

KONF_11 0,68   

KONF_13 0,66   

KONF_16 0,67   

KONF_18 0,83   

KONF_20 0,69   

KONF_22 0,73   

KONF_23 0,73   

KONF_24 0,67   

KONF_25 0,54   

KONF_26 0,64   

KOZEL_01  0,78  

KOZEL_03  0,85  

KOZEL_05  0,81  

KOZEL_07  0,59  

KOZEL_12  0,82  

KOZEL_15  0,69  

KOZEL_27  0,79  

KOZEL_28  0,57  

FUGG_08   0,85 

FUGG_10   0,79 

FUGG_14   0,61 

FUGG_17   0,67 

    

 1. Konfliktus 2. Közelség 3. Függőség 

1. -   

2. -0,28 -  

3.  0,23 0,46 - 

 

A faktorsúlyok bemutatását követően ábrázoljuk a faktorszerkezetet. A megerősítő 

faktoranalízis (CFA) által az STRS kérdőív háromfaktoros struktúráját az 7. ábrán 

szemléltetjük.  
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7. ábra. Az STRS faktorszerkezetének ábrázolása a faktoranalízis alapján 
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 Megvizsgáltuk, hogy a függőség faktor változói nélkül, csupán a konfliktus és a 

közelség skálák bevonásával pozitív irányú lenne-e a változás a teljes minta esetében (N = 

183).  

A modellilleszkedési mutatók a kétfaktoros modell szerint a következőképpen 

alakulnak: χ
2 

= 550,95; df = 151; p = 0,00; CFI = 0,80; TLI = 0,77; RMSEA = 0,12; SRMR = 

0,10. A standardizált modell eredményeit és a faktorok korrelációját a 35. táblázat 

segítségével szemléltetjük. 

35. táblázat. A megerősítő faktoranalízis (CFA) STRS standardizált modell eredmények (két 

faktor) 

 Faktorok (faktorsúlyok, becslések) 

Változók Konfliktus Közelség 

KONF_02 0,73  

KONF_11 0,67  

KONF_13 0,66  

KONF_16 0,68  

KONF_18 0,82  

KONF_20 0,69  

KONF_22 0,73  

KONF_23 0,73  

KONF_24 0,68  

KONF_25 0,53  

KONF_26 0,64  

KOZEL_01  0,78 

KOZEL_03  0,84 

KOZEL_05  0,81 

KOZEL_07  0,60 

KOZEL_12  0,82 

KOZEL_15  0,70 

KOZEL_27  0,79 

KOZEL_28  0,57 

   

 1. Konfliktus 2. Közelség 

1. -  

2. -0,28 - 

A faktorsúlyok ismertetését követően a 8. ábra segítségével ábrázoljuk az adaptált 

tanítói kérdőív kétfaktoros struktúráját (CFA).  
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8. ábra. Az STRS kétfaktoros struktúrájának ábrázolása 

Részösszefoglalás 

Ebben az alfejezetben az STRS-pedagóguskérdőív validálási folyamatát mutattuk be magyar 

oktatási környezetben. A kérdőívstruktúra leképeződését és megfelelőségének vizsgálatát 

feltáró faktoranalízissel (EFA) végeztük, majd megerősítő faktoranalízissel (CFA) is 

megvizsgáltuk a kérdőív érvényességét. Megvizsgáltuk, hogy a kérdőív kidolgozója (Pianta, 

2001) által javasolt háromfaktoros struktúra (közelség, konfliktus, függőség) kirajzolódik-e 

magyar pedagógusmintán is. Az általunk kapott faktorstruktúra 23 változó bevonásával a 

következő: konfliktus skála (2., 11., 13., 16., 18., 20., 22., 23., 24., 25., 26. tétel), közelség 

skála (1., 3., 5., 7., 12., 15., 27., 28. tétel), függőség skála (8., 10., 14., 17. tétel). 
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Elemzéseink konklúziójaként megállapítható, hogy az elméleti modellben felállított 

háromfaktoros megoldás visszaigazolható magyar tanítási nyelvű mintán is, bár az elemzés a 

28 állításból öt tételt más faktorhoz rendelt. A feltáró faktoranalitikus elemzés alátámasztotta, 

hogy az STRS mérőeszköz egy rövidebb, 23 itemes változata lenne a leginkább megbízhatóan 

alkalmazható a hazai oktatási környezetben a tanuló-tanító kapcsolat feltárására (Huszka & 

Kinyó, 2020).  

Nemzetközi kutatásokban (Fraire et al., 2013) alkalmazott eszközök adaptációja során 

gyakran felmerülnek a kérdőívtételek különböző értelmezéséből és értelmezhetőségéből 

adódó kérdések. Az STRS (Pianta, 2001) kapcsán kulcsfontosságú, hogy a tanítók hogyan 

értelmezik a kérdőívben megjelenített általános pedagógiai szituációkat. Egyes kérdőív-

állítások eltérő viselkedése bizonyára a kulturális különbségekkel magyarázható.  

Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kitöltők egyéni gondolkodási 

folyamatait sem: nem tudhatjuk, hogy a válaszadók egy-egy általánosan megfogalmazott 

állítást hogyan értelmeznek, a kijelentéseket milyen jelentéstartalommal ruházzák fel, 

megítélésekor milyen egyedi vagy általános, konkrét vagy elképzelt szituációt kapcsolnak 

hozzá. 

5.3.3. A magyarországi és a szerbiai minta közötti különbözőségek vizsgálata 

Az országok átlagai közötti különbségek vizsgálata kétmintás t-próbák alkalmazásával történt.  

A t-próbák segítségével azt vizsgáltuk, hogy hogyan alakulnak az adaptált tanítói kérdőív 

egyes tételei a két ország esetében. Megvizsgáljuk, hogy amennyiben különbségek 

mutatkoznak a két ország pedagógusainak megítélései között, azok miből adódhatnak. A 36. 

táblázatban egy-egy tétel bemutatásakor az első vízszintes sor a magyarországi mintára, a 

második vízszintes sor a szerbiai mintára vonatkozó átlagot és szórást jelöli. 

 



 

 

36. táblázat. Az országok közötti különbözőségek vizsgálata (Ntanulók = 183, HU, SRB) 

 Levene t-próba 

Szám Kérdőívtétel Átlag Szórás F Szign. t df Szign. 

1. Meleg, szeretetteljes kapcsolatom van ezzel a gyermekkel. 
4,12 0,84 

0,15 0,70 0,41 181 0,68 
4,06 0,89 

2. Ez a gyermek és én mintha folyton küzdenénk egymással. 
1,74 1,12 

4,85 0,03 1,64 87,21 0,10 
1,47 0,83 

3. Ha zaklatott, nálam keres vigaszt. 
3,57 1,14 

4,66 0,03 3,21 133,73 0,00 
2,94 1,39 

4. 
Ennek a gyermeknek a számára kényelmetlen, ha pozitív érzelmet 

kifejező módon, vagy más pedagógiai célból hozzáérek. 

4,64 0,67 
0,76 0,38 0,72 180 0,47 

4,56 0,72 

5. Sokat jelent neki a velem való kapcsolat. 
3,96 0,77 

17,23 0,00 2,31 159,39 0,02 
3,63 1,16 

6. Úgy tűnik, hogy megsértődik, vagy zavarba jön, ha kijavítom. 
2,38 1,12 

1,05 0,31 2,60 181 0,01 
1,92 1,10 

7. Ha megdicsérem, láthatóan büszkének érzi magát. 
4,57 0,70 

0,53 0,47 1,11 181 0,27 
4,44 0,74 

8. Erőteljesen reagál, ha el kell válnia tőlem. 
1,59 0,88 

0,15 0,70 0,07 181 0,94 
1,58 0,88 

9. Kéretlenül is sok dolgot oszt meg velem magáról. 
2,64 1,24 

0,71 0,40 1,74 181 0,08 
2,30 1,23 

10. Ez a gyermek túlságosan függ tőlem. 
1,55 0,68 

0,98 0,32 -0,83 181 0,41 
1,65 0,75 

11. Ez a gyermek könnyen dühös lesz rám. 
1,48 0,88 

0,52 0,47 -1,11 181 0,27 
1,64 0,89 

12. Próbál a kedvemben járni. 
4,07 0,83 

22,04 0,00 4,36 156,68 0,00 
3,39 1,23 

13. Úgy érzi, nem fair módon bánok vele. 
1,38 0,67 

1,61 0,21 -0,74 181 0,46 
1,46 0,75 
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14. 
Akkor is segítséget kér tőlem, ha nincsen igazából szüksége 

segítségre. 

1,90 1,07 
0,06 0,81 0,62 181 0,54 

1,80 0,94 

15. Könnyű ráhangolódni ennek a gyermeknek az érzéseire. 
3,71 1,04 

0,32 0,57 0,90 181 0,37 
3,55 1,10 

16. Ez a gyermek a büntetés és kifogásolás forrásaként tekint rám. 
1,21 0,49 

7,14 0,01 -1,71 153,77 0,08 
1,36 0,70 

17. Sértődött vagy féltékeny, amikor más gyerekekkel foglalkozom. 
1,36 0,67 

6,82 0,01 -1,76 167,10 0,08 
1,59 1,08 

18. 
Ha fegyelmezik ezt a gyermeket, utána még sokáig ellenkezik vagy 

dühös. 

1,65 1,03 
0,01 0,92 -0,28 180 0,78 

1,70 1,02 

19. 
Ha rendetlenkedik ez a gyermek, jól reagál egy pillantásomra, vagy 

a hanghordozásomra. 

1,93 1,07 
3,56 0,06 -0,49 181 0,62 

2,01 0,93 

20. Kimerít, hogy ezzel a gyermekkel foglalkozzam. 
1,55 0,88 

6,19 0,01 1,85 91,20 0,07 
1,31 0,69 

21. 
Észrevettem már, hogy utánozza a viselkedésem, vagy ahogyan 

végzem egyes tevékenységeimet. 

1,34 0,58 
23,30 0,00 -4,03 179,33 0,00 

1,86 1,13 

22. Ha rosszkedvű, tudom, hogy hosszú és nehéz napunk lesz együtt. 
1,60 0,93 

0,26 0,61 0,08 181 0,94 
1,59 0,89 

23. 
Az irántam táplált érzései kiszámíthatatlanok vagy gyorsan 

változóak. 

1,46 0,80 
0,17 0,68 -0,41 180 0,68 

1,50 0,70 

24. 
Minden erőfeszítésem ellenére nem találom megfelelőnek, ahogyan 

ezzel a tanulóval kijövünk egymással. 

1,74 0,99 
7,33 0,01 2,15 82,32 0,03 

1,42 0,70 

25. Nyafog vagy sír, ha akar tőlem valamit. 
1,30 0,62 

5,97 0,02 0,97 80,99 0,33 
1,21 0,43 

26. Úgy érzem, titkolózik előttem, vagy manipulálni próbál. 
1,31 0,75 

0,56 0,45 0,41 181 0,68 
1,26 0,68 

27. Nyíltan megosztja velem az élményeit és az érzéseit. 
3,65 1,10 

1,44 0,23 0,46 181 0,65 
3,57 1,25 

28. 
A vele való interakciók során hatékonynak és magabiztosnak érzem 

magam. 

3,77 0,97 
6,10 0,01 0,09 141,44 0,93 

3,76 1,27 

           



 

 

A Levene teszt alapján 11 tétel esetében szignifikáns különbséget (p < 0,05) találtunk 

a két csoport között, amelyek a következők: 2., 3., 5., 12., 16., 17., 20, 21., 24., 25., 28. tétel. 

A jelölt tételek a következő skálákhoz tartoznak: Konfliktus skála: 2., 16., 20., 24., 25. (5 

tétel), Közelség skála: 3., 5., 12., 21., 28. (5 tétel), Függőség skála: 17. (1 tétel). Az 5. tétel 

esetében például a vajdasági mintánál nagyobb szórás megfigyelhető (SD = 1,16).  

A felsorolt tételek közül 6 tételnél (2., 16., 17., 20., 25., 28.) azt találtuk, hogy a t-

próba nem mutat szignifikáns különbségeket (p > 0,05; 36. táblázat). Így 5 olyan tétel maradt, 

ahol a Levene és a t-próba is szignifikáns, ahol nem feltételezhetünk egyforma varianciákat, 

így ezekben az esetekben nem teljesül a szóráshomogenitás feltétele, a két csoport szórása 

szignifikánsan különbözik. Ezért a fennmaradó kérdőívtételek esetében nem feltételezhetünk 

egyforma varianciákat, a varianciák nem egyeznek, szignifikánsak (p > 0,05).  

A fenti megállapítások tükrében a kérdőív 28 állítást tartalmazó, teljes változatával 

végeztük el az adatok elemzését. Azért vonjuk be mind a 28 tételt az elemzésekbe, mivel a 

kiértékelés csakis a meglévő képlet, és az előre megadott kiértékelési útmutató 

alkalmazásával végezhető el, azok tartalma nem módosítható (Pianta, 2001). Az adatok 

elemzésének további szakaszaiban az eredeti kutatásban (Pianta, 2001) létrehozott alskálákat 

vettük alapul. 

5.3.4. A tanuló-tanító kapcsolat minőségének vizsgálata a tanítók szemszögéből  

A nagymintás mérés alkalmával az STRS kérdőív (Pianta, 2001) három alskáláján kiszámított 

összpontszámok alakulását a 37. táblázat foglalja össze. A próbamérések eredményeihez 

hasonlóan a közelség skála átlaga mutatkozik a legmagasabbnak (M = 38,68). A három 

alskála közül a függőség skála átlaga a legalacsonyabb (M = 8,61).  

37. táblázat. Az adaptált tanítói kérdőív három alskáláján kiszámított pontszámok alakulása 

(Ntanuló=183) 

STRS kérdőív Konfliktus Közelség Függőség 

Átlag 18,08 38,68 8,61  

Szórás 6,63 7,89 3,17 

Medián 16,00 39,00 8,00 

Minimum 12 19 5 

Maximum 43 53 19 
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Négy kategória mentén összegeztük az egyes alskálákon kiszámított pontszámokat. A 

kategóriákat az alapján határoztuk meg, hogy hány ponttól konfliktusos, függő vagy magas 

szintű a kapcsolat. A közelség skála és a teljes kérdőív kategóriáin belül összesített 

pontszámok értelmezésekor két-két alkategóriával dolgoztunk. Hat esetben nem számoltunk 

teljes skála pontszámot a közelség alacsony értéke miatt.  

A 38. táblázatból kiderül, hogy az összesített pontszámok mely kategóriába tartoznak, 

hogy hány tanuló esetében gondolja úgy a tanító, hogy konfliktusos a kapcsolat, vagy a 

kapcsolat magas szintje van jelen. A 183 diák közül a pedagógusok a tanulók kisebb részével 

kapcsolatban látják konfliktusosnak a kapcsolatukat (16 esetben), miközben a közelség 

alacsony szintje 109 esetben figyelhető meg. A teljes kérdőív alapján 27 esetben állapítható 

meg a kapcsolat magas szintje, 31 esetben pedig a kapcsolat alacsony szintje mutatható ki a 

tanítók megítélése alapján. 

38. táblázat. Az STRS kérdőív egyes skáláinak értelmezése (Ntanuló=183) 

Skála 
Összesített tanítói 

pontszámok kategóriái 

Gyakoriság 

(db, %) 
Értelmezés 

Konfliktus összpontszám ≥ 28 16 (8,75) konfliktus magas szintje 

Közelség 
összpontszám ≥ 50 

összpontszám ≤ 40 

15 (8,2) 

109 (59,56) 

közelség magas szintje 

közelség alacsony szintje 

Függőség összpontszám ≥13 17 (9,29) függőség magas szintje 

Teljes 
összpontszám ≥126 

összpontszám ≤104 

27 (14,75) 

31 (16,94) 

kapcsolat magas szintje 

kapcsolat alacsony szintje 

Az alfejezet következő részében azokat az eredményeket mutatjuk be (Huszka & 

Kinyó, 2019a), amelyek a tanuló-tanító kapcsolatának konfliktusos jellegére, vagy a kapcsolat 

magas szintjére, vagy az esetleges magas függőség jellegére utalnak. Először a 

Magyarországon végzett kutatás eredményeit részletezzük, ezt követően a Szerbiában végzett 

kutatás eredményeit ismertetjük.  

A Magyarországon végzett kutatás során gyűjtött adatok elemzésekor elsősorban azt 

figyeltük meg, hogy egy osztályon belül hány gyermek esetében találunk kiemelkedően 

magas konfliktusos vagy függő kapcsolatot, vagy a pozitív kapcsolat magas szintjét a 

tanítóval. A 2. osztályban (I.) két fiú esetében azonosítottuk a konfliktus magas szintjét a 

tanítóval fenntartott kapcsolatban. Mindkét gyermek esetében a közelség és a teljes skála 

alacsony szintje is megfigyelhető, amelyből arra következtethetünk, hogy a kapcsolatban nagy 

valószínűséggel problémák vannak jelen. 
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A 3. osztályban (I.) tanító pedagógus véleménye alapján 4 tanulóval való 

kapcsolatában jelenik meg magas szintű konfliktus. A négy tanulóból három lány esetében és 

egy fiúnál azonosítható konfliktus a kapcsolatokban. A három lány közül csupán egynél 

magasabb a közelség skála eredménye 25%-nál. A másik két lány és a fiú esetében valószínű, 

hogy probléma jelenik meg a tanítóval való kapcsolatban. Esetükben a teljes skála eredménye 

is alacsony. Ugyanakkor ebben az osztályban két lánnyal a pozitív kapcsolat magas szintje 

jelenik meg. Mindkét tanuló esetében a teljes skála eredménye magas lett a tanító meglátása 

alapján. A 2. osztályban (II.) nem találtunk kirívóan magas konfliktusos vagy pozitív 

kapcsolatot, azonban a függőség magas szintje egy fiú és két lány esetében fellelhető. 

A szerbiai kutatás alkalmával gyűjtött adatok elemzését követően a 2. osztályban (III.) 

magas a függőség skála értéke egy lány esetében. Egy másik 2. osztályban (V.) magas 

közelséggel és magas szintű függőséggel is találkozhatunk. Azonban a 3. osztályban (II.) egy 

fiú és tanítója között találtunk magas szintű konfliktusos kapcsolatot, valamint ezzel 

párhuzamosan a közelség alacsony szintje és a teljes skálán elért alacsony eredmény is 

megfigyelhető volt. Ugyanebben az osztályban egy fiú és egy lány esetében viszont a 

tanítóval meglévő pozitív kapcsolat magas szintje fedezhető fel a közelség és a teljes skála 

alapján. Ezzel ellentétben egy másik 3. osztályban (III.) nem azonosítottunk magas szintű 

konfliktusos kapcsolatot, vagy a pozitív kapcsolat magas szintjét a tanító véleménye alapján. 

A 3. osztályban (V.) három fiúval konfliktusos kapcsolat van jelen a tanító véleménye szerint, 

és szintén három fiúval függő a kapcsolat. 

A 39. táblázat alapján láthatjuk, hogy nagyfokú konfliktussal jellemezhető kapcsolat a 

fiúk esetében jelentkezik, míg a közelség és a függőség magas szintje többségében a 

lányoknál jellemző. Három osztály esetében a tanító véleménye szerint sem nagyfokú 

konfliktust, sem magas szintű közelséget, sem magas függőséget nem azonosítottunk. 

Magas szintű konfliktus és magas szintű közelség együttes jelenlétét ugyanazon 

tanulók esetében nem találtunk. Ugyankkor a nagymintás kutatás során a közelség magas 

szintjének és a függőség magas szintjének egyidejű jelenlétének azonosítására lehetőség nyílt 

hat lány és három fiú esetében, amely jelenség a nagymintás mérés mintájának két osztályát 

és tagjait érinti. A kapott eredmény okát keresve megnéztük, hogy ez a jelenség a gyermekek 

életkorával állhat-e összefüggésben. Feltevésünk szerint ezek a gyermekek az osztály 

legfiatalabb tanulói lehetnek és „csüngenek” a tanító nénin, ezért a tanító közelinek és egyben 

függőnek is látja a tanulóval kialakított kapcsolatát. Azonban azzal a ténnyel szembesültünk, 

hogy ezek a diákok életkoruk (9 évesek) alapján nem az osztály legfiatalabb tanulói. 
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Egyes tanulók esetében szükséges a konfliktusok csökkentésére és a kapcsolat 

megerősítésére hangsúlyt fektetni. A pedagógusok meglátásai alapján vizsgálatunkban a 

fiúknál és a lányoknál egyaránt előfordul magas szintű konfliktus a tanítóval, de a fiúknál 

több esetben. Eredményeink szerint a tanítóval fenntartott kapcsolat magas szintje főként a 

lányokra jellemző. 

39. táblázat.  Az adaptált STRS kérdőívvel végzett vizsgálatok eredményei 

Vizsgálat Osztály 

A tanító 

oktatással 

eltöltött 

éveinek 

száma 

Tanuló 

neme 

Magas 

szintű 

konfliktus-

konfliktus 

skála 

Pozitív 

kapcsolat 

magas 

szintje-

közelség 

skála 

Magas 

szintű 

függőség-

függőség 

skála 

magyarországi 

vizsgálat 

2. (I.) 27 
fiú 2 0 0 

lány 0 0 0 

2. (II.) 30 
fiú 0 0 1 

lány 0 0 2 

3. (I.) 20 
fiú 1 0 0 

lány 3 2 0 

szerbiai 

vizsgálat 

2. (III.) 28 
fiú 0 0 0 

lány 0 0 1 

2. (IV.) 24 
fiú 0 0 0 

lány 0 0 0 

2. (V.) 28 
fiú 0 2 2 

lány 0 5 5 

2. (VI.) 26 
fiú 0 0 0 

lány 0 1 0 

3. (II.) 25 
fiú 1 1 0 

lány 0 1 0 

3. (III.) 24 
fiú 0 0 0 

lány 0 0 0 

3. (IV.) 36 
fiú 2 0 0 

lány 0 0 0 

3. (V.) 18 
fiú 3 1 3 

lány 0 1 1 

3. (VI.) 31 
fiú 2 0 1 

lány 1 1 0 

3. (VII.) 8 
fiú 1 0 0 

lány 0 0 1 

3. (VIII.) 26 
fiú 0 0 0 

lány 0 0 0 
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5.3.5. Kereszttábla-elemzések az összefüggések feltárása érdekében 

A nagymintás mérés teljes mintáján megvizsgáltuk a tanítói háttérkérdőív és a tanulói adatlap 

kilenc közös tételének megbízhatóságát. A tanítói háttérkérdőív tételeinek megbízhatósága 

(Cronbach-α = 0,80) elfogadhatónak bizonyult. A tanulók által kitöltött adatlap azon 

tételeinek megbízhatósága, amelyek a tanítói háttérkérdőívben is szerepelnek, alacsonyabb 

(Cronbach-α = 0,54), ami a kérdőívtételek alacsony számával magyarázható. 

Első lépésként a nagymintás mérésünk teljes mintáját, azaz a magyarországi és a 

szerbiai mintát együttesen vonjuk be az elemzésbe, majd a kapott eredményeket együttesen 

kezelve értelmezzük. Olyan változók bevonására esett a választásunk, amelyek a tanítói 

háttérkérdőívben és a tanulói kérdőívben egyaránt megjelentek, csupán a kijelentések 

megfogalmazásának száma és személye, valamint a mérési skála különbözött. A tanítók 

esetében eldöntendő állításokat fogalmaztunk meg, a tanulók pedig pontosabb válaszokat 

adtak meg ötfokú skála segítségével (Huszka & Kinyó, 2019a). A nominális adatokká történő 

redukció során számításba kell vennünk, hogy az adattranszformáció adatvesztéssel jár 

(leegyszerűsített adatokat kapunk). Az első összefüggés-vizsgálatok eredményeit a 40. 

táblázat összegzi. 

40. táblázat. Kereszttábla-elemzés a nagymintás mérés teljes mintáján 

 

Az összefüggés erősségét jellemző 

mutatók 
Szabadságfok 

Szignifikancia 

(p < 0,05) 
Phi 

Cramer’s 

V 

Kontingencia 

koefficiens 

Házi feladat 

készítése 
0,44 0,44 0,41 4 0,00* 

Véleményre adás 0,18 0,18 0,18 4 0,22 

Dicséretben 

részesítés 
0,21 0,15 0,21 8 0,42 

Az iskolában 

tanultak iránti 

érdeklődés 

0,10 0,10 0,10 4 0,75 

Tanórai unatkozás 0,27 0,19 0,26 8 0,11 

Kérdésfeltevés 

megértési probléma 

esetén 

0,25 0,25 0,24 4 0,03* 

Segítségkérés 0,17 0,17 0,17 4 0,28 

Tanulás szeretete 0,34 0,24 0,32 8 0,01* 

Jó osztályzat 

fontossága 
0,31 0,31 0,30 4 0,00* 

Megjegyzés: *= szignifikáns különbség 
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A házi feladat elkészítésének tekintetében („Megcsinálja a házi feladatot.” és 

„Megcsinálom a házi feladatot.”) erős kapcsolatot találtunk a tanítói és a tanulói kérdőív 

eredményei között. A diák kérdésfeltevés jelenségének vizsgálata során („Ha nem ért valamit, 

megkérdezi tőlem.” és „Ha nem értek valamit, megkérdezem a tanító nénitől.”) a tanulók és a 

tanítók válaszai alapján szignifikáns kapcsolatot találtunk. A gyermek tanulás szeretete 

(„Szeret tanulni.” és „Szeretek tanulni.”) és a jó osztályzat fontosságának („Fontos számára, 

hogy jó osztályzatot kapjon.” és „Fontos számomra, hogy jó osztályzatot/értékelést kapjak.”) 

jelenségére utaló vizsgálat esetében is találtunk kapcsolatot a tanítói és a tanulói válaszok 

között. 

A tanító-tanuló kérdőív tételeit a két különböző mintán (magyarországi és szerbiai) is 

összehasonlítottuk, mivel kíváncsiak voltunk arra, hogy abban az esetben, ha a két mintát 

külön-külön értelmezzük, milyen eredményeket kapunk. Az elemzéseket a jelenség mélyebb 

megismerése, árnyaltabb értelmezése érdekében végezzük. 

A magyarországi minta esetében két magyarországi közoktatási intézményt vontunk 

be (két 2. osztály és egy 3. osztály). A mintában a három osztályból (Ntanulók = 58) összesen 31 

fiú (53,4%) és 27 lány (46,6%) töltötte ki a tanulói adatlapot. Az összefüggések feltárása 

érdekében kereszttábla-elemzést végeztünk, amely során a tanítók és a tanulók azonos 

kérdőívtételekre adott válaszait vetettük össze (41. táblázat).  

A magyarországi mintán két változó esetében találtunk összefüggést (Huszka & 

Kinyó, 2019a). A házi feladat („Megcsinálja a házi feladatot.” és „Megcsinálom a házi 

feladatot.”) elkészítése és a jó iskolai osztályzat fontossága („Fontos számára, hogy jó 

osztályzatot kapjon.” és „Fontos számomra, hogy jó osztályzatot/értékelést kapjak.”) 

esetében erős és mérsékelt kapcsolatot találtunk a tanítói és a tanulói kérdőív között (41. 

táblázat). Ezek a szignifikáns összefüggések a tanulók könnyen azonosítható, felszíni 

tulajdonságaira utalnak (a házi feladat és a jó osztályzat tételei konkrétabbak, míg a többi item 

absztraktabbnak tekinthető). 
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41. táblázat. Kereszttábla-elemzés, magyarországi minta 

 

Az összefüggés erősségét jellemző 

mutatók 
Szabadságfok 

Szignifikancia  

(p < 0,05) 
Phi 

Cramer’s 

V 

Kontingencia 

koefficiens 

Házi feladat 

készítése 
0,58 0,58 0,5 3 0,00* 

Véleményre adás 0,3 0,3 0,28 4 0,29 

Dicséretben 

részesítés 
0,18 0,18 0,18 3 0,6 

Az iskolában 

tanultak iránti 

érdeklődés 

0,4 0,4 0,37 4 0,05 

Tanórai unatkozás 0,36 0,36 0,34 4 0,10 

Kérdésfeltevés 

megértési 

probléma esetén 

0,17 0,17 0,17 4 0,77 

Segítségkérés 0,26 0,26 0,26 4 0,39 

Tanulás szeretete 0,37 0,37 0,35 4 0,09 

Jó osztályzat 

fontossága 
0,39 0,39 0,36 1 0,00* 

Megjegyzés: * =  szignifikáns különbség 

A szerbiai minta esetében is elvégeztük a kereszttábla-elemzést (42. táblázat). A 

magyarországi mintához hasonlóan azokat a változókat vontuk be a vizsgálatba, amelyek a 

tanítói háttérkérdőívben és a tanulói kérdőívben is egyaránt megtalálhatóak. A szerbiai 

mintánál - csakúgy, mint a magyarországi mintánál - a házi feladat elkészítésénél 

(„Megcsinálja a házi feladatot.” és „Megcsinálom a házi feladatot.”) fedeztünk fel 

összefüggést. Azonban a szerbiai mintánál a jó osztályzat fontosságán („Fontos számára, 

hogy jó osztályzatot kapjon.” és „Fontos számomra, hogy jó osztályzatot/értékelést kapjak.”) 

kívül szignifikáns összefüggést találtunk a tanuló kérdésfeltevés jelenségének vizsgálata 

alkalmával („Ha nem ért valamit, megkérdezi tőlem.” és „Ha nem értek valamit, 

megkérdezem a tanító nénitől.”).  
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42. táblázat. Kereszttábla-elemzés, szerbiai minta 

 

Az összefüggés erősségét 

jellemző mutatók 
Szabadságfok 

Szignifiancia 

(p < 0,05) 
Phi 

Cramer’s 

V 

Kontingencia 

koefficiens 

Házi feladat készítése 0,42 0,42 0,39 3 0,00* 

Véleményre adás 0,23 0,23 0,22 4 0,18 

Dicséretben részesítés 0,23 0,16 0,23 8 0,58 

Az iskolában tanultak 

iránti érdeklődés 
0,12 0,12 0,12 4 0,77 

Tanórai unatkozás 0,34 0,24 0,32 8 0,08 

Kérdésfeltevés 

megértési probléma 

esetén 

0,31 0,31 0,29 4 0,02* 

Segítségkérés 0,17 0,17 0,17 4 0,45 

Tanulás szeretete 0,33 0,23 0,31 8 0,11 

Jó osztályzat 

fontossága 
0,31 0,31 0,3 4 0,02 * 

Megjegyzés: * = szignifikáns különbség 

A vizsgálatok során felfedezett összefüggések (kereszttábla-elemzések) erős 

kapcsolatra utalnak, mivel azok kisebb mintán is észlelhetők és kimutathatók. A feltárt 

összefüggések mellett azonban felmerül a kérdés, mi az oka annak, hogy a fennmaradó tételek 

esetében nem találtunk kapcsolatot a percepcióban.  

A jelenség lehetséges magyarázata az lehet, hogy azok az itemek, ahol nem véltünk 

felfedezni kapcsolatot, absztraktabbnak, elvontabbnak tekinthetők, és nehezebben 

értelmezhetők a válaszadók számára (pl. az iskolában tanultak iránti érdeklődés). Ugyanakkor 

a könnyebben értelmezhető, egyszerűbben beazonosítható tételek konkrétabbnak tekinthetők a 

kitöltők számára (pl. a házi feladat készítése és a jó osztályzat fontossága).  
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5.3.6. Összefüggés-vizsgálatok a tanulók és a tanítók meglátásai alapján 

A tanítók és a tanulók válaszai alapján Pearson-féle korrelációs vizsgálat segítségével a 

Likert-skálák adatainak elemzése valósulhatott meg. Az elemzések során arra voltunk 

kíváncsiak, hogy milyen összefüggések találhatók a tanulók és a tanítók válaszai között, azaz 

milyen kapcsolatban állnak a tanítói kérdőív alskálái (konfliktus skála, közelség skála, 

függőség skála) az egyes tanulói válaszokkal.  

A tanulói változók körébe a tantárgyak, az iskolai tanításon kívüli különórák és az 

egyéb tanulással kapcsolatos (házi feladat készítése, véleményre adás, dicséretben részesítés, 

az iskolában tanultak iránti érdeklődés, tanórai unatkozás, kérdésfeltevés megértési probléma 

esetén, segítségkérés, tanulás szeretete, jó osztályzat fontossága) változók kerültek be az 

elemzésekbe.  

Az adaptált STRS alskálák és a tanítói háttérváltozók tekintetében is készítettünk 

összefüggés-vizsgálatot. A nagymintás mérésünk mintájának egészét bevonva (N = 183) 

kerestünk összefüggéseket az adaptált tanítói kérdőív és az elemzésbe bevont háttérváltozók 

(tanulmányi teljesítménnyel való elégedettség, módszerek, technikák, tantárgyak nehézsége) 

között, amelyeket a fejezet további részeiben részletezünk. 

Az első összefüggés-vizsgálat során a pedagógusok és a tanulók válaszai között 

kerestünk összefüggést. A vizsgálat tekintetében a hiányzó adatok kihagyásával az elemzés 

elemszáma 168 főre módosult.  

Mivel Magyarországon nem biztos, hogy egy adott tantárgyat az osztályfőnök tanít a 

gyermekeknek (lásd: 4.1.2. alfejezet), ezért a tanulói válaszok tekintetében azon tantárgyak 

megítélését (a tantárgyak szeretete és nehézsége alapján) vetjük össze az adaptált tanítói 

kérdőív alskáláival, amelyek egységesnek tekinthetők mind a 14 osztály esetében. 

Egységesség alatt azt értjük, hogy ezek a tantárgyak a jelenlegi mintát képző minden 

osztályban megtalálhatóak, a tanulók már tanulják az osztályfőnökkel. A magyar nyelvtan és 

irodalom, valamint a matematika tantárgyak bevonására esett a választásunk, mivel ezeket a 

tárgyakat minden általunk vizsgált osztályban az osztályfőnök tanítja.  

Ahogy a faktoranalízis is előre jelezte, a konfliktus skála szignifikáns negatív 

korrelációban állt a közelség skálával (r = -0,25, p < 0,01), valamint pozitív szignifikáns 

összefüggésben áll a függőség skálával (r = 0,36, p < 0,01). A közelség és a függőség alskálák 

között szintén pozitív szignifikáns összefüggés van (r = 0,36, p < 0,01). A magyar nyelvtan 

szeretete és a közelség skála között pozitív szignifikáns összefüggés mutatható ki (r = 0,20, p 

< 0,01).  
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Szignifikáns negatív összefüggés van jelen a magyar irodalom tantárgy nehézsége és a 

függőség skála között (r = -0,16, p < 0,05), amiből arra következtethetünk, hogy a gyermek 

minél nehezebbnek ítéli meg a magyar irodalom tantárgyat, annál függőbb a tanítóval 

fenntartott kapcsolata. A matematika tantárgy nem mutatott szignifikáns összefüggést egyik 

adaptált STRS-skálával sem (43. táblázat).  



 

 

43. táblázat. Az adaptált tanítói kérdőív skálái és a tanulói változók (tantárgyak) közötti összefüggések 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1.Konfliktus skála -         

2.Közelség skála -0,25** -        

3.Függőség skála 0,36** 0,36** -       

4. Magyar nyelvtan tantárgy szeretete -0,11 0,20** 0,02 -      

5. Magyar irodalom tantárgy szeretete -0,09 0,08 -0,04 0,62** -     

6.Matematika tantárgy szeretete 0,01 0,11 0,02 0,11 0,07 -    

7. Magyar nyelvtan tantárgy nehézsége -0,09 0,07 -0,12 0,55** 0,35** 0,10 -   

8. Magyar irodalom tantárgy nehézsége -0,09 -0,07 -0,16* 0,40** 0,52** 0,02 0,58** -  

9. Matematika tantárgy nehézsége -0,02 0,05 -0,07 -0,01 -0,01 0,65** 0,14 0,02 - 

Megjegyzés: Pearson-féle r. *p < 0,05.  ** p < 0,01.    



 

 

A következő összefüggés-vizsgálatban - az első elemzéshez hasonlóan – szintén a 

tanítók és a tanulók válaszai között kerestünk kapcsolatot. Öt hiányzó adat kihagyását 

követően 178 elemszámú minta állt a rendelkezésünkre, amelyekkel az elemzést végeztük. 

 Az elemzést az adaptált STRS tanítói alskálák pontszámaira és a gyermekek iskolán 

kívüli különóra (magyar nyelvtan, magyar irodalom, matematika) látogatására vonatkozóan 

végeztük el. A 44. táblázat szemlélteti, hogy a közelség skála és a matematika különóra között 

pozitív szignifikáns összefüggést találtunk (r = 0,15 p < 0,05). Az adaptált tanítói kérdőív 

skálái és a magyar nyelvtan, magyar irodalom tárgyak különóra-látogatásával kapcsolatban 

nem találtunk szignifikáns összefüggést. 

44. táblázat. Az adaptált tanítói kérdőív skálái és a tanulói változók (tanításon kívüli különóra) 

közötti összefüggések 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Konfliktus skála -      

2. Közelség skála -0,25** -     

3. Függőség skála  0,37** 0,34** -    

4. Magyar nyelvtan különóra 0, 03 0,11 -0,08 -   

5. Magyar irodalom különóra 0,06 0,11 -0,02 0,66** -  

6.Matematika különóra -0,02 0,15* -0,05 0,43** 0,38** - 
Megjegyzés: Pearson-féle r. *p < 0,05.   ** p < 0,01 

További összefüggések feltárása érdekében az adaptált STRS skálákat (1., 2., 3., 

változók) a tanulói változókkal (4-12. változók) vetjük össze. A hiányzó adatok miatt 175 fős 

minta bevonásával készült az elemzés. Az eredményeket a 45. táblázat foglalja össze.  

A konfliktus skála és a tanulói segítségkérés szignifikáns negatív korrelációban állnak 

egymással (r = -0,16, p < 0,05). A közelség skála több tanulói változóval kapcsolatban is 

szignifikáns összefüggést mutat. A közelség skála szignifikáns pozitív korrelációban áll a diák 

véleményére adás (r = 0,33, p < 0,01), a dicséretben részesítés (r = 0,34, p < 0,01) és az 

iskolában tanultak iránti érdeklődés (r = 0,22, p < 0,01) változókkal. Továbbá a közelség skála 

szignifikáns pozitív korrelációban van a kérdésfeltevés megértési probléma esetén (r = 0,21, p 

< 0,01), a segítségkérés (r = 0,23, p < 0,01) és a tanulás szeretete (r = 0,36, p < 0,01) 

változókkal.  

A vizsgált mintára vonatkozóan az eredmények azt mutatják, hogy a közelség skála és 

a tanórai unatkozás változó szignifikáns negatív összefüggésben állnak egymással (r = -0,30, 

p < 0,01).  
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A függőség skála szignifikáns negatív összefüggést mutat a házi feladat elkészítésével 

(r = -0,17, p < 0,05), és szignifikáns pozitív korrelációban áll (r = 0,15, p < 0,05) a tanulói 

változóval, amely szerint lehet adni a tanuló véleményére. A konfliktus skála nem mutat 

szignifikáns összefüggést sem a házi feladat készítéssel, sem azzal, hogy a gyermek unatkozik 

az órán. A házi feladat elkészítése és a jó osztályzat fontossága nem mutat szignifikáns 

összefüggést a közelség skálával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45. táblázat. Az adaptált tanítói kérdőív skálái és az egyéb tanulással kapcsolatos tanulói változók közötti összefüggések 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. Konfliktus skála -            

2. Közelség skála -0,27** -           

3. Függőség skála 0,37** 0,36** -          

4. Házi feladat 

készítése 
-0,11 -0,04 -0,17* -         

5.Véleményre adás -0,07 0,33** 0,15* 0,14 -        

6. Dicséretben 

részesítés 
-0,05 0,34** 0,12 0,16* 0,31** -       

7. Az iskolában 

tanultak iránti 

érdeklődés 

-0,05 0,22** 0,01 0,04 0,34** 0,21** -      

8. Tanórai unatkozás 0,07 -0,30** -0,16* 0,11 -0,29** -0,23** -0,22** -     

9. Kérdésfeltevés 

megértési probléma 

esetén 

-0,11 0,21** 0,05 0,07 0,07 0,25** 0,24** -0,03 -    

10. Segítségkérés -0,16* 0,23** 0,02 0,25** 0,29** 0,23** 0,29** -0,04 0,39** -   

11. Tanulás szeretete -0,05 0,36** 0,12 0,02 0,39** 0,41** 0,59** -0,41** 0,23** 0,30** -  

12. Jó osztályzat 

fontossága 
-0,03 0,12 0,05 0,09 0,16* 0,33** 0,04 -0,05 0,02 0,03 0,13 - 

Megjegyzés: Pearson-féle r. *p < 0,05.  ** p < 0,01.  



 

 

  A következő lépésben összefüggés-vizsgálatokat végeztünk az adaptált tanítói kérdőív 

skálái és egyes tanítói háttérváltozók között (46. táblázat). A tanítók válaszai alapján (Ntanulók 

= 183) a következő összefüggéseket fedeztük fel: a konfliktus skála a diák tanulmányi 

teljesítményével való elégedettséggel szignifikáns negatív összefüggést mutat (r = -0,38, p < 

0,01).  

46. táblázat. Az adaptált tanítói kérdőív skálái és néhány tanítói háttérváltozó közötti 

összefüggések 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.Konfliktus skála -      

2.Közelség skála -0,26** -     

3.Függőség skála 0,37** 0,35** -    

4.Tanulmányi teljesítménnyel 

való elégedettség 
-0,38** 0,32** -0,08 -   

5.Módszerek, technikák -0,24** 0,33** 0,03 0,76** -  

6.Tantárgyak nehézsége 0,11 -0,40** -0,22** -0,29** -0,44** - 
Megjegyzés: Pearson-féle r. ** p < 0,01. 

Továbbá a konfliktus skála szignifikáns negatív korrelációt mutat (r = -0,24, p < 0,01) 

a tanulók sikeres tanulási módszereinek/ technikáinak változójával is. Szignifikáns pozitív (r 

= 0,32, p < 0,01) összefüggést fedeztünk fel a közelség skála és a tanulmányi teljesítménnyel 

való elégedettség változó között. Az összefüggést pontdiagram által szemléltetjük a 9. ábra 

segítségével, ahol minden pont egy tanító véleményét tükrözi egy tanulóval kapcsolatban. 
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9. ábra. A közelség skála összefüggése a tanulmányi teljesítménnyel való elégedettséggel 

 

A közelség skála a tanulói módszerek és technikák változóval is pozitív összefüggést 

mutat (r = 0,33, p < 0,01), amelyet a szemléltetés érdekében pontdiagram (10. ábra) 

segítségével ábrázoltunk. A közelség skála és a tantárgyak nehézsége szignifikáns negatív 

összefüggést mutat (r = -0,40, p < 0,01). A tanítói vélemények alapján a függőség skála és a 

tantárgyak nehézsége között szignifikáns negatív összefüggés van jelen (r = -0,22, p < 0,01). 

Tehát az elemzés eredményei azt mutatják, ha a tanuló közel áll a pedagógushoz, akkor azon 

gyermek esetében a tanító a tantárgyakat könnyen tanulhatónak véli. 
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10. ábra. A közelség skála összefüggése a tanulói módszerekkel és technikákkal 

 

5.3.7. A tanulók nemének vizsgálata 

A kétmintás t-próbák elvégzésével megvizsgáltuk, hogy hogyan alakulnak az adaptált tanítói 

kérdőív alskálái a tanulók nemének tekintetében (47. táblázat).  

A Levene teszt eredményei mutatják, hogy a konfliktus skála esetében különbözik a 

fiúk és a lányok csoportjának szórása egymáshoz képest, szignifikánsan különbözik, így nem 

teljesül a szóráshomogenitás feltétele, azonban a közelség skála és a függőség skála esetében 

teljesül ez a feltétel. 

A konfliktus és a közelség skálák esetében a t-próba szignifikáns, tehát a lányok és a 

fiúk csoportjának szórása szignifikánsan különbözik. Megállapíthatjuk tehát, hogy a 

konfliktus és a közelség skálák tekintetében különbözőségeket fedezhetünk fel a lányok és a 

fiúk csoportja között, a vizsgált mintára vonatkozóan. 
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47. táblázat. A nemek közötti különbségek vizsgálata (Ntanulók =183, fiú (95), lány (88)) 

 Levene t-próba 

Skála 
Tanuló 

neme 
Átlag Szórás F Szign. t df Szign. 

Konfliktus 
fiú 20,00 7,34 

15,18 0,00 4,32 167,28 0,00 
lány 16,00 5,04 

Közelség 
fiú 36,77 7,88 

0,30 0,58 -3,52 181 0,00 
lány 40,75 7,40 

Függőség 
fiú 8,61 3,02 

0,05 0,83 -0,01 181 0,99 
lány 8,61 3,34 

5.4. Az online próbamérés eredményei 

Az online próbamérésre 2021 elején került sor egy szerbiai általános iskola két tanítójának 

bevonásával. A második és harmadik osztályban tanító pedagógusok összesen 43 tanulóval 

való kapcsolatukat ítélték meg saját meglátásaikra támaszkodva. A mérés célja volt a Student-

Teacher Relationship Scale (Pianta, 2001) adaptált magyar kérdőív-változatának online térben 

történő kipróbálása. A mérőeszköz online változatának részleteiről a 4.4.1. alfejezetben, a 

próbamérés mintájának jellemzőiről a 4.4.2. alfejezetben számoltunk be.  

5.4.1. A STRS mérőeszköz (Pianta, 2001) megbízhatósága az online mérés alkalmával 

Az online vizsgálat során a Cronbach-féle jóságmutató a teljes adaptált kérdőív 

megbízhatóságát támasztotta alá (48. táblázat). A kérdőív konfliktus és közelség alskálái is 

megfelelőnek bizonyultak (Cronbach-α = 0,89 és 0,89). A függőség skála megbízhatósága 

nem megfelelő, amely a korábbi tapasztalataink alapján nem meglepő. A papíralapú első 

próbamérésünk alkalmával is a függőség skála reliabilitása hasonlóan alacsonynak bizonyult, 

amelyet korábban az 5.1.1. alfejezetben részleteztünk. Azonban nagyobb mintán ez pozitív 

irányban változott, amelyet a nagymintás mérésünk 5.3.1. alfejezete alatt bizonyítottunk. 

48. táblázat. A STRS (Pianta, 2001) megbízhatósága 

Első próbamérés 

Skálák Cronbach-α 

Konfliktus 0,89 

Közelség 0,89 

Függőség 0,51 

A teljes kérdőív reliabilitása 0,74 
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5.4.2. A STRS kérdőív (Pianta, 2001) online alkalmazása során kapott eredmények 

A 49. táblázat leíró statisztikai paraméterek mentén összegzi a tanítói kérdőív három skáláján 

kiszámított pontszámokat. A legmagasabb skálaátlag a közelség skála esetében mutatkozik 

(46,02), valamint az elért legmagasabb pontszámot is a közelség skála mutatta (55 pont). 

49. táblázat. Az online tanítói kérdőív három skáláján elért tanítói pontszámok 

STRS kérdőív Konfliktus skála Közelség skála Függőség skála 

Átlag 17,28 46,02 9,65 

Szórás 8,32 9,34 3,78 

Medián 14 50 10 

Minimum 12 18 5 

Maximum 48 55 17 

Az 50. táblázat a konfliktus és a közelség skálán elért összpontszámok értelmezését 

foglalja össze. A konfliktus skála alapján a konfliktus magas szintje hat esetben jelentkezett a 

tanítók nézőpontja alapján. A két pedagógus véleménye alapján a közelség alacsony szintje 

összesen kilenc tanulóval kapcsolatban mutatkozik meg. 

Mivel a függőség skála megbízhatóságának értéke a vártnál alacsonyabb, így a 

jelenlegi mintán további elemzést nem végzünk a bevonásával.  

50. táblázat. Az adaptált tanítói kérdőív egyes skáláin elért tanítói összpontszámok 

értelmezése az online próbamérés alkalmával 

Skála 
Összesített tanítói 

pontszámok kategóriái 

Gyakoriság 

(db) 
Értelmezés 

Konfliktus összpontszám ≥ 28  6 konfliktus magas szintje  

Közelség 
összpontszám ≥ 50  

összpontszám ≤ 40  

22 

9 

közelség magas szintje 

közelség alacsony szintje  

Az 51. táblázat azokat az eredményeket részletezi, amelyek a pedagógus meglátásai 

alapján a tanuló-tanító kapcsolat alacsony vagy magas szintjét mutatja. Az online próbamérés 

mintájába bevont tanítók szerint összesen két fiú és négy lány esetében fedezhető fel magas 

szintű konfliktus a tanuló-tanító kapcsolatban. A közelség skála alapján pozitív kapcsolat 

magas szintje összesen 11 fiú és 11 lány esetében jelenik meg. 
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51. táblázat. Az online próbamérés eredményei (Ntanulók = 43) 

Osztály Tanuló neme 
Magas szintű konfliktus-

konfliktus skála (db) 

Pozitív kapcsolat magas 

szintje-közelség skála (db)  

2. 
fiú 1 7 

lány 3 8 

3. 
fiú 1 4 

lány 1 3 

Részösszefoglalás 

Az online próbamérés során azt tapasztaltuk, hogy a kérdőívek kiértékelésének időtartama az 

elvárásoknak megfelelően lerövidült, hiszen a kitöltési adatok azonnal hozzáférhetőek voltak 

az eDia rendszerben. A tanítók számára így rövidebb időn belül készülhet el a visszajelzés, 

mielőbbi visszacsatolást kaphatnak a kitöltött kérdőívekkel kapcsolatban.  

Az online adatfelvétel egyik nagy előnyének bizonyul, hogy rendelkezésünkre állnak 

időbeli adatok, amely alatt egy-egy tanító kitölti a kérdőívet. Az idővel kapcsolatos adatok 

hasznos tájékoztatást nyújtanak számunkra, azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk a 

tanítók egyéni jellemzőit, hiszen lehetséges, hogy a kérdőívet egyes tanítók akár jelentős 

időbeli különbségekkel töltik ki. 
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6. ÖSSZEGZÉS 

6.1. Az eredmények megvitatása, következtetések 

Kutatásunk elsődleges céljaként jelöltük meg a pedagógusok vélekedésének megismerését, 

feltárását az általunk adaptált kérdőív három aspektusa mentén. A vizsgálat során arra 

kerestünk választ, hogy a tanítók hogyan látják kapcsolatukat az osztályukban tanuló 

diákokkal. A kutatás során kíváncsiak voltunk arra, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján 

magyar nyelvű intézményi környezetben is vizsgálható-e a tanuló-tanító kapcsolat a 

pedagógusok megítélésére hagyatkozva. 

Az adaptált mérőeszközzel végzett vizsgálataink tapasztalatai alapján (Huszka & 

Kinyó, 2020) és a dokumentált nemzetközi kutatások (Fraire et al., 2013) alapján azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy az adaptált STRS kérdőív megfelelő szakmai támogatással 

– a mindennapi pedagógiai gyakorlatba ágyazva – akár a tanító-diák kapcsolatok hatékony 

diagnosztikai eszközeként is alkalmazható lehet hazánkban. 

Eredményeinket a 3.3. és a 3.4. alfejezetben ismertetett kutatási kérdések/kérdéskörök 

és a megfogalmazott kutatási hipotézisek mentén összegezzük.  

A kérdéskörök első csoportja a tanuló-tanító kapcsolat vizsgálatához kapcsolódó 

STRS (Pianta, 2001) mérőeszköz adaptációjával foglalkozik. A kérdéskörön belül az általunk 

adaptált kérdőív alkalmazhatóságának megbízhatóságára, skáláinak érvényességére irányuló 

kérdéseket fogalmaztunk meg. Az első (H1) feltételezésünk arra irányult, hogy az adaptált 

mérőeszköz alkalmas a tanuló-tanító kapcsolat három aspektusának mérésére a tanítók 

szemszögéből (Pianta, 2001). A kutatás során más kutatókkal (Fraire et al., 2013; Gregoriadis 

& Tsigilis, 2008) megegyező következtetésre jutottunk, miszerint a mérőeszköz alkalmas a 

tanuló-tanító kapcsolat három aspektusának mérésére a tanító meglátásai alapján.  

A második hipotézisünket (H2) a nemzetközi példákra (Koomen, Verschueren, van 

Schooten, Jak & Pianta, 2012; Fraire et al., 2013; Drugli & Hjemdal, 2013; Koca, 2017) 

alapozva fogalmaztuk meg, amelyek alapján úgy gondoltuk, hogy az adaptált kérdőív 

alkalmazható és eredményre vezető lesz magyar intézményes környezetben is. Ezen 

feltételezésünk igazolást nyert, mivel az adaptált kérdőív alkalmazható magyar intézményes 

környezetben, amelyet az eredményes kérdőívhasználat bizonyít. 

Feltételeztük (H3), hogy a teljes adaptált kérdőív reliabilitása megfelelő (Gregoriadis 

& Tsigilis, 2008), a tanuló-tanító kapcsolatot megbízhatóan méri, valamint, hogy az adaptált 

kérdőív egyes alskálái megbízhatóan működnek. A kapott eredmények azt támasztják alá, 
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hogy a teljes adaptált STRS kérdőív reliabilitása, valamint a kérdőív alskáláinak 

megbízhatósága is megfelelő. 

Nemzetközi kutatások alapján (Fraire et al., 2013) azt feltételeztük, hogy (H4) a 

kérdőív eredeti faktorstruktúrája visszaigazolható lesz magyar oktatási környezetben is, 

valamint, hogy (H5) az adaptált tanítói kérdőív érvényesen méri a tanuló és a tanító közötti 

kapcsolatot a pedagógus meglátásai alapján (Milatz et al., 2014). Vizsgálataink során az 

adaptált STRS kérdőív 23 tételével sikerült visszaigazolni az eredeti faktorstruktúrát (Pianta, 

2001). A kérdőív mindhárom skálája esetében azonosítottunk némi eltérést az eredeti elméleti 

modelltől. Összesen öt olyan itemet figyeltünk meg, amelyeket a faktoranalízis nem az eredeti 

elméleti modellhez illeszkedő faktorban helyezett el, így ezeket a tételeket a további 

elemzéseink során fenntartásokkal kezeljük, és lehetséges magyarázatokat keresünk –

amelyeket Huszka és Kinyó (2020) nyomán írunk le – az eltérő viselkedésükre. 

Megvizsgáltuk, hogy mivel magyarázható az, hogy a faktoranalízis a jelzett itemeket nem az 

előzetesen várt faktorba rendezte. A 4-es számú item („Ennek a gyermeknek a számára 

kényelmetlen, ha pozitív érzelmet kifejező módon, vagy más pedagógiai célból hozzáérek.”) 

esetében a kijelentésben kifejező szociális közelség feltehetően a kultúránkban zavarba ejtően, 

idegen módon hat. Ezért az érintésben kifejeződő érzelmi-szociális tartalom feltehetően már 

meghaladhatja a közelség elfogadható mértékét, ebből adódóan inkább a túlzott ragaszkodás 

szükségletének elutasításaként értelmezik a pedagógusok. Feltételezésünket igazolja, hogy a 

legtöbb pedagógus határozottan egyetértett a megfogalmazott állítással. A faktoranalízis során 

a 6-os sorszámú itemet („Úgy tűnik, hogy megsértődik, vagy zavarba jön, ha kijavítom.”) nem 

a függőség faktorban, hanem a konfliktus faktorban találjuk. Úgy gondoljuk, hogy mindez 

mögött a pedagógiai jelenségek értelmezésének kultúránként változó sajátosságai állhatnak. A 

magyar pedagógusok nem érzékelik a sértődés lehetőségét a kijelentés mögött, hanem inkább 

a hibázásból adódó természetes korrekciót mint pedagógiai konfliktushelyzetet azonosítják. 

Ebből a szempontból tekintve logikus és elfogadható, hogy a szóban forgó állítást a 

faktoranalízis a konfliktus skálához helyezte. A 9-es kijelentés („Kéretlenül is sok dolgot oszt 

meg velem magáról.”) estében feltehetően azt mérlegelték az általános iskolák alsó tagozatain 

tanító pedagógusok, hogy milyen mértékben élik meg teherként, ha a diák sok dolgot közöl 

magáról. A jövőben érdemes volna átfogalmazni ezt a kijelentést, és a „kéretlenül”, kissé 

tolakodónak ható szót a „spontán módon”, vagy a „váratlan”, vagy az „önként” kifejezések 

valamelyikére cserélni. A 19-es állítás („Ha rendetlenkedik ez a gyermek, jól reagál egy 

pillantásomra, vagy a hanghordozásomra.”) a konfliktus skálához tartozó item, azonban a 

faktoranalízis által a közelség skálához rendeződött. Feltételezésünk szerint ennek az lehet az 
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oka, hogy a pedagógusok értelmezésében feltehetően a kijelentés közelség tartalma fejeződik 

ki erőteljesebben. Elképzelhető, hogy a pedagógusok olyannyira jól ismerik az adott diákot, 

hogy a nonverbális jelzések is elegendőek egy-egy konfliktusos helyzet feloldásához. A 21-es 

számú változó („Észrevettem már, hogy utánozza a viselkedésem, vagy ahogyan végzem egyes 

tevékenységeimet.”) a közelségből a függőség faktorban kapott helyet. A kisiskolások 

esetében gyakran előfordulhat, hogy utánozni próbálják a hozzájuk közel álló személyek 

(például a tanító) viselkedését, mivel az utánzásos tanulás jelentős szerepet tölt be a gyermek 

fejlődésében (Keményné Pálffy, 2002), és a modellválasztásaik hátterében számos lehetséges 

tényező állhat (pl. szeretet, szankció elkerülése). A pedagógusok válaszai alapján inkább nem 

jellemző, hogy a munkájuk során, jelenlegi tanulóik körében találkoznának az állításban 

megfogalmazott jelenséggel. Feltevésünk alapján napjainkban ritkán fordul elő, hogy a 

tanulók szerepmodellként tekintenének a pedagógusra. Ebből adódóan az állítás téves 

faktorba rendeződésének hátterében az is állhat, hogy a tanítók értelmezésében a tanuló 

utánzása már túlmutat a közelség pontján és, ha esetenként előfordul is ilyen, ma már inkább a 

függőség kifejeződését vélik felfedezni. A tanítói kérdőív tételeinek alapos elemzését 

követően megállapíthatjuk, hogy a felsorakoztatott állítások egyike sem tölt be központi 

szerepet az adott faktorokban, és faktorsúlyaik alapján többnyire a legalacsonyabb kohéziós 

erővel rendelkező elemeknek tekinthetőek (Huszka & Kinyó, 2020).  

Az adaptált STRS kérdőív kiértékelésének kérdésköréhez kapcsolódóan azt 

feltételeztük (H6), hogy a tanító megítélése szerint előfordul konfliktusos kapcsolat észlelése 

(Pianta, 2001) egy-egy tanulóval, azonban a diákok többségével kapcsolatban nem így 

vélekednek a tanítók. A kutatás során találkozhattunk néhány olyan esettel, amikor előfordult 

konfliktusosnak észlelt kapcsolat a tanító-tanuló relációjában. A kapott eredményeink alapján 

az is megállapítható, hogy minél konfliktusosabbnak ítéli meg a pedagógus a kapcsolatot egy-

egy tanulóval, annál kevésbé elégedett a diák tanulmányi teljesítményével. Ez az eredmény 

tulajdonképpen arra utal, hogy a konfliktusok kivetítődnek a diák tanulmányi előmenetelére 

is, a tanítók pedig érzékelik, hogy az egyes diákokkal kialakult konfliktusok hatást 

gyakorolhatnak a gyermekek tanulmányaira. 

Azt feltételeztük (H7), hogy a tanító meglátásai szerint egyszerre a konfliktus és a 

közelség magas szintje is jelentkezhet egy-egy tanulóval (Pianta, 2001). Magas szintű 

konfliktus és magas szintű közelség együttes jelenlétét ugyanazon tanulók esetében nem 

azonosítottunk.  

Az irodalom eredményei arra mutatnak rá, hogy a gyermek neme befolyásolhatja a 

pedagógus és a tanuló közötti kapcsolatot (Hamre & Pianta, 2001; Gregoriadis & Tsigilis, 
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2008). Ebből a szakirodalmi megállapításból kiindulva feltételeztük (H8), hogy a tanuló-tanító 

kapcsolatot célzó kérdőív konfliktus alskálája és a közelség alskálája között a fiúk és a lányok 

számának tekintetében különbségek fedezhetők fel, a gyermek neme befolyásolhatja a tanuló-

tanító kapcsolatot. Ebből adódóan azt is feltételeztük (H9), hogy az esetek többségében a 

fiúkkal több konfliktusos kapcsolat fedezhető fel a tanuló-tanító kapcsolatban, az esetek 

többségében a vizsgált minta alapján (H10) a lányokkal magasabb szintű közelség van jelen a 

tanuló-tanító kapcsolatban. A vizsgált mintára vonatkozó eredményeink a nemek közötti 

különbségeket igazolták (Saft & Pianta, 2001). Konfliktusos kapcsolat a fiúk esetében több 

esetben jelentkezik, és mindez összhangban van más kutatók eredményeivel (Kesner, 2000; 

Hamre & Pianta, 2001; Jerome, Hamre & Pianta, 2009). Kutatásunk eredményei a lányok 

esetében pedig több közeli, szoros kapcsolat észlelését mutatták, amelyről nemzetközi kutatók 

is beszámoltak (Kesner, 2000; Gregoriadis & Tsigilis, 2008; Fraire et al., 2013; Koomen & 

Jellesma, 2015). 

Feltételezéseink arra irányultak (H11), hogy némi különbözőségek fedezhetők fel a 

magyarországi és a szerbiai minta eredményei alapján. A vizsgálat során a két csoport között 

fellelhető különbözőségek megjelenése alátámasztja az erre vonatkozó feltételezéseinket. 

Azonban felmerül az a kérdés, hogy miből adódnak a két csoport között fellelhető 

különbözőségek, mi lehet az oka, és melyik csoport mintájára jellemző, hogy a szórás értékei 

magasabbak. Arra következtethetünk, hogy a két minta sajátosságaiból, a kutatásban 

résztvevő tanítók egyéni jellemzőiből, eltérő percepciójából, vagy a kultúrák közötti 

eltérésekből adódnak az eltérések. 

Az iskolai kötődés vizsgálatokat (Szabó & Virányi, 2011; Szabó, Zsadányi & Szabó 

Hangya, 2015) figyelembe véve, melyekben kiemelten foglalkoznak a tanulók tantárgyakhoz 

és a pedagógusokhoz való viszonyával, fogalmaztuk meg a következő feltételezésünket (H12), 

amely alapján úgy véltük, hogy összefüggés található a tanulói tantárgyi attitűdök és a tanítói 

adaptált kérdőív alskálái között. Eredményeink alátámasztják, hogy a tanulók magyar 

nyelvtan szeretete és a tanítói kérdőív közelség skálája között pozitív szignifikáns összefüggés 

van. Szignifikáns negatív összefüggés van jelen a magyar irodalom tantárgy nehézsége és a 

függőség skála között. Érdekes eredményként tekinthető, hogy a közelség skála és a 

matematika különóra között pozitív szignifikáns összefüggést találtunk.  

Az irodalomra (Ladd & Burgess, 2001) támaszkodva fogalmaztuk meg hipotézisünket 

(H13), miszerint a pedagógussal pozitív kapcsolatot ápoló gyermekek jobb tanulmányi 

eredményekkel rendelkeznek, mint azok a gyerekek, akiknek kevésbé pozitív vagy negatív a 

kapcsolatuk a tanáraikkal. Azt feltételeztük, hogy a tanulói adatlap azon változói, amelyek 
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elsősorban a tanulmányi teljesítménnyel (De Teso, 2011) kapcsolatosan épülnek fel, 

szignifikáns összefüggést mutatnak az adaptált tanítói kérdőív alskáláival. A kapott 

eredményeink alapján a tanítói konfliktus skála és a tanulói segítségkérés változó szignifikáns 

negatív korrelációban állnak egymással. A konfliktus skála nem mutat szignifikáns 

összefüggést sem a házi feladat készítéssel, sem a gyermek tanórai unatkozásával. A tanítói 

kérdőív közelség skálája több tanulói változóval mutat szignifikáns összefüggést. Az 

eredmények szerint a közelség skála szignifikáns pozitív korrelációban áll a tanulói 

véleményadás, a dicséretben részesítés, az iskolában tanultak iránti érdeklődés, a 

kérdésfeltevés megértési probléma esetén, a segítségkérés és a tanulás szeretete változókkal. 

A közelség skála és a tanórai unatkozás változó szignifikáns negatív összefüggésben állnak. A 

függőség skála szignifikáns negatív összefüggést mutat a házi feladat elkészítéssel, és 

szignifikáns pozitív korrelációban áll a tanulói véleményadás változóval. A házi feladat 

készítés és a jó osztályzat nem mutat szignifikáns összefüggést a közelség skálával. A házi 

feladat készítés és a tanítói kérdőív függőség alskálája szignifikáns negatív összefüggésben 

állnak egymással, valamint szignifikáns pozitív korrelációban áll a függőség skála a tanulói 

véleményadás változóval.  

6.2. A kutatás korlátai, további irányok 

Az eredmények mellett fontos kitérnünk a kutatás korlátaira is. Az elvégzett vizsgálatokba 

bevont minták nem tekinthetőek reprezentatívnak, ezért az eredmények általánosíthatósága 

korlátozott. Ennek ellenére a kapott eredmények sokat segíthetnek abban, hogy további 

kutatási irányokat tudjunk meghatározni. 

Az eszköz hazai adaptálása (Huszka, 2018a) hiánypótlónak bizonyul, mivel a teljes 

STRS kérdőív (Pianta, 2001) magyar nyelvű oktatási környezetre történő adaptálására 

vonatkozóan nem találtunk törekvéseket.  

A tanuló és a tanító közötti kapcsolat feltárásában segítséget nyújtana többek között a 

pedagógusok egyéni jellemzőinek és a korábban szerzett szakmai tapasztalatainak 

megismerése, amellyel más kutatók (Fraire et al., 2013) is egyetértenek. Bár a kérdőív 

kitöltése rendkívül időigényes mind a tanítók részéről, mind az adatok kiértékelését végző 

kutató(k) szempontjából is, az alacsony költségek és a pedagógiai munka támogatásából 

származó előnyök tükrében összességében hasznosnak bizonyulhat. 

A magyar nyelvre adaptált tanítói kérdőív alkalmazásával hosszú távon tudatosabb 

pedagógiai kommunikáció alakulhat ki a tanteremben, amely akár minőségi változást is 
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előidézhet a tanuló-tanító kapcsolatokban. Nemzetközi szinten már több olyan módszert (lásd 

2.4. alfejezet) kidolgoztak a kutatók, melyek pozitívan befolyásolhatják a tanuló és tanítója 

kapcsolatát. Ebből adódóan célszerű megoldásnak bizonyulna a jövőben olyan módszerek 

kidolgozása, amelyek elősegíthetik a pedagógus-diák kapcsolat pozitív irányú változását.  

Jövőbeli céljaink között szerepel a pályakezdő, illetve a választott hivatásuk elején 

járó motivált pedagógusok megkeresése, akik számára kiemelten fontos a szakmai fejlődés 

támogatása és a visszacsatolás a munkájukról.  

A jövőbeli kutatások mintáinak bővítése céljából férfi pedagógusok felkeresésére is 

fókuszálnánk, és a vizsgálatokba való részvételre kérnénk őket. A férfi tanítók kutatásba 

történő bevonásával lehetőségünk nyílna megvizsgálni a pedagógusok neméből adódó 

esetleges különbségeket a tanító-tanuló kapcsolat szempontjából. 

A 4.4.1. alfejezetben bemutattuk a tanítói kérdőív elkészült online változatát, amellyel 

gyorsabb adatgyűjtés valósulhat meg a jövőben. Későbbi terveink között szerepel az adatok 

automatikus kiértékelésének elkészítése is, amellyel még több időt lehetne megtakarítani a 

kutatás folyamatában. Az adatok automatikus és gyors kiértékelése a minta további 

növelésére lehet jótékony hatással. Amíg azonban a kérdőív azonnali kiértékelése mint a 

kutatást segítő lehetőség nem áll a rendelkezésünkre, addig a kiértékelés folyamatában emberi 

erőforrás bevonása tudná hatékonyan támogatni a nagymintás adatgyűjtést. 

További segítséget nyújthatna olyan műhelytalálkozók (workshopok) szervezése 

elsősorban az általános iskolai pedagógusok számára, amelyeken iskolapszichológusok vagy 

szaktanácsadók jelenlétében nyílhatna lehetőség a pedagógusok igényeinek megismerésére. A 

műhelymunkák során szakmai javaslatokkal, módszertani útmutatókkal lehetne segíteni a 

pedagógusokat a tudatosabb pedagógiai kommunikáció kialakításában, a következetesség 

alkalmazásában (Lyon et al., 2009), ezzel elősegítve a pozitív tanuló-tanító kölcsönhatásokat. 

A szakmai tanácsok által a tanítók azzal kapcsolatosan is iránymutatást kaphatnának, hogy 

milyen módon lenne érdemes reagálni egy-egy problémás helyzetre. 

A pedagógusokkal és a tanulókkal való interjúk készítése jó kutatási irány lehet a 

jövőben, azonban számolnunk kell azzal, hogy az interjú alanyai nem feltétlenül a várt 

nyíltsággal és őszinteséggel válaszolnak majd, mivel a beszélgetés által személyük ismertté 

válik a kérdező számára. Mindezek mellett az interjúkészítés lehetőségénél figyelembe kell 

vennünk azt a tényt, hogy időbelileg hosszadalmas folyamat és így a vizsgálatba kevesebb 

személy lenne bevonható.  

A mélyebb megismerés érdekében, az adaptált kérdőív alkalmazását követően 

esettanulmányok elkészítése segíthet a tanuló-tanító kapcsolatának feltérképezésében, így ez 
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az irány a kérdőív egy hasznos alkalmazási lehetőségét biztosíthatja (Pianta, 2001). Az 

esettanulmányok hasznosak lehetnek egy-egy esetben az áthatóbb megismerés eredményéért, 

valamint segíthetnek megismerni a gyermekek otthoni és iskolai életének az előzményeit. 

Longitudinális vizsgálatok előremozdíthatnák a tanuló-tanító kapcsolatának megértését, 

például az általános iskola alsó tagozatos 1. osztáyától 4. osztályig. 

A tanuló-tanító kapcsolatának vizsgálatakor a pedagógusok (Pianta, 2001) és a 

gyermekek (Vervoort, Doumen & Verschueren, 2015) mérése mellett célszerű volna a diákok 

szüleit is bevonni a kutatásba, ezáltal lehatőséget teremteni arra, hogy a tanuló kötődéseinek 

minél szélesebb köre megismerhetővé váljon (Nagy, 1997). Az irodalomból kiderül, hogy a 

koragyermekkori kötődés, a szülővel való kötődés meghatározhatja a gyermek későbbi 

kötődéseit (Zsolnai, 2001). Számos nemzetközi kutatásban (Yoleri, 2016; Nur et al., 2018) 

találhatunk példát arra, hogy a pedagógusok bevonása mellett – az STRS mérőeszköz (Pianta, 

2001) alkalmazása során– a szülők egyaránt a vizsgálatok mintáját képzik. Jó példa erre a 

gyermek iskolai alkalmazkodását előrejelző vizsgálat (Nur et al., 2018), amely során a 

kisgyermek pedagógussal való kapcsolata mellett az anyával való kapcsolat vizsgálatára is 

kitérnek a kutatók (Nur et al., 2018). 

6.3. A kutatás gyakorlatban történő alkalmazása 

A kutatásunk alapját az adaptált Student-Teacher Relationship Scale (Pianta, 2001) 

mérőeszköz alapozta meg, mely alkalmazásának előnye leginkább abban ragadható meg, 

hogy a tanítók számos információval gazdagodhatnak a tanulóikhoz fűződő kapcsolatukról. 

Továbbá az eszköz a visszajelzések megismerését követően a kapcsolat pozitív irányú 

továbbfejlesztéséhez adhat támpontokat a pedagógus számára, valamint segítheti szakmai 

továbbfejlődésüket, támogathatja szakmai előmenetelüket és a reflektivitás irányába mutató 

munkájukat.  

A kutatás relevanciája a nevelő-oktatómunka szempontjából is megmutatkozhat, mivel 

csökkentheti az iskolai nehézségeket a tanító és a tanulói között, segíthet felismerni és 

rámutatni az esetlegesen felmerülő problémákra, segíti a tanítót ezek tudatosításában. 

Az adaptált STRS kérdőív a mindennapi iskolai gyakorlatban akár diagnosztikai 

eszközként is alkalmazható a pedagógusok és a diákok közötti kapcsolat minőségének 

feltárásában. A mérőeszköz iskolai használata, gyakorlatba történő integrálása hosszabb távon 

segítheti a pedagógiai kapcsolat javítását, minőségének pozitív irányú változását. A 
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gyermekkel való kapcsolatra több figyelmet fordíthat a tanító, akivel konfliktusos, vagy 

alacsony szintű a kapcsolat, és ennek tudatosításában segíthet a kérdőív. 
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MELLÉKLETEK 

1. melléklet. Pedagógusok kapcsolata a tanulókkal kérdőív (Leitao & Waugh, 2007) 

Kedves Diák! 

A következőben különböző kijelentéseket olvashatsz a tanító nénivel és veled 

kapcsolatban. Arra kérünk, hogy döntsd el, hogy egy-egy kijelentés esetében most 

milyennek látod a helyzetet a tanító nénivel és veled kapcsolatban. Utána döntsd el 

azt is, hogy Te mit szeretnél!  

Ha döntöttél, karikázd be minden kijelentés esetében azt a számot, amelyik 

legjobban kifejezi a véleményedet! 

Köszönöm, hogy segítesz!  

A bekarikázandó számok jelentése: 
  
1: Egyáltalán nem                                                2: Néha   

        
3: Az idő legnagyobb részében          4: Szinte mindig           

            

Állítás Válasz 

 Így van most Ezt szeretném 

1. A tanító néni szeret engem. 1      2       3        4 1      2       3        4 

2. A tanító nénivel jól kijövünk egymással. 1      2       3        4 1      2       3        4 

3. A tanító nénit érdekli, hogy mit gondolok, mit 
érzek, és mit csinálok. 

1      2       3        4 1      2       3        4 

4. A tanító néni és én törődünk egymással. 1      2       3        4 1      2       3        4 

5.  Bármikor odamehetek a tanító nénihez. 1      2       3        4 1      2       3        4 

6. Segítséget kérhetek a tanító nénitől. 1      2       3        4 1      2       3        4 

7. Ha a tanító néni elfoglalt, akkor is odamehetek, és 
a segítségét kérhetem. 

1      2       3        4 1      2       3        4 

8. A tanító néni figyel rám. 1      2       3        4 1      2       3        4 

9. A tanító néni meghallgat, amikor 
személyes/magán dolgaimról beszélek. 

1      2       3        4 1      2       3        4 

10. A tanító néni meghallgat, és segít, hogy jobban 
érezzem magam. 

1      2       3        4 1      2       3        4 
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2. melléklet. Student-Teacher Relationship Scale (Pianta, 2001)- az adaptálási folyamat 

részletei: a kérdőív bevezető része, alapadatok (angol-magyar) 
 

I.  A pedagógus és a tanuló közötti kapcsolat mérése (STRS mérőeszköz, Pianta, 2001) 

5-fokú Likert-skála: 

 

Child: ________________________________________  Teacher:___________________________  

Grade:_________ 

Please reflect on the degree to which each of the following statements currently applies to your relationship with 

this child.  Using the scale below, circle the appropriate number for each item. If you need to change your 

answer, DO NOT ERASE! Make an X through the incorrect answer and circle the correct answer. 

 

Definitely does 

not apply 

1 

Does not really 

apply  

2 

Neutral, not 

sure 

3 

Applies 

somewhat 

4 

Definitely 

applies 

5 

 

 

Tanuló sorszáma:_____________________________               Tanító:___________________________ 

Osztály:______________ 

Kérem, gondolja végig, hogy a következő állítások mennyire jellemzik kapcsolatát a megnevezett tanulóval! 

Karikázza be minden kijelentés esetében a skála azon értékét, amelyik legjobban kifejezi a véleményét!  

Határozottan nem 

jellemző 

1 

Inkább nem 

jellemző 

2 

Semleges, nem 

tudom 

3 

Inkább jellemző 

4 

Határozottan 

jellemző 

5 

 



 

 

3. melléklet. Tanítói kérdőív 

 

Kedves Kolléga! 

Ph.D-értekezésem elkészítéséhez szeretnék tájékozódni arról, hogyan látják a pedagógusok az 

iskola tanulóinak tanulmányi teljesítményét és az esetlegesen előforduló tanulási 

problémahelyzeteket. Szeretném, ha véleményével hozzájárulna ehhez a helyzetfeltáró 

munkához. 

 

                                                                        Köszönettel és üdvözlettel: 

                                          Huszka Noémi 

 

Gyermek neme:   fiú      lány 

Település neve*: 

Iskola neve*: 

Évfolyam és osztályjelzet*: 

Pedagógus neve és életkora*: 

Pedagógus tanügyben eltöltött éveinek száma*: 

A diák sorszáma (tanító által generált szám): 

 

1. Mennyire elégedett általában a gyermek tanulmányi teljesítményével?  

1) egyáltalán nem vagyok elégedett 

2) nem vagyok elégedett 

3) néha igen, néha nem 

4) elégedett vagyok 

5) teljesen elégedett vagyok 

 

2. Rendelkezik-e a gyermek a sikeres tanuláshoz szükséges módszerekkel, technikákkal?  

1) egyáltalán nem 

2) inkább nem 

3) néha igen, néha nem (változó) 

4) többnyire igen 

5) teljes mértékben 

 

3. Milyennek tartja az Ön által tanított tantárgyat (tantárgyakat) a nehézség 

szempontjából?  

1) nagyon könnyű  

2) könnyű 

3) közepesen nehéz 

4) nehéz 

5) nagyon nehéz 

 

 

*Megjegyzés: A csillagozott mezők egy tanulócsoporton belül megegyeznek, ezért elegendő 

osztályonként egyszer, egy kérdőíven kitölteni. 
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4. Az Ön tapasztalata szerint mennyire kedveli az egyes módszereket a gyermek? (Kérem, 

soronként X-szel jelölje!) 

 

 egyáltalán 

nem 
nem közepesen nagyon 

teljes 

mértékben 

tanári előadás      

magyarázat      

szemléltetés (példák)      

kérdés-válasz      

kísérlet      

megbeszélés      

frontális munka      

páros munka       

csoportmunka      

 

 

5. Ön szerint az alábbi tényezők akadályozzák-e a gyermeket a tanulásban? (Kérem, 

soronként X-szel jelölje!) 

 

 egyáltalán 

nem 
nem közepesen nagyon 

teljes 

mértékben 

olvasási nehézség       

megértésbeli nehézség      

figyelmetlenség      

érdektelenség, 

motivációhiány 

     

fáradtság      

szorongás      

izgalom      

egyéb:………………..      

 

6. Jellemzőek-e a diákra az alábbi állítások? (Kérem, aláhúzással jelölje válaszát!) 

1) Megcsinálja a házi feladatot (amennyiben van). igen nem 

2) Lehet adni a véleményére. igen nem 

3) Gyakran dicséretben részesítem. igen nem 

4) Érdekli, amit az iskolában tanul. igen nem 

5) Gyakran unatkozik az órán. igen nem 

6) Az osztályban sok barátja van. igen nem 

7) Ha nem ért valamit, megkérdezi tőlem. igen nem 

8) Ha nem tud valamit megcsinálni, segítséget kér. igen nem 

9) Szeret tanulni. igen nem 

10) Fontos számára, hogy jó osztályzatot kapjon. igen nem 
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Kérem, gondolja végig, hogy a következő állítások mennyire jellemzik kapcsolatát a 

tanulóval! Karikázza be minden kijelentés esetében a skála azon értékét, amelyik legjobban 

kifejezi a véleményét! 

Határozottan 

nem jellemző 

1 

Inkább nem 

jellemző 

2 

Semleges, 

nem tudom 

3 

Inkább 

jellemző 

4 

Határozottan 

jellemző 

5 
 

1. Meleg, szeretetteljes kapcsolatom van ezzel a gyermekkel.  1 2 3 4 5 

2. Ez a gyermek és én mintha folyton küzdenénk egymással. 1 2 3 4 5 

3. Ha zaklatott, nálam keres vigaszt. 1 2 3 4 5 

4. 
Ennek a gyermeknek a számára kényelmetlen, ha pozitív érzelmet kifejező 

módon, vagy más pedagógiai célból hozzáérek. 
1 2 3 4 5 

5. Sokat jelent neki a velem való kapcsolat. 1 2 3 4 5 

6. Úgy tűnik, hogy megsértődik, vagy zavarba jön, ha kijavítom. 1 2 3 4 5 

7. Ha megdicsérem, láthatóan büszkének érzi magát. 1 2 3 4 5 

8. Erőteljesen reagál, ha el kell válnia tőlem. 1 2 3 4 5 

9. Kéretlenül is sok dolgot oszt meg velem magáról. 1 2 3 4 5 

10. Ez a gyermek túlságosan függ tőlem. 1 2 3 4 5 

11. Ez a gyermek könnyen dühös lesz rám. 1 2 3 4 5 

 12. Próbál a kedvemben járni. 1 2 3 4 5 

13. Úgy érzi, nem fair módon bánok vele. 1 2 3 4 5 

14. Akkor is segítséget kér tőlem, ha nincsen igazából szüksége segítségre. 1 2 3 4 5 

15. Könnyű ráhangolódni ennek a gyermeknek az érzéseire. 1 2 3 4 5 

16.     Ez a gyermek a büntetés és kifogásolás forrásaként tekint rám.                              1 2 3 4 5 

17.      Sértődött vagy féltékeny, amikor más gyerekekkel foglalkozom. 1 2 3 4 5 

18. Ha fegyelmezik ezt a gyermeket, utána még sokáig ellenkezik vagy dühös. 1 2 3 4 5 

19.  
Ha rendetlenkedik ez a gyermek, jól reagál egy pillantásomra, vagy a 

hanghordozásomra. 
1 2 3 4 5 

20.  Kimerít, hogy ezzel a gyermekkel foglalkozzam. 1 2 3 4 5 

21.  
Észrevettem már, hogy utánozza a viselkedésem, vagy ahogyan végzem 

egyes tevékenységeimet. 
1 2 3 4 5 

22.  Ha rosszkedvű, tudom, hogy hosszú és nehéz napunk lesz együtt. 1 2 3 4 5 

23.  Az irántam táplált érzései kiszámíthatatlanok vagy gyorsan változóak. 1 2 3 4 5 

24.  
Minden erőfeszítésem ellenére nem találom megfelelőnek, ahogyan ezzel a 

tanulóval kijövünk egymással. 
1 2 3 4 5 

25.  Nyafog vagy sír, ha akar tőlem valamit. 1 2 3 4 5 

26.  Úgy érzem, titkolózik előttem, vagy manipulálni próbál. 1 2 3 4 5 

27.  Nyíltan megosztja velem az élményeit és az érzéseit. 1 2 3 4 5 

28.  A vele való interakciók során hatékonynak és magabiztosnak érzem magam. 1 2 3 4 5 
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4. melléklet. Tanulói adatlap 

Kedves Tanuló! A véleményedre vagyunk kíváncsiak a tanulással, tantárgyakkal 

kapcsolatban. Kérjük, válaszolj a következő kérdésekre!  

Köszönöm, hogy segítesz!   

 

1.Melyek azok a tantárgyak, amelyeket az osztályfőnököd tanít? Karikázd be 
minden sorban a megfelelő választ! 

Tantárgyak Az osztályfőnököm tanítja 

a Magyar nyelvtan igen nem 

b Magyar irodalom igen nem 

c Matematika igen nem 

d Környezetismeret igen nem 

e Hittan/ Erkölcstan igen nem 

f Ének-zene igen nem 

g Idegen nyelv igen nem 

h Vizuális kultúra igen nem 

i Életvitel és gyakorlati ismeretek (Technika) igen nem 

j Testnevelés igen nem 

 

2.Mennyire szereted a következő tantárgyakat? Karikázd be minden sorban a 
megfelelő számot! 

 

  egyáltalán 
nem 

szeretem 

nem 
szeretem 

közömbös szeretem 
nagyon 

szeretem 

       

a Magyar nyelvtan 1 2 3 4 5 

b Magyar irodalom 1 2 3 4 5 

c Matematika 1 2 3 4 5 

d Környezetismeret 1 2 3 4 5 

e Hittan/ Erkölcstan 1 2 3 4 5 

f Ének-zene 1 2 3 4 5 

g Idegen nyelv 1 2 3 4 5 

h Vizuális kultúra 1 2 3 4 5 

i 

Életvitel és 
gyakorlati 
ismeretek 
(Technika) 

1 2 3 4 5 

j Testnevelés 1 2 3 4 5 
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3.Mennyire tartod nehéznek a következő tantárgyakat? Karikázd be minden sorban 
a megfelelő számot! 

  nagyon 
nehéz 

nehéz 
közepesen 

nehéz 
könnyű 

nagyon 
könnyű 

       

a Magyar nyelvtan 1 2 3 4 5 

b Magyar irodalom 1 2 3 4 5 

c Matematika 1 2 3 4 5 

d Környezetismeret 1 2 3 4 5 

e Hittan/ Erkölcstan 1 2 3 4 5 

f Ének-zene 1 2 3 4 5 

g Idegen nyelv 1 2 3 4 5 

h Vizuális kultúra 1 2 3 4 5 

i 
Életvitel és gyakorlati 
ismeretek (Technika) 

1 2 3 4 5 

j Testnevelés 1 2 3 4 5 

 
4.Milyen gyakran történik a te családodban? Karikázd be minden sorban a 
megfelelő számot! 

  
soha 

nagyon 
ritkán 

alkalmanként gyakran 
minden 

nap 

a 

A szülők (nagyszülők, 
idősebb testvérek) se-
gítenek a tanulásban, 
a házi feladatok 
elkészí-tésében. 

1 2 3 4 5 

b 
A család megbeszéli 
az iskolában 
történteket. 

1 2 3 4 5 

 
5.Szoktál-e könyvtárba járni és könyveket kölcsönözni? Karikázd be a megfelelő 
számot! 

 soha nagyon ritkán alkalmanként gyakran nagyon gyakran 

a 1 2 3 4 5 
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6.Jársz-e különórákra, magánórákra iskolán kívül az alábbi tárgyakból? Karikázd be 
minden sorban a megfelelő választ! 

Tantárgyak Különórákra, magánórákra járok 

a Magyar nyelvtan igen nem 

b Magyar irodalom igen nem 

c Matematika igen nem 

d Környezetismeret igen nem 

e Idegen nyelv igen nem 

 

7.Mennyire jellemzőek rád az alábbi kijelentések? Karikázd be minden sorban a 
megfelelő választ! 

  
soha 

nagyon 
ritkán 

alkal-
manként 

gyakran mindig 

a Megcsinálom a házi feladatot. 1 2 3 4 5 

b Lehet adni a véleményemre. 1 2 3 4 5 

c 
A tanító néni gyakran 
dicséretben részesít. 

1 2 3 4 5 

d 
Érdekel, amit az iskolában 
tanulok. 

1 2 3 4 5 

e Unatkozom az órán/ órákon. 1 2 3 4 5 

f 
Ha nem értek valamit, 
megkérdezem a tanító 
nénitől. 

1 2 3 4 5 

g 
Ha nem tudok valamit 
megcsinálni, segítséget 
kérek. 

1 2 3 4 5 

h Szeretek tanulni. 1 2 3 4 5 

i 
Fontos számomra, hogy jó 
osztályzatot/értékelést 
kapjak. 

1 2 3 4 5 
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5. melléklet. Student-Teacher Relationship Scale- Etikai engedély 
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6. melléklet. Tanulói adatlap- Etikai engedély 
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7. melléklet. Felkérés kutatásban való részvételre-levél az iskolaigazgatóknak 

Tisztelt Igazgató Úr / Igazgatónő! 

A nevem Huszka Noémi, és a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola 

negyedéves doktorandusza vagyok. A Ph.D-értekezésem elkészítéséhez szeretnék tájékozódni 

arról, hogyan látják az általános iskolai tanítók az osztályukban tanuló diákok tanulmányi 

teljesítményét, továbbá arról, milyennek látják a tanítók kapcsolatukat a tanulóikkal. A 

kérdőív a gyermek és tanítója közötti pedagógiai kapcsolatot a tanító szemszögéből vizsgálja, 

és a pedagógus tölti ki az osztályban tanuló minden diákra vonatkozóan. Szeretnénk, ha a 

tanítók véleményükkel hozzájárulnának ehhez a helyzetfeltáró vizsgálathoz, ezzel segítve a 

munkánkat.  

A mérőeszköz kitöltésénél a tanítók közreműködését kérjük segítségül. A kitöltés során a 

gyermekek nevét egyedi kódok fogják helyettesíteni, amit csak a tanító fog ismerni, így 

biztosítva anonimitást a gyermekek számára. A válaszokat bizalmasan kezeljük és a 

kiértékelést követően a tanítók visszajelzést kapnak az eredményekről. 

Fontosnak tartjuk, hogy az adatfelvétellel kapcsolatban az iskolákat ne érjék anyagi jellegű 

kiadások. Ezért, amennyiben számíthatunk az Önök együttműködésére, gondoskodunk majd a 

postaköltségről, vagy a mérőeszközök személyes úton történő ki- és elszállításáról. 

Arra szeretném megkérni Önt, hogy szíveskedjen kijelölni az iskolából két alsó tagozatos 

tanítót (2. és 3. osztályból), akik kitöltik a szóban forgó kérdőívet. A kiválasztott tanító 

tanulónként egy kérdőívet tölt ki, az osztályában tanuló gyermekek mindegyikére 

vonatkozóan külön-külön egyet. 

A kérdőív kitöltésének időszaka: 2019. -2021. 

Kérjük, amennyiben a méréssel kapcsolatban kérdés merül fel, jelezze a következő email 

címen: huszkanoemi@edu.u-szeged.hu 

Arra kérjük, hogy intézményük részvételi szándékát e-mailben (huszkanoemi@edu.u-

szeged.hu), vagy a mellékelt visszajelző lap megküldésével szíveskedjen jelezni! 

Megértésüket előre is köszönjük. 

Számítunk részvételükre, és bízunk az eredményes együttműködésben! 

Üdvözlettel:  

       Huszka Noémi                    Dr. Kinyó László 

negyedéves doktorandusz                              egyetemi adjunktus      

Szeged, 2021. 

mailto:huszkanoemi@edu.u-szeged.hu
mailto:huszkanoemi@edu.u-szeged.hu
mailto:huszkanoemi@edu.u-szeged.hu
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8. melléklet. Iskola: visszajelző lap 

Kérjük Önt, hogy döntése alapján aláhúzással jelölje meg a kívánt szöveget!  

□ A kérdőívek kitöltését engedélyezem, intézményünk részt kíván venni a kutatásban. 

Az igényelt kérdőívek hozzávetőleges darabszáma: _ _ 

Kapcsolattartó pedagógus neve (amennyiben a kapcsolattartó nem az intézmény vezetője 

lesz):  

…………………………………………………………………………… 

Az intézmény elérhetősége: 

………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………… 

□  Nem kívánunk részt venni a kutatásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

9. melléklet. Szülői beleegyező nyilatkozat 

Tisztelt Szülő! 

A nevem Huszka Noémi, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola 

negyedéves doktorandusz hallgatója vagyok. Kutatásaim során a tanító-tanuló közötti pedagógiai 

kapcsolatot a tanító szemszögéből vizsgálom. Kutatásunk kiegészítése és kiterjesztése érdekében 

további adatgyűjtést kívánunk végezni a gyermekek megkérdezésével. Az adatgyűjtést 

háttérváltozók kialakítása érdekében, valamint összefüggés-vizsgálatok végzése céljából végezzük. 

A papíralapú kérdőíves vizsgálatba 2. és 3. osztályos kisdiákokat szeretnénk bevonni. A tanulói 

adatlap az alábbi területeket fedi le: (1) tantárgyi attitűdök, (2) tantárgyak megítélése, (3) tanulmányi 

teljesítménnyel való elégedettség. 

Szeretnénk, ha gyermeke véleményével hozzájárulhatna ehhez a helyzetfeltáró kutatáshoz. Az 

adatfelvétel során azonosító kódokkal dolgozunk, így a gyermek neve nem jelenik meg. A 

kitöltésből származó adatok a gyermekek beazonosítására nem alkalmasak. Az adatlap kitöltése, 

amelyben kizárólag zárt kérdések szerepelnek, 15-20 percet vesz igénybe. Kérem szíves 

hozzájárulását ahhoz, hogy gyermeke kitölthesse az adatlapot! 

Ha a vizsgálattal kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül Önben, kérem, keressen meg a 

huszkanoemi@edu.u-szeged.hu címen. Köszönöm szépen az együttműködését!  

Tisztelettel: Huszka Noémi  

Kérjük, jelölje válaszát X-szel, majd alatta szíveskedjen aláírni! 

Beleegyezem abba, hogy gyermekem kitöltse 

az adatlapot.  
 

A szülő aláírása:_________________________ 

 

2020._____._____. 

 

Nem egyezem bele, hogy gyermekem kitöltse 

az adatlapot. 

  

A szülő aláírása:_________________________ 

 

2020._____._____. 
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10. melléklet. Adatfelvételi útmutató tanítóknak 

Kedves Kolléga! 

A nevem Huszka Noémi, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola 

negyedéves doktorandusza vagyok. A következőkben a kutatásommal kapcsolatos 

legfontosabb tudnivalókról szeretném Önt tájékoztatni. 

A PhD-értekezésem alapjául szolgáló kutatásomban arról tájékozódom, hogyan látják az 

általános iskolai tanítók az osztályukban tanuló diákok tanulmányi teljesítményét (a tanítói 

kérdőív első része), továbbá arról, hogy milyennek látják a tanítók kapcsolatukat a tanulóikkal 

(a tanítói kérdőív második része).  Emellett a diákok egy tanulói adatlap kitöltésével vesznek 

részt a kutatásban. 

A tanuló-tanító kapcsolatának feltárását a Robert Pianta (2001) által kidolgozott 

Student-Teacher Relationship Scale (STRS) mérőeszköz magyar nyelvű változatával 

végezzük. A mérőeszköz a gyermek és a tanító közötti kapcsolatot a tanító nézőpontjából 

vizsgálja, melyet a pedagógus tölt ki az osztályban tanuló diákokra vonatkozóan, tanulónként 

külön-külön. A kitöltés során a gyermekek nevét kódok helyettesítik. Egy-egy kérdőív 

kitöltése csupán néhány percet vesz igénybe. A válaszokat bizalmasan kezeljük, a kérdőívek 

kiértékelését követően Ön visszajelzést kap az eredményekről. Az STRS iskolai felhasználása 

a tanító és a tanulók közötti kapcsolat minőségének feltárását segíti, és hasznos visszajelzést 

adhat a reflektív tanítóknak arról, hogy tanulóikkal mennyire szoros és milyen minőségű 

pedagógiai kapcsolatot ápolnak.  

A tanulói adatlapot azért hoztuk létre, hogy a helyzetfeltáró kutatásunkat 

kiegészíthessük a gyermekek megkérdezésével. A gyermekek megkérdezését háttérváltozók 

kialakítása érdekében, valamint összefüggés-vizsgálatok elvégzése céljából végezzük. A 

papíralapú kérdőíves vizsgálat 2. és 3. osztályos diákok részvételével történik. A tanulói 

adatlap az alábbi területeket fedi le: (1) tantárgyi attitűdök, (2) tantárgyak megítélése, (3) 

tanulmányi teljesítménnyel való elégedettség. Az adatfelvétel során ebben az esetben is 

azonosító kódokkal dolgozunk (tanító által kialakított szám), melyek a gyermekek 

beazonosítására nem alkalmasak. A kizárólag zárt kérdéseket tartalmazó adatlap kitöltése kb. 

15-20 percet vesz igénybe. A diákok csak szülői beleegyező nyilatkozat megléte esetében 

tölthetik ki az adatlapot, melyeket az Ön segítő közreműködésével juttatunk el a gyermekek 

szüleihez. A tanulói adatfelvétel során az osztályban tanító pedagógusok nincsenek jelen. Az 

adatlapok kiosztásánál és azok összegyűjtésnél egy mérőbiztos (pl. párhuzamos osztályban 
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tanító pedagógus) vesz részt, és ő adhat segítséget, ha a kitöltés során a tanuló segítségre 

szorulna. 

Ha a kutatással kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül Önben, kérem, keressen meg 

a huszkanoemi@edu.u-szeged.hu címen. Köszönöm szépen az együttműködését! 

Köszönettel és üdvözlettel: Huszka Noémi 

Szeged, 2020. 
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11. melléklet. Levél szövege az STRS mérőeszköz fejlesztőjéhez 

 

Dear Prof. Robert Pianta, 

first of all, let me introduce myself. I am Noemi Huszka from Hungary and I am a PhD 

student at the University of Szeged in the Doctoral School of Education. My research area is 

investigating the emotional relationship between teachers and their students. I was very 

happy, when I found your Student-Teacher Relationship Scale (2001) which has been applied 

in many countries. I would like to ask your permission to translate the long form of the 

questionnaire to Hungarian. Of course during the translation process we will follow the 

standard adaptation procedure.  

Thank you for your understanding in advance. 

 

Yours faithfully, 

Noemi Huszka 
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12. melléklet. Visszajelzés tanítóknak 

Kedves Kolléga! 

A közelmúltban megkeresésünkre egy kérdőíves vizsgálat során jellemezte pedagógiai 

kapcsolatainak minőségét az osztályában tanuló diákokkal kapcsolatban. Helyzetfeltáró 

munkánk során visszajelzést nyújtunk arról, hogy az osztály tanulóival milyen a kapcsolata. A 

kutatás eredményeinek gyakorlati felhasználása a tanító és a tanulók közötti kapcsolat 

minőségének feltárásában, valamint a tudatosabb pedagógiai kommunikáció segítésében, 

minőségi változások elősegítésében rejlik.  

A következőkben az összesített értékelést olvashatja. Azokban az esetekben láthatja egyénileg 

is az eredményt, amelyekben a kérdőív az Ön válaszai alapján a kapcsolat alacsony szintjét 

jelezte. Azt, hogy melyik számjegy (sorszám, amit a kitöltés során megadott) melyik diákot 

takarja, kizárólag Ön tudja. 

A kérdőív eredményei  

Pedagógus: Titkos 

Osztály: 2.  

Az osztályba járó gyermekek száma: 28 tanuló (11 lány, 17 fiú) 

Konfliktusos kapcsolatok (konfliktus magas szintje) 4 fiú esetében jelentkeztek. Az érintett 

tanulókhoz rendelt számok a következők: 1-es, 10-es, 20-as és 28-as sorszámú fiú. Esetükben 

a teljes skála eredménye is alacsony. 

Az Ön véleménye alapján a közelség alacsony szintje és a teljes skálán elért alacsony 

eredmény a következő tanulók esetében megfigyelhető: 1-es, 2-es, 7-es, 9-es, 10-es, 15-ös, 

20-as és 28-as sorszámú fiú és az 5-ös sorszámú lány. 

Az Ön véleménye szerint többségében a fiúk esetében jelentkezik konfliktus, és szintén a fiúk 

esetében jellemző a közelség alacsony szintje. 

Szeretném megköszönni Önnek, hogy munkájával hozzájárult ehhez a helyzetfeltáró 

vizsgálathoz, segítve ezzel Ph.D-értekezésem elkészítését! 

Köszönettel: 

Huszka Noémi 

negyedéves doktorandusz 
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13. melléklet. A kérdőív elemei és kapcsolatai 

A teszt elemei és kapcsolatai: 

* Feladat: 00_Azonositooldal_ped [0 pont]. Kapcsolatai: 

   Feladat: 00 Mérésiazonosítónemstimmel, ha a mérési azonosító helytelenül van megadva. 

Feladat: 01_bevezeto_info. 

* Feladat: 00_Mérésiazonosítónemstimmel [0 pont]. Kapcsolatai: 

* Feladat: 01_bevezeto_info [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: Alapkerdesek. 

* Feladat: Alapkerdesek [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K01. 

* Feladat: K01 [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K02. 

* Feladat: K02 [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K03. 

* Feladat: K03 [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K04_a. 

* Feladat: K04_a [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K04_b. 

* Feladat: K04_b [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K05_a. 

* Feladat: K05_a [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K05_b. 

* Feladat: K05_b [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K06_a. 

* Feladat: K06_a [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K06_b. 

* Feladat: K06_b [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K07_a. 

* Feladat: K07_a [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K07_b. 

* Feladat: K07_b [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K07_c. 

* Feladat: K07_c [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K07_d. 

* Feladat: K07_d [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K07_e. 

* Feladat: K07_e [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K07_f. 

* Feladat: K07_f [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: K07_g. 

* Feladat: K07_g [-1 pont]. Kapcsolatai: 

Feladat: Vege_kerdoiv. 

* Feladat: Vege_kerdoiv [-1 pont]. Kapcsolatai: 
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14. melléklet. Tanítói kérdőív az eDia rendszerben: A pedagógus véleménye a tanuló 

tanulmányi teljesítményéről, a tanulási problémahelyzetekről és a tanuló-tanító kapcsolatról –

képernyőoldalak (teszt-dokumentáció) 

00_Azonosítóoldal_ped: 
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00_Mérésazonosítónemstimmel: 
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01_bevezető_infó: 
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Alapkérdések: 
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K01: 
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K02: 
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K03: 
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K04_a: 
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K04_b: 
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K05_a: 
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K05_b: 
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K06_a: 
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K06_b: 
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K07_a: 
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K07_b: 
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K07_c: 
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K07_d: 
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K07_e: 
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K07_f: 
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K07_g: 
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Vége_kérdőív: 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálásan köszönöm témavezetőmnek, Kinyó Lászlónak, hogy a tanulmányaim során állandó 

támogatásával, útmutatásával és szakmai észrevételeivel segítette a munkámat. 

Szeretnék köszönetet mondani Zsolnai Anikónak féléves témavezetéséért, amely során 

hasznos, szakmai ismeretekkel gyarapíthattam tudásomat.  

Köszönet illeti a Neveléstudományi Doktori Iskola vezetőjét, Csapó Benőt, aki 

szakmai tapasztalatával és elért eredményeivel méltó példakép lehet minden hallgató számára. 

Továbbá köszönöm a Neveléstudományi Doktori Iskola valamennyi oktatójának a színvonalas 

előadásokat, amelyek következtében bővíthettem tudásomat. 

Szeretnék köszönetet mondani opponenseimnek az áldozatos munkáért, amely során 

építő jellegű kritikákat, tanácsokat megfogalmazva segítették a disszertációm végleges 

változatának elkészülését. 

Köszönöm Molnár Edit Katalinnak, Dancs Katinkának és Tóth Editnek, hogy 

kérdéseimmel fordulhattam feléjük és, hogy szakmai tanácsokkal láttak el. Köszönettel 

tartozom Kállai István Lászlónak, hogy a kutatás során alkalmazott tanítói kérdőív eDia 

felületre történő felvitelét segítette. 

Köszönöm a kutatást segítő minden intézményvezető, pedagógus, szülő és gyermek 

segítségét, akik együttműködésével megvalósulhatott a kutatásom. Szerteném megköszönni 

egykori hallgatótársaimnak, hogy támogató légkört és biztatását nyújtottak számomra, ami 

megkönnyítette a sokszor kihívásokkal teli hétköznapokat. 

Végül, de nem utolsó sorban örök hálával tartozom az egész családomnak a sok 

biztatásért és azért, hogy lelkiekben mindig megerősítettek és támogattak. Külön köszönet 

illeti páromat, hogy a kihívásokkal teli, nehéz időkben is mindig mellettem állt és türelmes 

volt velem. 
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NYILATKOZAT 

Alulírott Huszka Noémi (szül.: Szabadka, 1992.03.07.; anyja neve: Patockai Éva), a SZTE 

BTK Neveléstudományi Doktori Iskola fokozatszerzőjeként nyilatkozom, hogy a jelen 

doktori disszertáció a saját munkám, amely általam íródott. 

Szeged, 2021.04.22. 

                                                                                              
___________________________________ 

                                                                                 aláírás 


