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A SÚLYOS BETEGSÉG 
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ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):7–20 7

ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkitűzések. Az elmúlt két évtized klinikai kutatási eredményei arra hívták fel a fi-
gyelmet, hogy a daganatos betegség, amellett, hogy nehezen feldolgozható trauma, egyben le-
hetőség is a változásra, a fejlődésre. A nehéz élethelyzetből, a fájdalomból előny kovácsolható.
Az értelemtalálás, a növekedés elősegítése olyan erőforrást képvisel, mely a betegeknél több
síkon képes jótékony hatást kifejteni. Módszer: A legújabb kutatási eredmények alapján ki-
dolgoztunk, és egy emlőrákos betegekből álló csoporttal (kísérleti n = 86, kontroll n = 87) vé-
gigvittünk egy Magyarországon úttörőnek számító, a hagyományos onkológiai daganatterá-
piát kiegészítő, komplex életmód- és pszichoszociális intervenciós programot. Jelen
tanulmányunkban az előnytalálást (Előnytalálás Kérdőív), a poszttraumás növekedést (Poszt -
traumás Növekedés Kérdőív) és a társas támogatás (Interperszonális Támasznyújtást Értéke-
lő Lista) változását vizsgáltuk a program hatására. Eredmények: A traumafeldolgozás nyomán
a betegséggel való megküzdésben a betegek jelentős előnyt tudtak kovácsolni a kontrollcso-
porthoz képest. A kísérleti csoport a poszttraumás növekedés kérdőíven az Élet tisztelete, az Új

DOI: 10.17627/ALKPSZICH.2015.2.7
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BEVEZETÉS

A szenvedés lélekerősítő, transzformatív ere-
je a vallási és bölcseleti rendszerek egyik
központi témája.  A lélektanban Victor Frankl
(1963) megrázó tapasztalatai és munkás sága,
az egzisztencialista irányzatok, valamint
a humanisztikus pszichológia, elsősorban
Yalom (1980) és Maslow (1954) írásai nyo-
mán vált ismertté. 

Az 1990-es évek elején, a pozitív pszi-
chológia térnyerésével bontakozott ki az az
empirikus kutatási irányvonal, amely szisz-
tematikusan vizsgálja a súlyos traumát átélt
emberek tapasztalatait, lelki változásait.
A kutatások a legkülönbözőbb traumatikus
események, életkrízisek (katasztrófák, bal-
esetek, veszteségélmények, abúzusok, súlyos
betegségek stb.) lélektani hatását vizsgálták.
Számos esetben a tipikusan negatív reakciók
mellett (mint a szorongás, az erős félelmek,
a fenyegetettség érzése, a depresszió, a só-
várgás, a vágy, hogy az esemény meg nem
történt legyen) a trauma feldolgozása nyo-
mán pozitív lelki változásokat is regisztráltak
(Wortman–Silver 2001). 

A poszttraumás növekedés fogalmát Te-
deschi és Calhoun (1996) vezette be. Meg-
határozásuk szerint a poszttraumás növeke-
dést átélő személyek a komoly kihívást
jelentő életkrízisekkel való küzdelem nyo-
mán pozitív változást tapasztalnak, bizonyos
területeken olyan fejlődésről számolnak be,
ami meghaladja a súlyos krízissel való talál-

kozás előtti állapotot. A pozitív változás több
területen jelentkezhet: az élet fokozott érté-
kelésében és megbecsülésében, a melegebb,
intimebb interperszonális kapcsolatokban,
a személyes erő megélésében, a prioritások
módosulásában, spirituális élmények meg-
tapasz talá sában. 

Ez a jelenség elkülönül a normatív fejlő-
dési folyamattól, az idő múlásával együtt
járó érettebbé válástól. Egyéni jellegű, sajá-
tos önfeltáró, érzelmi és tanulási folyamat
eredménye. A személyek értékként fogják
fel a pozitív változásokat, a növekedést, ami
az erőfeszítés, a megküzdési folyamat ered-
ménye, következménye; maga a trauma ne-
gatív esemény marad. Tehát külön kell vá-
lasztani a sikeres megküzdéstől, ami gyakran
csak a személyiségfunkciók trauma előtti ál-
lapotának helyreállítását célozza, a poszttra-
umás növekedés viszont mindig a trauma
előtti állapot meghaladását jelenti (Tedeschi–
Calhoun 2004).

DAGANATOS BETEGSÉG
ÉS NÖVEKEDÉS

A rákos megbetegedés konnotációja a köz-
tudatban ma még a halálos fenyegetettséggel
társul. Ugyanakkor az utóbbi egy-két évti-
zedben számos klinikai vizsgálat rámutatott:
a súlyos betegség, amellett, hogy nehezen
feldolgozható trauma, egyben lehetőség is
a változásra, a fejlődésre. A nehéz élethely-

lehetőségek, a Spirituális változás, a Másokhoz való viszonyulás alskálákon, valamint a tár-
sas támogatás területén a Megbecsülés alskálán mutatott szignifikáns pozitív változást.
Következtetések: Elemzésünk alapján leszögezhető: hozzá tudtunk járulni a traumafeldolgo-
zás eredményességéhez. A betegek mély belső átalakuláson mentek át. Működésük meghaladta
a betegség előtti állapotot, személyiségükben fejlődés, növekedés jött létre. 
Kulcsszavak: mellrák, előnytalálás, poszttraumás növekedés
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A súlyos betegség transzformatív ereje 9

zetből, a fájdalomból előny kovácsolható.
Vizsgálatok szerint (Stanton–Bower–Low
2006; Riskó 2006) a rákot túlélő betegek,
köztük a gyermekkori daganatból meggyó-
gyult felnőttek jelentős hányada is úgy nyi-
latkozott, az élete a betegség nyomán pozitív
irányba változott. Emlőrákos asszonyoknál
ez az arány 74% volt (Riskó 2006). A diag-
nózissal és a kezeléssel együtt járó kritikus
életszakasz fokozott önismeretre, növeke-
désre ösztönözhet, magában hordozza a vál-
tozás, a fejlődés lehetőségét (Cordova et al.
2001; Taylor 2000; Tedeschi–Calhoun 1996).
Bellizzi és Blank (2006) mellrákosoknál az
életért érzett hálát, a kapcsolatok átrendező-
dését és javulását, új lehetőségek, új életpá-
lyák felfedezését regisztrálta.

A súlyos betegség pszichoszociális át-
menetként értelmezhető (Parkes 1971, in
Cordova et al. 2001), megkívánja az életter-
vek és az életszemlélet jelentős átrendezését.
A koncepció közel áll az egzisztencialista
szem lé let hez, mely szerint az élet végessé-
gével, a halállal való konfrontáció az élet
megbecsülését, az interperszonális kapcsola-
tok átrende ződését, a személyes erőforrások
jobb kiaknázását hozza magával, előtérbe
kerül a transzcendens dimenzió. A kognitív
feldol gozási modellek magyarázata szerint
az extrém veszteséggel, az élet végével, a ha-
lállal való konfrontáció kimagasló distresszel
jár, megkérdőjelezi a selffel, a világgal, a jö-
vővel való alapfeltevéseinket. A helyzet meg-
kívánja a gondolatok és érzések aktív fel-
dolgozását (kontempláció), majd a kognitív
struktúrákba való visszarendezését – ennek
a folyamatnak a nyomán jöhetnek létre a jó-
tékony változások (Rachman 1980, in Cor-
dova et al. 2001).     

A növekedés összefüggést mutat a trauma
(betegség) szubjektíven megélt súlyosságá-

val, az élet fenyegetettségével (Stanton
2010). Antoni és munkatársai (2001) azoknál
az emlőrákos betegeknél regisztráltak na-
gyobb mértékű növekedést, akik fokozott fe-
nyegetettséget éltek meg. Stanton, Bower és
Low (2006) 29 kutatást összegző tanulmá-
nyában hasonló eredményeket publikált: bár
mutatható ki összefüggés egyes szociode-
mográfiai tényezők, a stresszor jellege, egyes
személyiségjellemzők, mint a diszpozicioná-
lis optimizmus, a társas támogatás és a meg-
küzdés között, a betegség nyomán észlelt
előny, értelemtalálás szignifikánsan a rák sú-
lyosságával és a személyes elköteleződéssel
volt összefüggésben.  

Bár a mélyebb összefüggések feltárása és
az ellentmondásos eredmények behatóbb
vizsgálata még előttünk áll, fontos kiemelni
azokat az adatokat, melyek szerint az előny-
találás/értelemtalálás több területen is pozitív
hatást eredményezhet, segítheti a daganatos
betegséghez való alkalmazkodást. Bower és
munkatársai (2005) nagy emlődaganatos
mintán (n = 763) végzett kutatása azt igazol-
ja, a pozitív traumafeldolgozás hosszú távon
(5 év) segíti az érzelemszabályozást, pozitív
érzelmi állapot kialakítását. Egy metaanalízis
(összesen 87 keresztmetszeti elrendezésű ta-
nulmány, ebből 9 mellrákra vonatkozó) ered-
ményei szerint az előnytalálás összefüggést
mutat a depresszió csökkenésével, a pozitív
jólléttel (Helgeson–Reynolds–Tomich 2006).
Súlyos betegeket (köztük rákos betegeket)
vizsgáló longitudinális tanulmányok össze-
foglaló elemzésében Algoe és Stanton (2009)
összefüggést mutatott ki az előnytalálás és
a jobb egészségmutatók között, míg a pszi-
chés alkalmazkodással az előnytalálás ke-
vésbé konzisztens mintázatot mutatott. 

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):7–20. 
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10 KOVÁCS Zsuzsa – RIGÓ Adrien – SEBESTYÉN Árpád – KÖKÖNYEI Gyöngyi – SZABÓ Csaba

Értelemtalálást, növekedést 
célzó programok

A Tedeschi és Calhoun (1995) által leírt je-
lenség fontos kutatási és fejlesztési irányt
nyitott meg az onkopszichológiában. A szer-
zők arra hívják fel a figyelmet, hogy a terá-
piás eljárások nagymértékben elősegíthetik
a személyiség fejlődését, a trauma előtti ál-
lapot meghaladását. Az értelemtalálás, előny-
találás, poszttraumás növekedés lehetőségét
figyelembe kell venni, mind a kezelési terv
kialakításánál, mind az eredmények tudo-
mányos értékelésénél (Cordova et al. 2001).
Ugyanakkor több szerző is arra figyel meztet,
a pozitív alkalmazkodás egyoldalú hangsú-
lyozása, a jó oldal láttatása teherré válhat a be-
teg számára, és megakadályozza a mélyebb
rétegekben meghúzódó megterhelő érzelmek,
gondolatok feldolgozását, a nehéz napok vál-
lalását, ezáltal hosszabb távon a növekedést
(Spiegel–Classen 2000; Stanton 2010; Taylor
2000). 

Számos kutatási adat igazolja a pszicho-
szociális intervenciók, pszichoterápiák po-
zitív hatását a személyiségfejlődésre, az ér-
telemtalálás folyamatára, a poszttraumás
növekedésre. Mindenekelőtt a Calhoun és
Tedeschi (2000) által kidolgozott programot
kell említenünk, és az egzisztencialista irány-
zatokhoz kapcsolódó módszereket (Frankl
1963; Wall 2010). Ugyanakkor adatok van-
nak arra vonatkozóan is, hogy a kognitív-
viselkedéses stress z kezelés is segíti a kedve-
ző konzekvenciák kialakítását, a traumatikus
életesemény feldolgozását, erősíti az opti-
mizmust. Antoni és munkatársai (2001, 2006)
az általános optimizmus szintjének növeke-
dését tapasztalták, fokozódott az előnytalálás,
a növekedés, az élet értékelése, a prioritások
módosulása. Az MBSR (Mindfulness Based
Stress Reduction, Éber figyelmen alapuló

stresszcsökkentés), a buddhista vipassana és
a zen hagyományokban gyökerező éberség-
meditáció a meditációs módszerek közül a le-
gelterjedtebb (Kabat-Zinn 1990, 2003). Szá-
mos úton fejt ki harmonizáló hatást, mint
nyitottságot a változásra, önkontrollt, a ta-
pasztalatok megosztását, személyes növeke-
dést, spiritualitást (Mackenzie et al. 2007).
A szupportív-expresszív terápiás módszerek
a mélyebb rétegekben meghúzódó érzelmi
és feszültségfeldolgozó munka útján segítik
a betegeket a növekedésben (Spiegel–Clas-
sen 2000).

A betegségekkel való megküzdés egyik
legfontosabb összetevője a társas támogatás.
A társas integráció hozzájárulhat ahhoz, hogy
az egyén az egészséget támogató magatar-
tásformákat vegyen fel, az úgynevezett puf-
ferhatás segít a stresszhatások elviselésében.
Feltételezhető, hogy a támogató kezelések,
a szupportív terápiák azonos mechanizmu-
sokon keresztül hatnak, és hasonló hatást fej-
tenek ki (Spiegel–Sephton–Terr–Stites 1998).
A poszttraumás növekedés esélyét is segítheti
a szociális támogatás – olyan milliő, amely
ösztönzi az átélt trauma belső feldolgozását,
és lehetőséget ad annak átbeszélésére (Lepo-
re–Helgeson 1998, hivatkozik rá Cordova et
al. 2001).

Az empirikus irodalom még nem rendel-
kezik kiérlelt válaszokkal, mi segítheti a sú-
lyos betegség nyomán létrejövő pozitív
transzformációt. Stanton (2010), a kutatási te-
rület jeles ismerője szerint a pszichoszociális
intervenciók alkalmazása mellett a betegeknél
támogatni kell az életmódváltást, az egész-
séges életvezetés kialakítását, a társas kap-
csolatok erősítését, és arra kell biztatni a be-
tegeket, hogy merjenek mély belső hitük és
értékrendjük szerint élni. 

Korábbi keresztmetszeti vizsgálataink,
klinikai tapasztalatok és a legújabb kutatási
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A súlyos betegség transzformatív ereje 11

eredmények alapján kidolgoztunk egy átfogó,
az egész ség magatartás, az életvezetés, a lelki
működés több síkján ható multidiszciplináris
pszichoszo ciális intervenciós programot.  Ál-
talános célkitűzésünk a megküzdés, a kogni-
tív-érzelmi feldolgozás elősegítése, az érze-
lemszabályozás, az életminőség javítása, az
értelem találás, a lelki és spirituális növekedés
támogatása volt. A programba a részelemek
közötti szinergikus hatásokat elősegítendő
beépítettünk számos olyan területet, ami
a szakirodalmi adatok és a klinikai tapasz-
talatok alapján segítheti a szervezet öngyó -
gyító erőit (aktív testmozgás, egészséges
táplálkozás és életvezetés, stresszkezelés,
imagináció, relaxáció, pozitív szuggesztiók,
csoportterápia).  

Jelen tanulmányunkban a betegség fel-
dolgozása nyomán észlelt előnytalálás adatait
mutatjuk be. Feltételeztük, hogy a kísérleti
csoport magasabb szintű előnykovácsolás-
ról számol be a program végén, mint a kont-
rollcsoport. A kísérleti programban részt vett
betegeknél létrejött változásokat több terüle-
ten behatóbban is vizsgáltuk. Elemeztük
a poszttraumás növekedés és a társas támo-
gatás alakulását. Feltételeztük, hogy a kísér-
leti csoportban poszttraumás növekedés jön
létre, és erősödik a társas támogatás a prog-
ram hatására.

VIZSGÁLAT

A vizsgálat menete és a kísérleti
programban részt vett betegek

A vizsgálatot Budapesten, az Országos On-
kológiai Intézettel való együttműködésben
végeztük, az Intézet Etikai Bizottságának
engedélyével (eng. száma: 7-45/2008). A ku-
tatásban 173 emlődaganatos beteg vett részt

(diagnózis: emlőcarcinóma, áttét nélkül 
– C50). A mintát random módon kísérleti 
(n = 86) és kontroll. (n = 87) csoportba so -
roltuk. A kísérleti csoportba sorolt szemé-
lyeket először tájékoztató levélben, majd
telefonon kerestük meg. 36 fő vállalta a prog-
ramban való részvételt. Minden, az inter-
venciós programba bekerülő beteggel első
interjút vettünk fel. Kizáró kritérium volt a kó -
ros depresszió, kóros szorongás, egyéb pszi-
chiátriai zavar. A 36 fő között nem találtunk
ilyet. A 36 fővel 2 csoportra bontva dolgoz-
tunk 2009. szeptember–december (1. csoport),
és 2010. február–június között (2. csoport).
Összesen 2 beteg lépett ki (1 fő érdektelen-
ség, 1 fő családi problémák miatt) a vizsgá-
latból/programból, a végső elemszám így 
34 fő. 

Két mérést végeztünk: a program előtt
(1. mérés – T1), a program befejezése után
(2. mérés – T2). Az első mérés alkalmával
a betegek a mammográfiai vizsgálat kereté-
ben töltötték ki a teszteket, a második mérés
alkalmával postán kapták meg a kérdőívcso-
magot. A kérdőív nyolc oldalból állt, kitölté-
se 50 percet vett igénybe. Mindkét mérés
alkalmával azonos kérdőívcsomag került ki-
töltésre.

A betegek átlagéletkora 53,17 év (szórás:
7,66). Az iskolai végzettséget illetően a be-
tegek 97,2%-a (n = 35) érettségivel vagy dip-
lomával rendelkezik, 2,8%-a (n = 1) általános
iskolát végzett, vagy szakmunkás. A családi
állapot vonatkozásában 61,1% (n = 22) stabil
párkapcsolatban él, míg 38,9%-nak (n = 14)
nincs stabil párkapcsolata. A csoport 83,3%-
nak (n = 30) van gyermeke, 16,7%-nak (n =
6) nincs gyermeke. A gazdasági aktivitás vo-
natkozásában a betegek 47,2%-a (n = 17)
aktív, 52,8% (n = 19) inaktív. A medikális
mutatók közül a diagnózis óta eltelt idő 2,47
év (szórás: 0,47), a műtéttől eltelt idő 2,3 év
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(szórás: 0,74). A családban volt-e daganatos
megbetegedés kérdésre a kísérleti csoportban
részt vevő betegek 77,8%-a (n = 28) válaszolt
igennel, míg a 22,2% (n = 8) válaszolt nem-
mel (7. táblázat). 

KÍSÉRLETI INTERVENCIÓS
PROGRAM

A kísérleti programba olyan emlődaganatos
betegeket választottunk, akiknél legalább 3
hónappal korábban befejeződtek a kemo-,
ill. sugárterápiás kezelések. Ebben az idő-
szakban a betegeknél egy új életszakasz kez-
dődik, túl a diagnózisközlés és az onkológiai
kezelések nehézségein, a „most hogyan to-
vább?” kérdés fogalmazódik meg. A hagyo-
mányos onkológiai ellátás kevés figyelmet
fordít erre a rehabilitációs időszakra, ahol le-
hetőség van a lelki-érzelmi fájdalmak feldol-
gozására, a megbékélésre, új jövőkép, egy
egészségesebb, a remissziók esélyét lecsök -
kentő életvezetés kialakítására. 

A program három fő egységből állt, ezek:
1) Multidiszciplináris gyógyító team (onko ló -
gus szakorvos, klinikai szakpszichológusok,
pszichiáter szakorvos, dietetikus, gyógy tor-
nász, jógaoktató) által facilitált 5 napos bent-
lakásos életmódtábor, ahol a betegek elméleti
és gyakorlati felkészítést kaptak az egészséges
életvezetésről. 2) A tanultak beépítése a napi
életvezetésbe, valamint 3) csoportos szuppor-
tív pszichoterápiás foglalkozások, 15 héten ke-
resztül, heti egyszeri alkalommal, 5 órában.
A terápiás csoportmunka célja a diagnózissal
és a kórlefolyással kapcsolatos érzelmi-
kognitív feszültségek, a mélyebb rétegekben
meghúzódó ambiva len ciák, félelmek, szoron-
gások feldolgozása, ugyanakkor a belső erő-
források aktivá lása, a megküzdés, a gyógyu-
lás elősegítése volt.

ALKALMAZOTT MÉRŐESZKÖZÖK

1. Előnytalálás Kérdőív 

A kérdőívet speciális problémákkal terhelt
gyerekek szülei számára állították össze. An-
toni és munkatársai (2001) adaptálták az em-
lőrák diagnózisának és kezelésének élmé-
nyéből adódó észlelt előny becslésére. 17
tételből áll, minden tétel úgy kezdődik, hogy
„A betegsé gem …”, és az élményből szár-
mazó valamilyen lehetséges előnyt fogalmaz
meg. A személyek ötfokozatú Likert-skálán
értékelik az állítást: 1 – egyáltalán nem értek
egyet, 2 – kicsit egyetértek, 3 – közepesen ér-
tek egyet, 4 – nagyon egyetértek, 5 – teljesen
egyetértek. A mérőeszköz a jelentéskeresést
az élet 3 különböző területén méri fel: 1. Az
élet hiányosságainak elfogadása; 2. Családi
kapcsolatokban bekövetkezett pozitív válto-
zások; 3. Személyes növekedés (Antoni et al.
2001). A kérdőív belső konzisztenciája
a program előtt (Cronbach-α: 0,949) és után
(Cronbach-α: 0,951) is magas volt.

2. Poszttraumás Növekedés Kérdőív
(PTGI) 

A Tedeschi–Calhoun (1996) által kidolgo-
zott kérdőív a traumát követő pozitív válto-
zások élményének feltérképezésére szolgál.
21 kérdésből áll, mutatói: összpontszám és az
5 alskála (új lehetőségek, másokhoz való vi-
szonyulás, személyes erő, spirituális változás,
az élet tisztelete) pontszámai. A válaszokat
hatfokozatú Likert-skálán pontozzák 0-tól 5-
ig. A kérdőív a mintában megbízhatónak bi-
zonyult (Cronbach-α: 0,989 a program előtt
és 0,882 a program után).
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3. Interperszonális Támasznyújtást
Értékelő Lista (ITÉL)

A kérdőív 40 tételből áll, amelynek itemeit
elméleti alapon állították össze. A tételek
egyik fele pozitív, míg a másik fele negatív
állítás. A kérdőív a társas támogatás négy
különböző funkciójának észlelt elérhetőségét
méri. 1) Megbecsülés (értékelés, emocionális
támogatás, expresszív támogatás, az önérté-
kelés támogatása, ventiláció és közeli támo-
gatás): annak érzékeltetése, hogy a személyt
önmagáért értékelik, nehézségei vagy hibái
ellenére elfogadják és becsülik. Hatására az
önbecsülés nő. 2) Információs támogatás
(tanácsadás és kognitív vezetés): segítség-
nyújtás bármely problematikus helyzet meg-
határozásában, megértésében és a vele való
megküzdésben. 3) Társaság (diffúz támoga-
tás vagy összetartozás): az affiliációs vagy
összetartozási szükséglet kielégítése, a sza-
badidő együttes eltöltése (amelyben az egyé-
ni problémákkal kapcsolatos aggodalmasko-
dást a „jó csoportszellem” pozitív érzelmi
állapotot indukáló ereje győzi le). 4) Instru-
mentális támogatás (segítségnyújtás, anyagi
támogatás, megfogható támogatás): fizikai
jellegű problémák közvetlen megoldása,
„szolgáltatások” nyújtása (ide tartozik a fizi-
kai támogatás, betegápolás is). A teszt belső
reliabilitásáról két vizsgálat nyújt informáci-
ót. Az elsőben a Cronbach-α értéke 0,88 volt,
míg a másodikban 0,90 (Cohen et al. 1985).
A kérdőív belső konzisztenciája mindkét mé-
résünk alkalmával magas volt (intervenció
előtt: Cronbach-α: 0,839, intervenció után:
Cronbach-α: 0,827).

EREDMÉNYEK

A kísérleti és a kontrollcsoport
összehasonlítása 

Vizsgálatunkban leíró jellegű és többválto-
zós statisz tikai számításokat végeztünk, át-
lagszámítást, szóráselemzést, korreláció- és li-
neárisregresszió-számítást. A kategorikus
változóknál χ2 próbát vagy Fisher egzakt pró-
bát alkalmaztunk, a folytonos változóknál va-
rianciaanalízis-számítást. A kísérleti program
rövid és hosszú távú hatásainak vizsgálatában
a regressziós elemzési modellt alkalmaztuk,
amennyiben a kísérleti és kontrollcsoport ada-
tai is rendelkezésre álltak.

Első lépésben összehasonlítottuk a kísér-
leti és a kontrollcsoport adatait az első adat-
felvételi időpontban (az intervenció előtt).
Összehasonlítottuk a két csoportot az életkor,
a betegség- időtartam (a diagnózis felállítása
óta eltelt idő), a műtét óta eltelt idő, az isko-
lai végzettség, a családi állapot, a gyermekek
(van vagy nincs gyermeke), a gazdasági ak-
tivitás (aktív dolgozó vagy inaktív) és annak
vonatkozásában, hogy a családban volt-e ko-
rábban daganatos megbetegedés. 

A kísérleti és a kontrollcsoport demográ-
fiai jellemzőit tekintve az iskolai végzett -
ségben (a kísérleti csoportba többen kerültek
olyanok, akik érettségivel vagy felsőfokú
végzettséggel rendelkeztek, Fisher exact pró-
ba: p = 0,007), a betegséggel kapcsolatos
mutatókat tekintve pedig a családi daganatos
megbetegedés előfordulásában volt különbség
(a kísérleti csoportnál magasabb arányban
fordultak elő a családban daganatos megbe-
tegedések, χ2 = 7,16, p < 0,01) (1. táblázat).

Második lépésben a kontrollcsoportban
a kérdőívet visszaküldők és nem visszakül-
dők csoportját hasonlítottuk össze. Nem ta-
láltunk szignifikáns különbséget a kérdőívet
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visszaküldők és nem visszaküldők között,
sem a pszichológiai skálákon, sem a demog-
ráfiai jellem zőkben. Összehasonlítottuk azokat
is, akik részt vettek a programban, és azokat is,
akik nem fogadták el a felkérést a programban
való részvételre. A két csoport között szigni-
fikáns eltérést találtunk az iskolai végzettség
tekintetében (χ2 = 3,81, p = 0,05). A programot
elfogadók között nagyobb arányban voltak
magasabb képzettségűek.

A PROGRAM HATÉKONYSÁGÁNAK
VIZSGÁLATA

Előnytalálás

Harmadik lépésben a program hatékonyságát
vizsgáltuk, összehasonlítottuk a program
előtti eredményeket a program utáni ered-
ményekkel. A program rövid távú hatásainak
vizsgálatakor azt elemeztük, hogy a csoport-

tagságnak (a személy részt vett-e az inter-
vencióban vagy sem) van-e szignifikáns ha-
tása a kimeneti változókra. A becslési mód-
szer alkalmazásánál figyelembe vettük, hogy
a változók nagy része nem normál eloszlású
(Muthén–Muthén 1998–2007). Az interven-
ciós változót bináris változóként kódoltuk
(1: intervenciós csoport, 2: kontrollcsoport),
emellett az iskolai végzettséget (a két csoport
különbözött az iskolai végzettség megoszlá-
sában) és az első adatfelvételnél elért pont-
számot (T1 adat) vettük figyelembe a ma-
gyarázó változók között. 

A sztenderdizált regressziós együttható-
kat a 2. táblázat mutatja be. A csoport (kísér-
leti versus kontroll) változó szignifikáns vol-
ta esetén különbözik a két csoport eredménye
a T2 időpontban. Ha az együttható pozitív,
akkor a kontrollcsoportnak, ha negatív, akkor
az intervenciós csoportnak van magasabb át-
lagértéke a második időpontban. 

1. táblázat. A vizsgált minta demográfiai jellemzői a program előtt

ns. = nem szignifikáns; *Fisher exact próba

Kísérleti csoport
(N = 36)

Kontrollcsoport
(N = 87)

p

Életkor (átlag és szórás) 53,17 (7,66) 52,09 (9,15) t = 0,61 ns.
Betegség id tartam (átlag és szórás) 2,47 (0,47) 2,55 (0,86) t = 0,45 ns.
A m tét óta eltelt id (átlag és szórás) 2,30 (0,74) 2,30 (0,79) t = 0,04 ns.
Iskolai végzettség: N (%)
ált. isk. vagy szakmunkás
érettségi vagy diploma

1 (2,8%)
35 (97,2%)

19 (22,1%)
67 (77%) p = 0,007*

Családi állapt: N (%)
nincs stabil párkapcsolat
stabil párkapcsolat

14 (38,9%)
22 (61,1%)

21 (24,1%)
66 (75,9%)

2 = 2,72
ns.

Gyermeke: N (%)
nincs
van

6 (16,7%)
30 (83,3%)

6 (6,9%)
81 (93,1%)

2 = 2,76
ns.

Gazdasági aktivitás: N (%)
aktív
inaktív

17 (47,2%)
19 (52,8%)

42 (48,3%)
45 (51,7%)

2 = 0,01
ns.

Családban volt e daganat N (%)
nem volt
volt

8 (22,2%)
28 (77,8%)

42 (68,3%)
45 (51,7%)

2 = 7,16
p < 0,01
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A program hatására a kísérleti csoport
betegeinél jelentős mértékű előnytalálás volt
kimutatható [3,38 (szórás: 0,84) átlagpontér-
tékről 3,82-re (szórás: 0,78)], a kontrollcso-
portnál nem volt ilyen irányú változás [3,60
(szórás: 0,88) versus 3,46 (szórás: 0,88)].
A csoportváltozó (kísérleti versus kontroll)
regressziós súlya és szignifikanciája alapján
szignifikáns különbséget találtunk az Előny-
találás kérdőíven (β = 0,307; p = 0,000; 
R2 = 0,620).

1. ábra. Az előnytalálás alakulása a program
előtt (T1) és a program után (T2) a kísérleti és

a kontrollcsoportban 

Poszttraumás növekedés 
és a társas támogatás vizsgálata

a kísérleti csoport betegeinél

Tekintve, hogy a program fontos célkitűzése
volt az értelemtalálás, a poszttraumás növe-
kedés elősegítése, a kísérleti csoport betege-
inél behatóbban vizsgáltuk ezt a folyamatot.
A kontrollcsoportot nem vontuk be ebbe az
elemzésbe. A változást ismételt méréses va-

rianciaanalízissel teszteltük. A normalitást
Kolmogorov–Smirnov-teszttel ellenőriztük.
Az ismételt méréses varianciaanalízis során
a szórásegyezést tesztelő mutatót (Maucley’s
sphericity) figyelembe véve közöljük az F ér-
tékeket. Amennyiben a szferitást tesztelő pró-
ba eredménye szignifikáns, a Green house–
Geisser-értéket közöljük.

2. ábra. A poszttraumás növekedés változása
a kísérleti csoportban részt vett betegeknél

a program előtt (T1) és a program után (T2)

A 3. táblázatban az összpontszám mutatja,
hogy a kísérleti program után jelentős válto-
zás, poszttraumás növekedés jött létre a be-
tegeknél. Négy területen (alskálán), történt
szignifikáns változás: a másokhoz való vi-
szonyulásban, az új lehetőségek felismeré-
sében, az élet tiszteletében és a spiritualitás-
ban. A társas támogatás vonatkozásában
a Megbecsülés alskálán regisztráltunk szig-
nifikáns változást.

Poszttraumás növekedés
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2. táblázat: A program hatékonyságának regressziós elemzése

Változó Csoportváltozó
sztenderdizált
regressziós súlya és
szignifikanciája

Az iskolai végzettség
sztenderdizált
regressziós súlya és
szignifikanciája

El nytalálás a
program el tt (T1)
változó
sztenderdizált
regressziós súlya és
szignifikanciája

R2

El nytalálás a program után –0,307 p = 0,000 –0,007 p = 0,924 0,767 p = 0,000 0,620
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MEGBESZÉLÉS

A rák diagnózisa mint súlyos trauma magában
hordozza a változás, a fejlődés lehetőségét is.
A kutatások igazolják (Stanton–Bower–Low
2006; Bower et al. 2005; Mackenzie et al.
2007), a betegség feldolgozása nyomán olyan
belső transzformáció jöhet létre, amely a be-
tegeknél több síkon is képes jótékony hatást
kifejteni. Tanulmányunkban daganatos bete-
gek rehabilitációjára kidolgozott multidisz-
ciplináris intervenciós program hatékonysá-
gát vizsgáltuk ebben a tekintetben.  

Az Előnytalálás kérdőíven a program
szignifikáns jótékony hatása mutatkozik
meg: míg a kontrollcsoport személyei eseté-
ben az előnytalálás értéke nem változik a má-
sodik mérési időpontra, addig a kísérleti cso-
portnál ez az érték emelkedik. Úgy élik meg,

a rák diagnózisa, a betegséggel való szem-
besülés és megküzdés számos pozitív hatás-
sal járt, képesek voltak a nehéz helyzetből
előnyt kovácsolni.

A poszttraumás növekedés területén is
hatékonynak bizonyult a program. A kérdő-
ív öt területen vizsgálja a változást. Négy te-
rületen, valamint az összesített mutatóban is
szignifikáns javulást regisztráltunk. A bete-
geknél megerősödött az élet iránti tisztelet, az
élet értelme és értéke. Erőteljes változás jött
létre a kapcsolatokban – megnőtt az odafi-
gyelő, meghitt kapcsolatok értéke, mélyült az
intimitás képessége. Új lehetőségek, új di-
menziók nyíltak meg, és a trauma nyomán,
a belső munka eredményeként spirituális nö-
vekedés jött létre – ezt a betegek gyakran
újjászületésnek, egy új élet kezdetének élik
meg. Más kutatók is hasonló eredményekről

3. táblázat. A Poszttraumás Növekedés Kérdőív és az Interperszonális Támasznyújtást Értékelő Lista 
átlagpontszámai és az ismételt méréses varianciaanalízis eredményei a kísérleti csoport betegeinél

a program előtt (T1), a program után (T2)

T1 T2 F /p
Poszttraumás növekedés
összpontszám

68,59
(15,29) 78,78 (12,02) F(1, 31) = 24,186 p = 0,000

PTN – Élet tisztelete 11,18
(2,60) 12,30 (2,28) F(1, 32) = 9,796 p = 0,004

PTN – Új lehet ségek 16,39
(4,15) 19,33 (3,56) F(1, 32) = 22,931 p = 0,000

PTN – Személyes er 12,93
(3,98) 13,67 (4,20) F(1, 32) = 2,121 p = 0,147

PTN – Spirituális változás 3,97
(3,34) 5,55 (2,66) F(1, 32) = 10,570 p = 0,003

PTN – Másokhoz való viszonyulás 23,63
(5,66) 26,88 (5,47) F(1, 31) = 9,720 p = 0,004

Társas támogatás – Megbecsülés 31,13
(3,16) 32,33 (3,61) F(1,29) = 4,804 p = 0,037

Társas támogatás – Információs
támogatás

33,35
(4,90) 34,12 (4,54) F(1,33) = 0,729 p = 0,399

Társas támogatás – Társaság 31,94
(3,97) 32,13 (4,56) F(1,30) = 0,062 p = 0,873

Társas támogatás – Instrumentális
támogatás

34,41
(3,77) 34,81 (4,11) F(1,31) = 0,306 p = 0,584
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számolnak be (Bellizzi–Blank 2006; Cordo-
va et al. 2001; Taylor 2000; Tedeschi–Cal-
houn 1996).

A társas támogatást, támasznyújtást érté-
kelő kérdőíven a Megbecsülés alskála emel-
kedik ki szignifikánsan. Azt mutatja, a reha-
bilitációs programban a betegek támogatást
kaptak érzelmeik kifejezéséhez, s azt tapasz-
talták meg, hogy a nehézségek és a hibák el-
lenére is elfogadást kapnak, önbecsülésük
nőtt.

Az alkalmazott intervenció komplexitása
miatt (alap célkitűzésünk a program elemei
közötti szinergikus hatások létrehozása volt)
nem állapítható meg egyértelműen, hogy az in-
tervenció mely elemeinek köszönhetőek az
előnytalálásban és a poszttraumás növeke-
désben megfigyelhető változások. A Tedeschi
–Calhoun (2004) modell értelmében három
fő tényező játszhat szerepet: az egyéni jel-
lemzők, a társas támogatás és a kognitív me-
chaniz musok. Vizsgálatunk az egyéni jellem-
zőkre nem terjedt ki, a további kutatásokban
érdemes e területre is nagyobb hangsúlyt fek-
tetni. A komplex program ugyanakkor egyér-
telműen emelte a társas támogatottság észlelt
mértékét, s számos olyan elemet tartalmazott,
amely segíthette a személyeket a feldolgo-
zásban és a kognitív újrastrukturálásban.

Fontos kiemelnünk, hogy a kísérleti cso-
portban magasabb volt az iskolai végzettség,
ami feltehetően számos úton, mechanizmu-
son (pl. több ismeret, kedvezőbb anyagi le-
hetőségek, szabadabb időbeosztás, szélesebb
szociális háló stb.) keresztül képes megküz-
dési poten ciálokat mozgósítani. Vélhetően
a magasabb iskolai végzettségű betegek ér-
deklődőbbek, nyitottabbak, ők vállalták a fel-
kérést a programban való részvételre. Hatá-
sa számos területen megmutatkozhat (pl.
szociális működés, tünetészlelés, életminő-
ség, jövőkép stb.). Vizsgálatunkban az isko-

lai végzettség kontrollálása mellett is haté-
konynak bizonyult a program. 

A kutatásban kapott eredmények általá-
nosíthatóságát csökkenti néhány tényező.
A vizsgált betegcsoport emlődaganatos bete-
gekből állt, ezáltal a mellrák sajátosságai je-
lentek meg a terápiás munkában és a vizsgá-
latban. A program jellegét más malignus
megbetegedés esetén az adott betegség sajá-
tosságaihoz célszerű adaptálni. További kor-
lát a relatív alacsony elemszám. Releváns
következtetések levonása céljából a rehabili-
tációs program hatékonyságát további be-
tegcsoportokon is szükséges tesztelni. Csök-
kenti az adatok értékét, hogy a poszttraumás
növekedés és a társas támogatás tekintetében
nem rendelkezünk adatokkal a kontrollcso-
portból. A betegek jelentős hányada maga-
sabb iskolai végzettséggel rendelkezik. Cél-
szerű vizsgálni, a kevésbé képzett betegeket
hogyan lehet motiválni az ilyen jellegű prog-
ramokban való részvételre. 

Elemzésünk alapján leszögezhető: hozzá
tudtunk járulni a traumafeldolgozás eredmé-
nyességéhez. A betegek mély belső átalaku-
láson mentek át. Személyiségük működésé-
nek színvonala meghaladja a betegség előtti
állapotot, tehát fejlődés, növekedés jött létre. 

Igazolva látjuk a Tedeschi és Calhoun
(1995) által leírtakat, miszerint a terápiás
eljárások nagymértékben elősegíthetik a sze-
mélyiség fejlődését, és Cordova és munkatár-
sai (2001) meglátását, miszerint az értelemta-
lálás, előnytalálás, poszttraumás növekedés
lehetőségét figyelembe kell venni mind a ke-
zelési terv kialakításánál, mind az eredmé-
nyek tudományos értékelésénél. Annál is in-
kább, mert a növekedés nemcsak a lelki
terhek oldásában segít, de visszacsatoló be-
folyással bír az egészségi állapotra is (Algoe–
Stanton 2009). 
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SUMMARY

THE TRANSFORMATIVE POWER OF SERIOUS ILLNESSES – BENEFIT FINDING AND POSTTRAUMATIC

GROWTH IN BREAST CANCER PATIENTS

Background and aims:  During the last two decades numerous studies have pointed out that
besides being a huge trauma, the diagnosis of cancer is also a great opportunity for personal
growth. A difficult life situation can be transformed into a beneficial experience. Benefit
finding promoting personal growth represents a power source providing benefits for the patient
in several different ways. Methods: On the basis of latest research results we designed and
conducted an integrated lifefstyle and psychosocial intervention program, groundbreaking by
Hungarian standards, tying in with a conventional tumour therapy in a group of patients with
breast cancer (intervention group n=86, controll group n=87). In this study we measured
benefit derived from the diagnosis and treatment of breast cancer (Benefit Finding Scale),
posttraumatic growth (Posttraumatic Growth Inventory) and social support (Interpersonal
Support Evaluation List) on behalf on the intervention. Results: Significant effects of the
program were observed on the results of the Benefit Finding Scale. In processing the trauma
the patients greatly capitalized on coping with the disease in comparison to the control group.
In the Posttraumatic Growth Inventory a significant improvement was measured on the
subscales of “Respect for life”, “New opportunities”, “Spiritual change”, and “Relating to
others”, and participants also scored higher on the Self-esteem subscale of ISEL. Discussion:
Based on our analysis, we can conclude that we could contribute to the successful processing
of the trauma. The patients have gone through a profound inner transformation. Their
personality exceeded their state prior to the illness; therefore there has been a growth,
a development and advancement established. 
Keywords: breast cancer, benefit finding, posttraumatic growth 
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ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkitűzések: Exploratív kutatásunk célja a jövedelemadózással és a jövedelemadó-
zást szabályozó rendszerekkel kapcsolatos laikus nézetek tartalmának feltárása, különös te-
kintettel az adórendszerekre vonatkozó igazságosság- és hatékonyságértelmezésekre. Vizsgálat
tárgyává tettük azt is, hogy ezeket az észleleteket mennyiben befolyásolja a szubjektív módon
megítélt anyagi státusz és a gazdasági különbségeket igazoló nézetekkel való egyetértés. Mód-
szer: A laikus nézeteket 62 személlyel készített interjúk tartalomelemzésével vizsgáltuk. Az
interjú mellett a megkérdezettek demográfiai kérdőívet és a gazdasági rendszerigazolást mérő
skálát töltöttek ki. Eredmények: Válaszadóink véleményének koherenciáját validálta, hogy
a gazdasági egyenlőtlenségeket igazoló személyek igazságosabbnak látták az egykulcsos
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BEVEZETÉS

„Egy nemzet közteherviseléshez való viszo-
nya a nemzet holnapjának tükörképe” – mond-
ta egykor Széchenyi. A közteherviseléssel
kapcsolatos vélekedések, az adófizetés, az
adóelkerülés és adócsalás, illetve az ezekkel
kapcsolatos attitűdök komplex jelenségek;
jobb megértésük nemcsak gazdasági, hanem
pszichológiai és társadalmi tényezők bevo-
násával is történhet. Tanulmányunkban
a közteherviseléshez való viszony vizsgála-
tára vállalkoztunk azzal a céllal, hogy – egy
szűk mintán ugyan, de – közelebbről megis-
merjük a jövedelemadózással kapcsolatban
aktuálisan fennálló laikus reprezentációk
főbb tartalmait, különös tekintettel az egy-
kulcsos és progresszív adórendszerek vélt
igazságosságára és hatékonyságára. 

Exploratív kutatásunk eredményeit be-
mutató tanulmányunk szakirodalmi részében
röviden összefoglaljuk az adózással kapcso-
latos főbb elméleteket, majd kitérünk az adó-
zás igazságossági és hatékonysági vonatko-
zásaira. Bemutatjuk az adózással kapcsolatos
reprezentációk kutatásának főbb vonulatait,
illetve az adózással és adórendszerekkel kap-

csolatos attitűdöket vizsgáló, kutatási kérdé-
seink szempontjából is releváns kérdőíves
kutatásokat idézünk.

Mivel adórendszerünk struktúrájában
a közelmúltban jelentős változás állt be, érde-
mesnek tartottuk a laikus reprezentációkat
az egykulcsos és progresszív adórendszerek-
kel kapcsolatban külön-külön is lekérdezni.
A reprezentációk feltárásának vezérszem-
pontjai az adózás vélt szükségessége, igaz-
ságossága, hatékonysága, az egykulcsos és
többkulcsos adórendszerek előnyei és hátrá-
nyai voltak. 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az előb-
biekben felsorolt szempontok mentén vizs-
gált laikus nézetek mennyiben vannak kitéve
a szubjektíven megélt anyagi státusz és a gaz-
dasági egyenlőtlenségeket igazoló attitűdök,
valamint a kormányzati működésekkel szem-
beni bizalom egyéni hatásainak. A vizsgálat
során a válaszadók egykulcsos vagy prog-
resszív adórendszerrel kapcsolatos preferen-
ciáira és e preferenciák érdekalapú meghatá-
rozottságára is rákérdeztünk. 

Kutatásunk eredményei szerint az adó-
rendszer-preferenciák, illetve az adórend-
szerekről vallott igazságossági és hatékony-

adórendszert. A személyek többsége a progresszív adórendszert preferálta, és preferenciáikat
összehangolták igazságosság- és hatékonyságválasztásaikkal. Ezeket a preferenciákat és vá-
lasztásaikat leginkább az igazságosságról alkotott reprezentációik támasztották alá. Míg az igaz-
ságosság-reprezentációk tükrözték a legfőbb szakértői szempontokat, a hatékonyság-repre-
zentációk eltértek a közgazdasági megközelítéstől: kimaradtak az említésekből a munkára
ösztönzés, megjelentek azonban az elégedettség szempontjai. A válaszadók nézeteit befolyá-
solta saját érdekük, és még ennél is erősebben azt feltételezték, hogy a politikai-gazdasági vé-
lekedéseket az embereknél általában az érdek befolyásolja. Következtetések: Az adózással kap-
csolatos laikus nézetek részben tükrözik a társadalomtudományok nézőpontjait, számos
ponton azonban eltérnek ezektől. Ezek megismerése az együttműködő adózási magatartás ösz-
tönzéséhez kulcsfontosságú. 
Kulcsszavak: adózás, egykulcsos és progresszív adórendszerek, igazságosság, hatékonyság,
anyagi státusz, gazdasági egyenlőtlenségek igazolása
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sági elgondolások nem függetlenek az egyé-
nek gazdasági érdekeitől és világnézeti ál-
lásfoglalásaitól. Úgy véljük, az adózással és
az adórendszerekkel kapcsolatos, aktuális la-
ikus nézetek ismerete hasznos kezdő lépés le-
het a témával kapcsolatos későbbi kutatási
kérdések megfogalmazásában, így eredmé-
nyeink is inkább csak egyfajta megalapozó
funkciót tölthetnek be, melyek egyúttal az
adózási magatartást ösztönző beavatkozások
előtt is utat nyithatnak. 

AZ ADÓZÁS ÉS MODELLJEI

Az adózás fontossága és szükségessége még
az igen kis mértékű állami szerepvállalást
előtérbe helyező nézőpontok szerint sem
vonható kétségbe (Papanek 2003). A gazda-
sági ciklusok kontrollálása mellett a közjavak
előállítása, illetve a jövedelemegyenlőtlen-
ségek mérséklése az adóztatás alapvető funk-
ciói közé tartozik (Samuelson–Nordhaus
1990). Az utóbbi két funkció megvalósulását
számos tényező befolyásolja; ezek kutatásá-
hoz, többek között a gazdaságtan, a jogtudo-
mány vagy a szociológia mellett a gazda-
ságpszichológia is érdemben hozzájárul.
A kormányzati működésnek feladata tehát
az is, hogy a közterhek optimális és igaz-
ságos elosztása az egyes adózói csoportok
között úgy valósuljon meg, hogy a legszük-
ségesebb közcélok kielégíthetők legyenek
(pl. egészségügyi szolgáltatások, oktatás, út-
építés, alapkutatások támogatása stb.) (Szi-
lovics 2013). 

Az adók fontos állami bevételt jelentenek,
ezért az elmúlt évtizedekben az államok

többsége jelentős adóreformokat hajtott vég-
re a megfelelőbb közteher-elosztási és -vise-
lési rendszerek kialakítása érdekében (ld. pl.
Szilovics 2012, 2013). Az adórendszerek ku-
tatásában a közgazdaságtani megközelítések
dominanciája vitathatatlan, ugyanakkor mi-
vel a különböző adózói csoportok hozzájá-
rulása nélkül például a közjavak építése nem
elképzelhető, a gazdaságpszichológia is egy-
re intenzívebb érdeklődéssel fordul az adózás
témája felé. A legkülönbözőbb gazdasági vi-
selkedések előzményeit és következményeit
vizsgáló gazdaságpszichológia az adózási
magatartást, az ezt motiváló vagy gátló té-
nyezőket is igyekszik feltárni, amelyek az
adófizetést vagy éppen az adóelkerülést és
adócsalást3 támogatják (Kirchler 2007; Pa-
panek 2003). 

Az adórendszerek egyik fontos teljesít-
ménymutatója az adóbefizetés. Egy optimá-
lis adórendszer kialakítása az állam nem
pazarló működését feltételezi, vagyis az adó-
alanyok közterhei nem nagyobbak annál,
mint amennyire az államnak ténylegesen
szüksége van (Szilovics 2012). Az összes
adóbefizetést teljes egészében kikényszeríte-
ni nem lehet, így ellenőrzésre is szükség van.
Az ellenőrzés azonban nagy adminisztrációs
és koordinációs költségeket von maga után.
Egy, az Amerikai Egyesült Államokban le-
zajlott felmérés például azt az eredményt
hozta, hogy az adóbevételeknek csupán har-
mada válik valós bevétellé, nagyobb része
valójában az adóztatás intézményeinek fenn-
tartását szolgálja (Payne 1993). A megfelelő
adóbefizetés még így is csak szúrópróbasze-
rűen ellenőrizhető. Ráadásul az adócsalás
igen komoly problémát jelent a kormányzatok

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):21–47

3 Elismerjük, hogy az adóelkerülés és az adócsalás eltérő magatartás, hiszen az előbbi az adótörvények szellemiségét
sértő, mégis legális, utóbbi pedig illegális cselekvésekre vonatkozik, mindazonáltal osztjuk azoknak a szerzőknek
a nézetét, akik a jelenség lényegét tekintve a szinonim használat mellett döntenek (ld. pl. Papanek 2003).
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többsége számára: egyes becslések szerint
a fejlett országokban az adóbevételek mint -
egy 20, fejlődő országokban még ennél is
nagyobb százaléka esik ki (Orviska–Hudson
2002). Mindezek miatt nagyon is fontos is-
merni azokat a hatásokat, amelyek befolyá-
solják és alakítják az adómagatartást. 

Az adók befizetését befolyásoló ténye-
zők több megközelítés perspektívájából is
szemlélhetők és vizsgálhatók. A követke-
zőkben röviden bemutatunk néhány jelentős
megközelítést, amelyek eltérő hangsúllyal
emelnek be gazdasági és/vagy pszichológiai
tényezőket az adózási magatartás magyará-
zatába. Az adóviselkedést meghatározó ha-
tások két főbb szemlélet alapján tárgyalhatók:
az egyiknek Becker (1968) bűnözéssel kap-
csolatban felvázolt „racionális gazdasági
döntéshozó” elmélete, a másiknak pedig az
adózás társas megközelítése (Braithwaite–
Wenzel 2008) szolgál alapjául. Az első meg-
közelítésben az adózás inkább kikényszerít-
hető, a másodikban pedig inkább önkéntes
cselekedetként jelenik meg.

Az adózás gazdaságtani/racionális
modellje

A racionális gazdasági döntéshozó felfogás
szerint döntéseinket a költségek és a hasznok
mérlegelése előzi meg (Becker 1968). A gaz-
dasági értelemben vett racionalitás szerint
amennyiben a költség–haszon-elemzés után
az egyén számára gazdaságos az adóelkerü-
lés, azt fogja preferálni. Ha azonban az adó
be nem fizetésével többet lehet veszíteni,
mint a befizetéssel, a döntéshozó az adóbefi-
zetést fogja preferálni az adó be nem fizeté-
sével szemben. A racionális gazdasági szem-
lélet ennek a költség–haszon-kalkulusnak
megfelelően elsősorban a külső oki ténye-
zőknek az adómagatartást befolyásoló hatá-

sait ragadja meg. Ez a szemlélet húzódik
meg az olyan adóztatási stratégiák mögött,
amelyek például az adóelvonás mértékét
csökkenteni igyekeznek, a befizetések ellen-
őrzését gyakoribbá teszik (a lebukás való-
színűségét növelik), vagy a rajtakapás eseté-
re kilátásba helyezett büntetések mértékét
növelik (Cowell 1990; Papanek 2003).

Az adócsalás szankcionálásának a sza-
bálykövető adómagatartásra gyakorolt pozi-
tív hatásáról számos empirikus bizonyíték is
rendelkezésre áll (összefoglalást ld. Braith-
waite–Wenzel 2008). Egyes beszámolók sze-
rint a helyes adófizető magatartás útjára adott
esetben nem is a pénzbeli veszteségek lehe-
tősége tereli az állampolgárt, hanem a lebukás
esetére anticipált szégyen és bűntudat érzése
(Andreoni–Erard–Feinstein 1998; Grasmick–
Bursik 1990). A morális normákat sértő
ilyenfajta gondolkodás pedig az adómaga-
tartás társas vonatkozásaira is felhívja a fi-
gyelmet (Andreoni et al.1998). 

Mielőtt az adózás társas megközelítésére
rátérnénk, érdemes kiemelni, hogy a racio-
nális döntéshozó modellje megfelel annak
a játékelméleti logikának is, amely az adózást
mint a közjavak fő előállítási módját kölcsö-
nösen függő, fogolydilemma-logikájú hely-
zetnek látja. A társadalom többi tagját az
egyén fogolydilemmabeli partnereként felté-
telezve az egyén számára a legnagyobb ki-
menettel járó, racionális stratégiának a po-
tyautas stratégia tűnik, azaz ha ő nem, de
mások fizetnek adót. A közjavak sok ilyen
stratégia mellett döntő „játékos” esetén azon-
ban nem biztosíthatók (Tóth 1997). Az adó-
zást kísérletes modellek segítségével vizs-
gáló empirikus kutatások szerint azonban az
adócsalás mértéke általában mindig kisebb,
mint amit a „racionális döntéshozó” elgon-
dolás alapján várhatnánk (Baldry 1986). 
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A társas és társadalmi megközelítés

A társas megközelítés értelmében az embe -
reket nem pusztán önérdekeik vezérlik, ha-
nem őket olyan társas hatások is befolyásol-
ják, mint a belátás, a közösségi jóérzés vagy
a becsület. Az önérdek és a társas hatások
már az észleletek szintjén is jól elkülönülnek.
Antonides, Faragó, Ranyard és Tyszka (1997)
a különböző gazdasági tevékenységekkel
kapcsolatos észleleteket több kultúrából vett
mintán is vizsgálták, és két olyan faktor raj-
zolódott ki, amelyek mentén az észleletek
jól rendezhetővé és összevethetővé váltak:
egy költség–haszon alapú gazdasági faktor és
a társas értékek faktora. A társas hatások is fe-
lelősek tehát azért, hogy az emberek nem
minden esetben a játékelmélet szerint várha-
tó racionális stratégiának megfelelően cse-
lekszenek. 

A nem-gazdasági tényezők erősebb adó-
magatartást alakító hatására hívja fel a fi-
gyelmet Richardson (2006) több mint 40 or-
szágot összevető vizsgálata is, megállapítva,
hogy – többek között – az adórendszerek
észlelt igazságosságának és az adómorál na-
gyobb mértékének visszatartó ereje van az
adóelkerülés tekintetében. Adómorál alatt
egy csoport vagy az adófizetők egész popu-
lációja által az adókötelezettségek teljesíté-
séről vagy megtagadásáról osztott attitűdöket
értjük (Schmölders 1960). 

Az adómagatartás tanulmányozásakor
valóban igen gyakran vizsgálják a társas
normáknak az adózást befolyásoló szerepét.
A normakövetés viselkedésirányító szerepe az
adózási magatartás esetén is tetten érhető: ha
az adófizetés normaszintű elvárás, az adófi-
zetők igazodnak ehhez a normához. Az adó-
fizetést meghatározó legfontosabb tényezők
között a hozzáférhető referenciacsoportok,
illetve az e csoportok által helyesnek (vagy

nem helytelennek) vélt viselkedések szerepét
külföldi kutatások is kiemelik (Sigala–Bur-
goyne–Webley 1999). A fentebb idézett, ma-
gyar mintát is vizsgáló kultúraközi kutatás azt
az eredményt hozta, hogy a magyarok –
a brit, holland és lengyel válaszadókhoz ké-
pest – az adócsalást valamivel pozitívabban
ítélik meg (Antonides et al. 1997). Papanek
(2003) következtetése szerint „az adóelkerü-
lés hazai elterjedtségében a kooperációt tá-
mogató normák elégtelen működése is sze-
repet játszhat” (p. 460). Igaz, hogy egy több
mint 20 éves hazai felmérés eredménye,
mégis némi aggodalomra adhat okot az is,
hogy az emberek közel 80%-a részben vagy
teljes mértékben egyetért azzal a megállapí-
tással, hogy boldogulni szükségszerűen a sza-
bályok áthágásával lehet (Sík–Tóth 1993). 

Tanulmányunkban az adórendszerrel kap-
csolatos nézetek elemzésének egyik kiemelt
szempontja annak észlelt igazságossága lesz,
ezért ennek külön szakaszt is szentelünk.
A rendszerrel kapcsolatos igazságtalanság -
érzést általánosságban véve is az adóelkerü-
lés fontos meghatározójaként tartjuk számon
(pl. Smith 1992), igaz, Wenzel (2002) úgy ta-
lálta, hogy az igazságosságérzet leginkább
azok esetében jósolja be a jó adómagatar-
tást, akik identitásukban jobban azonosul-
nak az adórendszer társadalmi hordozójával
(az ő konkrét esetükben az ausztrál állam-
mal). A szerző arról számol be, hogy a ke-
vésbé azonosulók hajlamosak az adózásra
kimenetorientált módon, az egyéni haszon-
maximalizálás perspektívájából tekinteni (pl.
milyen az adóbefizetés ellenszolgáltatása),
míg az azonosulók az igazságosnak észlelt
adóztatás esetén normatívnak tartják a rend-
szerrel való együttműködést. A Braithwaite
és Wenzel (2008) által javasolt adózói élet-
térmodellben is éppen a más adófizetőkkel
vállalt sorsközösség mértéke lesz az, ami
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alapjaiban meghatározza, hogy az egyén mi-
lyen mértékben fogadja el a hozzájárulásokat
kikényszerítő szankciókat, milyen mérték-
ben képes értékelni a rendszertől érkező jut-
tatásokat, de azt is, hogy kielégítően igazsá-
gosnak észleli-e és támogatja-e a fennálló
adórendszert. 

Az adózás kikényszerítés-alapú és
önkéntes alapú megközelítéseit ötvöző

„csúszós lejtő” modellje

Az adófizetés gazdasági és pszichológiai
szempontú megközelítéseit ötvözi a „csúszós
lejtő” modell (Slippery Slope Framework –
Kirchler–Hoelzl–Wahl 2008). Az elképzelés
két fő dimenziót emel ki, amelyek hatással
vannak az adózási magatartásra. Az egyik
dimenzió az adóhatóság „erős hatalma”,
amely azt az észleletet igyekszik megragadni,
hogy a hatóságnak mekkora a felhatalmazása
a betartás ellenőrzésére, milyen mértékben
képes feltárni és büntetni az adóelkerülést.
A másik dimenzió a „bizalom”, amely az
embereknek arra az általános vélekedésére
vonatkozik, hogy az adóhatóság mennyire
jóindulatú, és mennyiben szolgálja a közös-
ség érdekeit. Attól függően, hogy a két di-
menzióhoz milyen értékek rendelhetők egy
közösségben, az adómagatartás és annak mi-
nősége nagyon eltérő lehet.

Ha a bizalom alacsony, és a hatóságok is
gyengék (azaz a „lejtő” alján járunk), való-
színűbb, hogy az adófizetők jellemzően csak
a saját hasznukat tekintik, és elkerülik az
adókat. Ha a kismértékű bizalomhoz a ható-
ság erős működésének észlelete társul, az
adófizetés mértéke nő, mert a lebukás való-
színűsége és a büntetés mértéke miatt az el-
kerülés költséges alternatíva lenne az adófizető
számára, azaz itt az adózás kikényszerítéséről
van szó. Ha csak a bizalom szintje emelke-
dik, akkor szintén nő az adófizetés mértéke,

de már az önkéntes adófizetés fokozódása
révén. A bizalom és a hatalom között dina-
mikus kapcsolat is van, ha az egyik változik,
az hatással lesz a másik tényezőre is. A jó
adófizetői magatartást ennek megfelelően az
segíti, ha az államnak egyrészt nagy a felha-
talmazása a betartás ellenőrzésére, másrészt
nagy a hatóságokkal, a vezetéssel, az állam-
szervezettel szembeni társadalmi bizalom
szintje is. 

A modell érvényességét a kutatás nem-
csak kontrollált laboratóriumi kísérletekben
(Wahl–Kastlunger–Kirchler 2010), de több
országot bennfoglaló nemzetközi összeha-
sonlító vizsgálatok által is támogatta (pl. Kog-
ler et al. 2013; Muehlbacher–Kirchler–
Schwarzenberger 2011). Az igazságosságot
a „csúszós lejtő” modell értelmezési kerete a bi -
zalom meghatározói között tartja számon. 

AZ ADÓZÁS (ÉSZLELT)
IGAZSÁGOSSÁGA

ÉS HATÉKONYSÁGA

Kutatásunkban elsősorban az adózással és
a különböző adórendszerek igazságosságával
és hatékonyságával kapcsolatos laikus néze-
tekre voltunk kíváncsiak. A következő szaka-
szokban az adórendszerek észlelt igazságos-
ságával és vélt hatékonyságával kapcsolatos
szakértői nézeteket és a laikus vélekedéseket
vizsgáló kutatások eredményeit összegez-
zük. 

Az adórendszerek igazságossága

Az adórendszerek megítélésében az igazsá-
gosság megkerülhetetlen szempont. Az adó-
rendszerek igazságosságáról beszélhetünk el-
méleti síkon is, de a szubjektív észleletek
szintjén is, amely szintek nem feltétlenül fed-
nek át teljes mértékben. Elméleti síkon
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Szilovics (2012, 2013) két főbb normatív
megközelítést emel ki az adózás igazságos-
ságával kapcsolatban. A teljesítmény elvét
képviselők az adóztatás középpontjába a tel-
jesítményarányosan egyenlő teherelosztást
helyezik, arra való tekintet nélkül, hogy az ál-
lam milyen ellenszolgáltatást biztosít a befi-
zetett adókért, vagy aktuálisan milyenek
a társadalom gazdasági és szociológiai ösz-
szefüggései. A hasznosságelvű megközelítés
viszont figyelembe veszi a társadalmi egyen-
lőtlenségeket és az adófizetésért alanyi jogon
járó állami szolgáltatásokat. A rosszabb hely-
zetben lévők számára kisebb arányú adót ír
elő, így biztosítva a kiegyenlítés irányába
vivő társadalmi újraelosztást, és azt, hogy
javak csoportosuljanak át azokhoz, akik szá-
mára az nagyobb értékű. Ez utóbbi fölfogás
mellett voksolnak a maximin-elvet (maxi-
malizáljuk a minimumot) képviselő morálfi-
lozófusok is (pl. Rawls 1971).

Arról, hogy milyen tényezők befolyásol-
ják az emberek igazságosságészleleteit,
a szociálpszichológiai igazságosságkutatás
széles körű ismeretekkel rendelkezik. Ezeket
a megfontolásokat és empirikus eredménye-
ket Wenzel (2003) konkrétan az adózás és az
adózási magatartás kutatási területére is al-
kalmazza, és a disztributív, procedurális és re -
tributív igazságosságot egyéni, csoport- és
társadalmi szinten egyaránt elemezi. A leg-
nagyobb kutatási figyelmet az adózáskuta-
tásban a disztributív igazságosság kapta,
amely az adózást tekintve úgy értelmezhető,
hogy az adófizető mennyire észleli egyensú-
lyosnak az ő közjavakhoz történő hozzájáru-
lását mások hozzájárulásaihoz, illetve a ka-
pott előnyökhöz (pl. szolgáltatásokhoz)
képest (Kirchler 2007; Wenzel 2003). (Bár az
erőforrások elosztási módjára és folyamatá-
ra vonatkozó procedurális igazságosság,
illetve a normaszegést követő szankciók ész-

lelt helyénvalóságára vonatkozó retributív
igazságosság észlelete is jelentősen alakítja
az adózói magatartást, úgy véljük, hogy té-
mánk szempontjából kevésbé relevánsak, így
részletes tárgyalásukat is mellőzük.) 

Az adózás disztributív igazságosságának
tárgyalásakor a laikus igazságosságnéze-
tekben is gyakran felmerülő szempont az
igazságosság horizontális és vertikális ér-
telmezése. A horizontális szempont arra vo-
natkozik, hogy a társadalom két tetszőlege-
sen kiválasztott tagja, mégpedig olyan két
tagja, akik az adózás szempontjából lényeges
jellemzők (pl. teljesítőképességük, adózási
képességük) alapján tökéletesen egyformák,
azonos mértékű adót fizetnek-e. Ennek az
igazságossági megfontolásnak az adóvisel-
kedést befolyásoló hatása számos empirikus
alátámasztást is nyert: az adózás szempontjá-
ból magukat másokhoz képest előnytelenebb
helyzetben látók adóelkerülési hajlandósága
általában magasabb (pl. Kinsey–Grasmick
1993; Spicer–Becker 1980). 

A vertikális szempont viszont arra vonat-
kozik, hogy a különböző kategóriákba tarto-
zó személyek eltérő adóterhelése egymáshoz
való viszonyításban igazságos-e (Papanek
2003; Wenzel 2003). Ez a szempont is gyak-
ran megjelenik az adófizetők kiértékelésé-
ben. Az ausztrál megkérdezetteknek igen nagy
százaléka vélte például, hogy a tehetősebbek
nem járulnak hozzá kellő mértékben a közja-
vakhoz (Braithwaite 2003), és erről a cso-
portról úgy nyilatkoztak, mint akik az adó-
törvények kiskapuit is inkább kihasználják
(Rawlings 2003). Az amerikai adófizetőknek
az a vélekedése, hogy az adórendszer inkább
a gazdagoknak kedvez, elfogadhatóbbá is
teszi számukra az adóelkerülést (Kinsey–
Grasmick 1993). Úgy tűnik tehát, hogy a ver-
tikális igazságosság szempontjának megfe-
lelően az emberek általában nagyobb
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mértékű hozzájárulást várnak a társadalom
tehetősebb csoportjaitól. 

Szintén alakíthatja az adórendszerek igaz-
ságosságáról vallott nézeteket, hogy valaki
mennyire látja természetesnek és egyúttal
nem felszámolandónak a társadalom egyes
csoportjai között fennálló szélsőséges gaz-
dasági különbségeket. Az ilyen értelemben
a fennálló gazdasági rendszert nem igazoló
beállítódás várakozásaink szerint a prog-
resszív adókulcs preferenciájával jár. (Empi-
rikus vizsgálatot erről az összefüggésről nem
találtunk, ezért vizsgálatunkba egyfajta vá-
laszkonzisztenciát ellenőrző változóként be-
vontuk a Jost és Thompson által 2000-ben
közölt gazdasági rendszerigazolás mértékét
becslő skálát is.)

Az előző bekezdésekben idézett vertikális
kritérium iránti igényt többféle adóztatási
mód is kielégítheti, ezek közül csak az egyik
a progresszív elvonás, azaz a mindenkire egy-
formán vonatkozó egyetlen adókulcs helyett
több kulcs alkalmazása, amelyek révén a jö-
vedelem növekedésével az elvonás mértéke is
progresszív módon nő (Papanek 2003). Mind-
azonáltal, szigorúan elméleti síkon, Rawlsra
(1971) hivatkozva kijelenthetjük, hogy egy
ilyen progresszív adórendszer azért lehet igaz-
ságosabb, mint az egykulcsos, mert mérsékli
a jövedelemkülönbségeket, és különösen fi-
gyel a legrosszabb helyzetűekre. 

Az egykulcsos vagy többkulcsos adó-
rendszerek kialakítása, azok adózást befo-
lyásoló hatása a gazdasági és társadalmi fo-
lyamatok összetettsége miatt számos nehezen
megválaszolható kérdést vet fel, ráadásul 
– mint az a későbbiekben részletesebben
kifejtjük – a laikusok vélekedése és prefe-
renciái az egy- és többkulcsos rendszereket
illetően következetlennek is bizonyulnak
(pl. Roberts–Hite–Bradley 1994). Ezzel kap-
csolatban Kirchler (2007) kiemeli, hogy az

adómagatartás elemzése szempontjából nem
feltétlenül az állampolgárok objektív ismere-
te számít sokat, hanem azok szubjektív rep-
rezentációi. Éppen ezért ezekről a követke-
zetlenségekről tanulmányunknak a különböző
adórendszerekkel kapcsolatos reprezentáció-
kat és attitűdöket tárgyaló szakaszában rész-
letesebben is szólunk, mivel vizsgálatunk
legfőbb kérdésfelvetései is erre a témakörre
irányultak. Mindezek előtt vizsgálatunk má-
sik fontos kérdésére, az adórendszerek haté-
konyságára térünk ki. 

Az adórendszer hatékonysága

Az adórendszerek hatékonyságának két le-
hetséges mutatója, hogy mennyire ösztönöz
nagyobb erőfeszítésre és jobb teljesítményre,
illetve mennyire motiválja az adózókat adó-
ik becsületes befizetésére. Hozzátehetjük,
hogy a társadalmi összhasznosságot tekintve
az utilitárius fölfogás szerint a jövedelemkü-
lönbségeket mérséklő újraelosztás is egyfaj-
ta hatékonysági kérdésként fogható föl,
amennyiben a csökkenő marginális hasznos-
ság miatt a szegényeknél ugyanannak az egy-
ségnyi erőforrásnak a haszna nagyobb, mint
a gazdagoknál. A különbségeket csökkentő
rendszer tehát ebből a szempontból hatéko-
nyabb (Baron 1993).

A teljesítmény tekintetében az elméleti
okfejtések ellentmondóak. Egyes vélemé-
nyek szerint az egykulcsos rendszer, mint
a teljesítményarányos méltányosság egy meg-
valósulási formája, növeli a teljesítményt,
hiszen a teljesítményarányos méltányosság
definitív módon a teljesítmény növelésének
a célját szolgálja (Deutsch 1975), ráadásul
empirikus tapasztalatok sora is alátámasztja,
hogy a jutalom jó hatást gyakorol a teljesít-
ményre (Lazear 2000). A többkulcsos rend-
szerrel szemben megfogalmazott aggály,
hogy nagyobb terhet róva a jól teljesítők ma-
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gasabb jövedelmére, csökkenti a teljesítés
mögötti motivációs bázist (Okun 1975). Más
vélekedések szerint viszont a teljesítményt
éppen a gyengéket támogató újraelosztás se-
gíti, több forráshoz juttatva azokat, akik ezek
nélkül nem vagy csak nehezen tudnának job-
ban teljesíteni (Aghion–Caroli–Garcia-
Penalosa 1999; Osberg 1995). Az elméleti
okfejtéseken túl ellentmondó implikációk
megfogalmazására lehetőséget nyújtó evi-
denciákat is találhatunk: egyesek szerint
a gazdasági teljesítmény és a társadalmi
egyenlőtlenségek közötti összefüggés pozitív
(Forbes 2000; Scully 2002), mások szerint
azonban negatív (Oishi–Schimmack–Diener
2012). Az adórendszereknek a teljesítményt
befolyásoló hatását kontrollált, laboratóriumi
körülmények között folytatott kutatások tisz-
tázhatnák, tudomásunk szerint azonban a kér-
dést ilyen módon eddig még nem vizsgálták.

Az adórendszerek másik teljesítmény-
mutatója az adóbefizetés mértéke: az adóbe-
vétel legyen elégséges az állami funkciók el-
látásához, és az emberek ne térjenek ki az
adóbefizetés elől. A rendszer hatékonyságá-
nak igénye a laikusok körében is megfogal-
mazódik. Az ausztrál válaszadók között ké-
szült felmérésben például a rendszer nagyobb
mértékű átláthatóságát, adminisztrációs költ-
ségeinek csökkentését, a tehetősek nagyobb
mértékű hozzájárulását, az adófizetők adóinak
és adminisztrációs terheinek csökkentését, il-
letve a becsületes adófizetés ösztönzését mind
a hatékonyság növelése eszközeiként említik
(Braithwaite 2003). Mint utaltunk rá, az adó-
befizetés ellenőrzésének adminisztrációs ter-
he valóban nagy, a megfelelő adóbefizetés
pedig csak szúrópróbaszerűen ellenőrizhető.
Olson (1977) szerint a nagy csoportok két
jellemzője, az egyéni hozzájárulások jelen-
téktelenségének észlelete és a nagy csoport
szervezési költségei még a közös érdek felis-

merése esetén is távol tarthatja a személyt az
adófizetéstől. Mindezek miatt nagyon fontos
ismerni azokat a hatásokat, amelyek befo-
lyásolják az adómagatartást. Kutatásunkban
arra is kíváncsiak voltunk, hogy a laikus né-
zetekben milyen tartalmak jelennek meg az
adórendszerek hatékonyságát illetően. Tanul-
mányunk eddigi szakaszaiban igyekeztünk
áttekinteni az adóviselkedést befolyásoló
gazdasági és társas hatásokat, a következő
részben a különböző adórendszerekhez való
viszonyulásokat vizsgáló kutatások tapasz-
talatait összegezzük. 

A KÜLÖNBÖZŐ
ADÓRENDSZEREKHEZ VALÓ
VISZONYULÁS VIZSGÁLATAI

Az adózással kapcsolatos reprezentációk ku-
tatása számos témát érint. Ezek között ott ta-
láljuk annak vizsgálatát, hogy az adófizetők
szubjektív tudása, személyes normáik, az
észlelt társas normák, az adótörvények komp-
lexitása stb. hogyan hatnak az adózással kap-
csolatos attitűdökre és az adómagatartásra
(összefoglalásért lásd Kirchler 2007). 

Tanulmányunkban az egy- és többkul-
csos adórendszerekkel kapcsolatos laikus vé-
lekedéseket vizsgáltuk. A kutatások egy része
konkrétan azt vizsgálja, hogy mi az emberek
véleménye a különböző adóterhelési rend-
szerekről. Az adórendszerekkel szemben
megnyilvánuló laikus véleményeket a szak-
irodalom meglehetősen következetlennek ta-
lálta. Ezeket a véleményeket ugyanis több-
féleképpen lehet megragadni: a kérdések
általában véve, absztrakt módon is feltehetők,
de a vélekedések a konkrét részletek szintjén
is lekérdezhetők. A tapasztalat szerint ezek
a vélemények igen gyakran nem vágnak
egybe (Roberts–Hite–Bradley 1994). Ha az
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embereket általában kérdezik arról, hogy vé-
leményük szerint az egykulcsos vagy a több-
kulcsos adórendszer az igazságosabb-e, akkor
inkább arra a válaszra hajlanak, hogy a prog-
resszív. Ha azonban a válaszadóknak konkrét
élethelyzetekbe kell belegondolniuk, olya-
nokba, amelyekben egy személynek történe-
tesen kétszer annyi az adóköteles jövedel-
me, mint a másiknak, majd a válaszadót egy
szerinte igazságos adómérték megállapításá-
ra kérik, akkor a személyek jellemzően az
egykulcsos rendszert preferálják (vagyis
többségük azt mondja, hogy aki kétszer annyit
keres, kétszer annyit is fizessen be adóként)
(Roberts et al. 1994). 

A hivatkozott kutatásban a következet-
lenséget csak csökkentette, de teljes mérték-
ben fel nem oldotta, ha csupán azoknak a sze-
mélyeknek a válaszait vették figyelembe,
akik egy egyszerű ellenőrző tesztfeladat sze-
rint értették a „progresszív”, az „egykulcsos”
és a „regresszív” szavak adó-kontextusban
vett jelentését. 

Egy másik kutatás szerint az a technikai
kérdés sem közömbös, hogy a válaszadóknak
vajon százalékokban vagy befizetett össze-
gekben, illetve a befizetések vagy az adózás
után megmaradt jövedelmekben kell-e gon-
dolkozniuk az adórendszerek igazságossá-
gának megítélésekor (Reimers 2009). Az
eredmények szerint a válaszadók inkább
a progresszív adóztatást preferálják, ha elvo-
nási százalékokról kell nyilatkozni, semmint
a befizetendő összegekről. Ami a befizeten-
dő összegek és az adózást követő maradvány
különböző megjelenítését illeti, a személyek
a progresszív rendszert kívánatosabbnak tar-
tották, ha a befizetések után megmaradó ösz-
szegeket kellett tekinteni, és nem a befizeté-
seket. 

Mindebből az következik, hogy az adó-
rendszerekkel kapcsolatban érdemes lehet

fenntartásokkal kezelni a közvélemény-
kutatásokból érkező véleményeket. A vála-
szok ugyanis a kérdésfeltevésre érzékeny-
nek tűnnek, ezért nem biztos, hogy az
emberek komolyan meg tudják mondani, me-
lyik rendszert is tartják igazságosnak. Kiraj-
zolódik ugyan egy olyan mintázat, amely
elvi szinten az emberekkel inkább a prog-
resszív adórendszert láttatja igazságosabb-
nak, de a véleményalkotás konkrét szintjén
feltett kérdésekre adott egykulcsos válaszok
ezzel kapcsolatban valamelyest elbizonyta-
laníthatnak bennünket. 

Ismertek olyan kutatások is, amelyek
amellett érvelnek, hogy az emberek egy-
kulcsos vagy progresszív adórendszerekkel
kapcsolatos preferenciája nem független at-
tól, hogy az igazságosságról milyen értelme-
zési keretben gondolkoznak. Haferkamp és
Fetchenhauer (2007) vizsgálatuk alanyait
arra kérték, hogy egy feltételezett, de jól meg-
határozott jövedelemkategóriákra bontható
populációra vonatkozóan tetszésük szerint ala-
kítsanak ki egy adórendszert. Azt találták,
hogy azok a vizsgálati alanyok, akik az adó-
rendszerek igazságosságáról egyenlőségorien-
tált módon gondolkodtak, inkább egykulcsos
rendszert, míg azok, akik az igazságosságról
a szegények és gazdagok közötti jövedelem-
különbségek mentén gondolkodtak, prog-
resszív rendszert alakítottak ki. Heinemann
és Hennighausen (2010) egy német repre-
zentatív felmérés adatait elemezve megálla-
pítják, hogy azok, akik az erőforrások igaz-
ságos elosztásáról a szükségletelv alapján
gondolkoznak (vagyis azt az elosztást tartják
igazságosabbnak, ami garantálja egy jó élet-
hez szükséges erőforrások mértékét), inkább
preferálják a progresszív rendszert. Meg-
jegyzendő, hogy az adórendszerek preferen-
ciája ebben a kutatásban sem teljesen mentes
az önérdekalapú kiértékeléstől: a személyes
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jövedelemmel való elégedettség és a prog-
resszív rendszer előnyben részesítése között
negatív összefüggés mutatkozott. 

VIZSGÁLAT

A vizsgálat kérdésfelvetése

Kutatásunkban az adózással, illetve a külön-
böző adózási rendszerekkel kapcsolatos lai-
kus vélekedéseket vizsgáltuk. Mivel Magyar -
országon az elmúlt években két, jelentősen
eltérő elvű adózási rendszer – a progresszív és
az egykulcsos – váltotta egymást, érdemesnek
tartottuk ezekkel kapcsolatban a laikus véle-
ményeket külön-külön lekérdezni és összevet-
ni. Kulcskérdés volt, hogy a válaszadóink me-
lyik rendszert és miért tekintik igazságosnak,
melyiket és miért tekintik hatékonynak, és me-
lyik rendszert választanák. Válaszaikat az
anyagi helyzetük függvényében is vizsgáltuk.

Elvárásaink szerint a vélemények meg-
oszlanak az adórendszerek igazságosságáról
és hatékonyságáról. A szakirodalmi áttekin-
tésben bemutatott kutatások, de legfőképpen
Heinemann és Hennighausen (2010) eredmé-
nyei alapján arra számítunk, hogy az embe -
reket egyrészt anyagi érdekük is befolyásolja
az adórendszerekkel kapcsolatos véleményal-
kotásban és választásban, de a társadalmi
modellel összhangban olyanok is lesznek,
akik nem csak a saját érdekeik által vezérel-
ve nyilatkoznak. Feltételezzük továbbá, hogy
az egyének hiedelmei (pl. a gazdasági kü-
lönbségeket igazoló nézetek vagy a kor-
mányzat állampolgárok érdekeit szolgáló
működésébe vetett bizalom) szintén befo-
lyásolják az adórendszerekkel kapcsolatos
nézeteket. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy
az igazságosságnak és hatékonyságnak mely
összetevőit reprezentálják a laikusok. Célki-

tűzéseinket tekintve tehát vizsgálatunk exp-
loratív szándékú volt. 

Módszer

Az adózással kapcsolatos laikus nézeteket egy
strukturált interjú segítségével igyekeztünk
feltárni. Az interjúfonalat a tanulmány 
1. számú melléklete tartalmazza. Az általunk
kialakított interjúfonal főbb elemei a követ-
kezők voltak. Az első kérdések az adózás lé-
nyegére, az adófunkciókra és a válaszadó adó-
zással kapcsolatos érdeklődésére vonatkoztak.
Ezután rákérdeztünk a Magyarországon je-
lenleg és korábban érvényben lévő adórend-
szer típusára (amennyiben az interjú alanya
nem tudta a választ, definiáltuk és tisztáztuk az
egykulcsos és a progresszív adórendszer mű-
ködését; megfigyelésünk szerint ezek után
ezekben az esetekben sem okozott nehézséget
a további kérdésekre történő válaszadás), majd
a jelenlegi és korábbi adórendszerekre vonat-
kozó kérdések után is feltettük a kérdést, hogy
a válaszadó milyen előnyeit és hátrányait lát-
ja a különböző rendszereknek. 

Rákérdeztünk arra, hogy az alany melyik
adórendszer szerint adózna, ha maga választ-
hatná meg az adórendszer típusát (az alanyok
erre adott válaszát a későbbiekben preferen-
ciakérdésként kezeljük). Megkérdeztük, hogy
melyik rendszert tartják hatékonyabbnak, il-
letve igazságosabbnak a kettő közül, és meg-
kérdeztük azt is, hogy mitől lesz hatékony, il-
letve igazságos egy adórendszer, továbbá arra
is rákérdeztünk, hogy a válaszadó szerint mi-
lyen tulajdonságokkal kellene egy ideális adó-
rendszernek rendelkeznie. Az ezt követő kér-
dések arra vonatkoztak, hogy az interjúalany
mit gondol mások nézőpontjairól: megkér-
deztük, hogy mások szerint milyen lehet egy
ideális adórendszer, és kik azok, akik az egy-
kulcsost, illetve kik azok, akik a progresszív
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rendszert preferálják. Kérdést tettünk fel az
adórendszerek közötti váltás vélt okaira,
a váltás előnyeire, hátrányaira vonatkozóan
is, majd megkérdeztük, hogy a válaszadó ál-
talában mennyire gondolja érdekvezéreltnek
az embereket, és milyen egyéb tényezőket so-
rolna fel, melyek befolyásolhatják a véle-
ményalkotást.

Az interjú elkészítése után egy rövid kér-
dőív kitöltésére kértük a válaszadókat. A kér-
dőívben az interjúalany neme, kora és isko-
lai végzettsége mellett arra is rákérdeztünk,
hogy alkalmazottként vagy vállalkozóként
dolgozik-e, illetve hogy saját maga vagy más
készíti el az adóbevallását. A válaszadók
szubjektíven megítélt gazdasági státuszát egy
hétfokú skálán mértük, amelyen azt kellett je-
lölniük, hogy milyennek vélik saját anyagi
helyzetüket (a legszegényebbtől a leggazda-
gabb csoportig tartó kontinuumon). Egy há-
romitemes skálával felmértük, mennyire bíz-
nak az emberek abban, hogy a kormányzati
működés az állampolgárok érdekeit szolgál-
ja (mennyire igazságosak a kormányzat in-
tézkedései, mennyire vannak egyformán kép-
viselve az emberek érdekei, és a kormányzati
intézkedések mennyire tartják szem előtt az
emberek érdekeit). Az itemek esetében hét-
fokú skálákat használtunk (1 = egyáltalán
nem ért egyet, 7 = teljes mértékben egyet ért).
Ezt a három itemet Kogler et al. (2013) mun-
kájából adaptáltuk (2. számú melléklet), meg-

bízhatóságuk esetünkben is jónak mutatko-
zott (Cronbach-α = 0,70), így elemzéseink-
ben a három item átlagát használtuk fel. 

A kérdőív tartalmazott egy tizenhét ite-
mes gazdasági rendszerigazolást mérő skálát
(Jost–Thompson 2000; 3. számú melléklet).4
A skála kérdései arra vonatkoztak, hogy az
emberek milyen mértékben látják igazoltnak
vagy éppen felszámolhatónak a társadalmon
belül fennálló gazdasági egyenlőtlenségeket.
A gazdasági rendszert igazoló beállítódás vá-
rakozásaink szerint az egykulcsos adókulcs
preferenciájával jár. 

A skála egyik igazoló itemére példa a kö-
vetkező állítás: „A legtöbb embernek, aki
a társadalmunkban nem boldogul, nem
a rendszert kellene hibáztatnia; csak magu-
kat okolhatják”, a skála egyik fordított iteme
pedig a következő: „Semmi értelme sincs an-
nak, hogy megpróbáljuk a jövedelmeket egy-
máshoz közelíteni”. Az itemek esetében itt is
hétfokú skálákat használtunk (1 = egyáltalán
nem ért egyet, 7 = teljes mértékben egye-
tért). Jost és Thompson (2000) vizsgálatuk-
ban a skála jó megbízhatóságáról számoltak
be (Cronbach-α = 0,73). Vizsgálatunkban
a teljes skála megbízhatósági értéke alapján
(Cronbach-α = 0,46) 8 item eltávolítását lát-
tuk indokoltnak, elemzéseinkben a megma-
radt 9 item (az 1., 4., 7., 9., 10., 12., 15., 16.
és 17. számú itemek) átlagával számoltunk
(Cronbach-α = 0,61).5

4 A skála fordítását a jelen tanulmány pszichológia szakfordító képesítéssel rendelkező első két szerzője végezte, két
szakaszban. Az első lépésben egymástól függetlenül készítettük el a skála fordítását, majd a második lépésben
a fordításjavaslatokat összevetettük, és az eltérő módon lefordított itemeket közösen korrigáltuk. 

5 A skála megbízhatósága sajnálatos módon jóval elmarad a Jost és Thompson (2000) által közölt 0,73-as érték -
től. A megmaradt 9 item közül további (a 9., 12., 15. és 17. számú)  itemek eltávolításával a Cronbach-α 0,64-es
értékkel éri el a maximumát, amely szintén elég alacsony. Tekintettel arra, hogy az itemek számának csökkenésével
egyrészt a megbízhatósági analízis egyre pontatlanabbá válik, másrészt annak is egyre nagyobb az esélye, hogy egy
esetlegesen inadekvát item nagy súlyt kap a végső skálapontszámban (de Vaus 2002), eltekintettünk ettől
a jelentősnek nem mondható javulástól, amely tehát csak további 4 item eltávolításával lett volna elérhető. A skála
szempontjából érintett és az Eredmények c. részben közölt analíziseket a 0,64-es Cronbach-α érték mellett
megmaradó 5 item átlagával is ellenőriztük, és ugyanazokat az eredményeket kaptuk.
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Minta

Vizsgálatunkban összesen 62 személy vett
részt: 20 vállalkozó (átlagéletkoruk: M = 
= 38,30; SD = 13,04; közülük 11 férfi), 20 al-
kalmazásban álló munkavállaló (átlagéletko-
ruk: M = 40,40; SD = 12,14; közülük 7 férfi)
és 22, munkatapasztalattal rendelkező egye-
temista (átlagéletkoruk: M = 22,13; SD = 
= 1,42; közülük 5 férfi). A vállalkozók és al-
kalmazottak tevékenységi körét tekintve tö-
rekedtünk a változatosság biztosítására, így
termelői tevékenységet végzők és szolgálta-
tók is vegyesen kerültek a mintába. 

Eredményeink összefoglalásakor nem te-
szünk különbséget a különböző csoportokból
jött válaszok között. Ebben a tekintetben drá-
mai különbségeket a válaszokban ugyanis
nem találtunk, és egyik motivációnk is pon-
tosan az volt az adatgyűjtéssel kapcsolatban,
hogy általánosító, de mértéktartó következ-
tetéseket vonhassunk le kutatásunkból. Meg
kell azonban említenünk, hogy az egyete-
misták nézetei jobban közelítenek az alkal-
mazottakéihoz, mint a vállalkozókéihoz. 

Eljárás

A résztvevőkkel először elkészítettük az inter-
jút, amelyet beleegyezésükkel diktafonra rög-
zítettünk az adatok későbbi feldolgozásának
megkönnyítése érdekében (a hanganyagon név
vagy egyéb, a személy azonosítását lehetővé
tevő adat nem szerepel). Az interjúk hosszát il-
letően nagy volt a változatosság: a legrövi-
debb alig 7, a leghosszabb közel 50 perc volt.
Az interjút követően a résztvevők kitöltötték
a kérdőívet, ami körülbelül 10 percet vett
igénybe. Az interjú minden esetben kétszemé-
lyes helyzetben, csendes, nyugodt körülmé-
nyek között zajlott, többségükre 2014 január-
jában került sor. (Az adatgyűjtést nehezítette

egyébként, hogy az adózás témáját említve az
interjúra felkért személyek közül sokan na-
gyon komplex dolgokra gondoltak, és nem
vállalták a vizsgálatban való részvételt.) 

A diktafonnal rögzített beszélgetések
mindegyikét szövegfájlokba gépeltük, ezt
követően pedig lekódoltuk és elemzés tár-
gyává tettük a válaszokban megjelenő tartal-
mi szempontokat. Az egyes interjúkérdések-
re adott válaszokat a válaszokban megjelenő
szempontok tartalmai szerint a szerzők egyi-
ke kódolta és adatbázisba rögzítette. Az adat-
elemzés megkezdése előtt a szerzők együtt is
áttekintették az azonosított tartalmi szempon-
tokat, és a nagyon hasonló jelentésű válasz-
tartalmak nagyobb kategóriákba kerültek. Az
adóreprezentációk elemzése során nem ritka,
hogy az egyes tartalmi elemek előfordulási
gyakoriságát vizsgálják, amely révén meg-
különböztethetőek és meghatározhatóak,
hogy mely elemek képezik az adózási rend-
szerekkel kapcsolatos reprezentációk tartal-
mát (Kirchler–Maciejovsky–Schneider 2003).

EREDMÉNYEK

Tanulmányunkban legfőbb célunk elsősor-
ban az adórendszerek igazságosságával és
hatékonyságával kapcsolatos laikus nézetek-
nek a jobb megismerése, így eredményeink
bemutatásakor is az erre vonatkozó kérdé-
sekre, illetve ezeknek a kérdéseknek az adó-
rendszer-preferenciával való összefüggésére
szorítkozunk. Kitérünk továbbá arra is, hogy
a válaszadók milyen szempontokat említenek
egy ideális adórendszer kritériumaiként, mit
gondolnak arról, hogy mások vélekedései
mennyiben érdekalapúak, és bemutatjuk,
hogy a válaszadó szubjektíven megítélt gaz-
dasági státusza mennyiben befolyásolja azt,
hogy melyik adórendszert preferálja. 
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Mintánkról általánosságban elmondható,
hogy a válaszadók harmada (n = 21, a minta
34%-a) az egykulcsos, kétharmada (n = 41)
a progresszív adórendszert jelöli meg mint ál-
tala preferált és választott adórendszert. Az
egy- és többkulcsos adórendszerek közül
a progresszív adórendszert a válaszadók
többsége (68%-a, n = 42) tartja igazságosnak,
míg 40%-uk (n = 25) szerint az egykulcsos és
48%-uk (n = 30) szerint a progresszív rend-
szer a hatékonyabb (az igazságosság esetében
4, a hatékonyság tekintetében 7 fő elkerülte
a válaszadást). (A vizsgált mintában lévő há-
rom csoport véleményeltérése csak ezekben
a kérdésekben jelentkezett számottevő mó-
don: a vállalkozók mintegy fele az egykul-
csos adózást preferálta, tartotta igazságo-
sabbnak és hatékonynak, ezek az arányok az
alkalmazottak és a diákok esetében jellem-
zően 25–35% körüliek voltak.)

Annak egyfajta ellenőrzéseképpen, hogy
a beszámolt adórendszer-preferencia mögött
elvi megfontolások is húzódnak, az adó-
rendszerek preferenciájával kapcsolatos kér-
désre adott válaszokat összevetettük a gaz-
dasági rendszerigazolás egyéni mértékével.
A többkulcsos rendszert összességében jobb-
nak tartó és választó személyek a gazdasági
egyenlőtlenségeket igazoló állításokkal ki-
sebb mértékben értettek egyet [M

EGYKULCSOS
= 

= 3,85 (SD = 0,76); M
PROGRESSZÍV

= 3,22 
(SD = 0,71); t = 3,21; df = 60; p < 0,01]. 

Az elemzés során az egyes interjúkérdé-
sekre adott, esetenként máshogy megfogal-
mazott, de hasonló jelentésű válaszokat igye-
keztünk nagyobb tartalmi kategóriákba
rendezni. Arra, hogy mi tesz hatékonnyá egy
adórendszert, az interjú alanyai meglepően
sokszor válaszoltak úgy, hogy hatékony egy
adórendszer, ha igazságos. A hatékonyság
két lényegi összetevője, vagyis az állam be-
vételeinek biztosítása és az adócsalás visz-

szaszorítása, valamint a munkára ösztönzés
közül inkább csak a befizetésekkel kapcsola-
tosat említették. Bár e szempontok említésé-
nek gyakoriságát a χ2-statisztikák eredmé-
nye szerint jelentősen nem befolyásolta, hogy
a kétféle adórendszer közül a válaszadó
melyiket preferálja, az egykulcsos rendszert
preferálók gyakrabban említették az állami
bevétellel kapcsolatos tartalmakat, míg
a progresszív rendszert preferálók válasza-
iban gyakrabban jelent meg az igazságosság
szempontja. A hatékonyságra adott válaszok
gyakoriságait az 1. ábra illusztrálja az adó-
rendszerekkel kapcsolatos preferenciák sze-
rinti bontásban. A hasonló tartalmú válaszo-
kat összevontuk, és csak azokat a tartalmakat
jelenítjük meg, amelyek az egész mintát te-
kintve legalább öt alkalommal megjelentek. 

Hasonló elemzésnek vetettük alá azokat
a tartalmakat is, amelyeket az interjúalanyok
az igazságosság értelmezéseként említettek.
Ebben az esetben is törekedtünk nagyobb
gyűjtőkategóriákba rendezni a megfogalma-
zásukban más, de hasonló jelentésű tartal-
makat. Így jött létre a horizontális igazság
szempontját megjelenítő kategória (pl. „ne le-
hessen kikerülni”, „mindenki járuljon hoz-
zá”), illetve a vertikális igazságosságot egy-
kulcsos jelentéssel megtöltő kategória (pl.
„arányaiban mindenki ugyanannyit adóz-
zon”, „a jövedelem tükrözze a munka meny-
nyiségét, minőségét”), illetve többkulcsos je-
lentést beleértő válaszkategória (pl. „legyen
tekintettel a kisemberre”, „alakítson ki több
sávot” stb.). 

A 2. ábra szintén csak azokat a tartalma-
kat jeleníti meg, amelyeket az összes inter-
júalany közül legalább öten említettek. Az
egykulcsos és a többkulcsos rendszert prefe-
rálók igazságosságra adott tartalmai újra kü-
lön színekkel jelennek meg. Az egykulcsos
rendszert preferálók az igazságosságra adott
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jelentések közül arányaiban többen említenek
egykulcsos tartalmat [χ2 (1) = 9,47, p < 0,01],
a többkulcsost választó személyek közül pe-
dig többen említik a többkulcsos igazságos-
ságtartalmat [χ2 (1) = 7,98, p < 0,01]. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a válasza-
dók preferenciáit inkább alátámasztják az

igazságosságértelmezéseik, mint a haté-
konyságértelmezéseik. A megkérdezettek az
arra a kérdésre adott válaszukat, hogy melyik
rendszer igazságosabb, nagyobb mértékben
is hangolják össze preferenciájukkal, mint
teszik azt a hatékonyságra vonatkozó kérdés
esetében. Ez az igazságosság- és hatékony-

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):21–47

1. ábra. Az egy- és többkulcsos preferenciájú személyek hatékonyságértelmezései

2. ábra. Az egy- és többkulcsos rendszert választó személyek igazságosságértelmezései
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ságreprezentációk ismeretében (1. és 2. ábra)
egyáltalán nem meglepő. Az 1. táblázat az
adórendszer-preferencia, illetve az adórend-
szerek igazságosságának és hatékonyságá-
nak megítélései közötti összefüggést mutat-
ja be. 

A táblázatban feltüntetett gyakoriságok
alapján azt mondhatjuk, hogy a válaszadók
jellemzően azt a rendszert tartják igazságo-
sabbnak, amelyiket preferálják [χ2 (1) = 
= 19,96, p < 0,001]. A hatékonyságmegítélést
ugyanígy összehangolják a preferenciájukkal,
tehát akár az egykulcsos, akár a progresszív
rendszert preferálják, arra mondják, hogy ha-
tékonyabb, amelyiket személyesen választa-
nák is. Bár a χ2-statisztika eredménye ez
utóbbi esetben is szignifikáns [χ2 (1) = 7,64,
p < 0,01], a preferencia és a hatékonyság-
megítélés átfedése már korántsem olyan mar-
káns, mint azt az igazságosság megítélésében

láttuk. Az igazságosságról mindössze 10 sze-
mély nyilatkozik preferenciájával ellenkező
módon, a hatékonyság esetében azonban ez
a szám 17-re nő, és míg a többkulcsos rend-
szert preferáló személyeknek csak 10%-a
tartja igazságosnak az egykulcsos rendszert,
ugyanennek a csoportnak közel harmada már
az egykulcsos rendszert jelöli meg hatéko-
nyabbként. 

Az igazságosság és hatékonyság megíté-
lésének összefüggéseit mutatja be a 2. táblá-
zat. A hatékonysággal kapcsolatban a véle-
mények megoszlanak, de abban van egyfajta
véleményegyezség, hogy a többkulcsos rend-
szer igazságosabb, mivel még az egykulcsos
rendszert hatékonyabbnak tartó személyek
közül is valamivel többen vélekednek úgy,
hogy a többkulcsos adórendszer igazságo-
sabb, mint az egykulcsos, a többkulcsos rend-
szert hatékonyabbnak tartóknak viszont a túl-

1. táblázat. Az adórendszer-preferencia, illetve az igazságosság- és hatékonyságmegítélés
összefüggése

2. táblázat. A hatékonyság- és igazságosságmegítélés összefüggése

igazságosság
összesen

egykulcsos többkulcsos

hatékonyság
egykulcsos

n 10 14 24
gyakoriság 20% 27% 47%

többkulcsos
n 3 24 27
gyakoriság 6% 47% 53%

összesen
n 13 38 51
gyakoriság 26% 74% 100%

igazságos
összesen

hatékony
összesen

egykulcsos többkulcsos egykulcsos többkulcsos

egykulcsos
preferencia

n 12 6 18 14 6 20
gyakoriság 21% 10% 31% 25% 11% 36%

többkulcsos
preferencia

n 4 36 40 11 24 35
gyakoriság 7% 62% 69% 20% 44% 64%

összesen
n 16 42 58 25 30 55
gyakoriság 28% 72% 100% 45% 55% 100%
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nyomó többsége a progresszív rendszert tart-
ja igazságosnak [χ2 (1) = 6,25, p < 0,05]. 

A megkérdezettek tehát az adórendsze-
rekkel kapcsolatos hatékonysági és igazsá-
gossági megítélésüket összehangolják adó-
rendszer-preferenciájukkal, ez az összehan-
golás azonban nem eredményez teljes átfe-
dést. A válaszadók, a maguk laikus módján,
az igazságosság és a hatékonyság szempont-
jait is részben összeegyeztethetőnek vélik,
még akkor is, ha ebben a hatékonyságértel-
mezés kevésbé kiforrott. A hatékonyságér-
telmezésben megjelenik például az adófize-
tők elégedettségének szempontja, de a munkára
ösztönzés aspektusát például teljes egészében
nélkülözi. Az összeegyeztetésbe rendet az
igazságosság visz: amit igazságosabbnak tar-
tanak, azt preferálják, és egyúttal azt tekintik
hatékonyabbnak is. Elmondható továbbá az
is, hogy igazságosságítéleteiket ugyanúgy,
ahogyan azt az adórendszer-preferenciákkal
kapcsolatban is láttuk (lásd a gazdasági
egyenlőtlenségeket igazoló állításokkal való
egyetértést), gazdasági rendszerigazoló vi -
lágnézetükkel összhangban hozták meg 
[a gazdasági rendszerigazolás átlagai:

M
EGYKULCSOST IGAZSÁGOSNAK TARTÓK

= 3,90 
(SD = 0,75); 
M

PROGRESSZÍVET IGAZSÁGOSNAK TARTÓK
= 3,22

(SD = 0,73); 
t = 3,15; df = 60; p < 0,01]. 

Ugyanez a különbség azonban nem jelent
meg az egy- vagy többkulcsos rendszert ha-
tékonyabbnak tartó személyek két csoportjá-
nak összevetésekor. 

Tekintettel arra, hogy a szakirodalmi ada-
tok szerint az adózással kapcsolatos véleke-
déseket és viszonyulásokat a pártpreferenciák
és a kormányzatba vetett bizalom befolyásol-
ja (lásd pl. Kogler et al. 2013; Lozza–Kast-
lunger–Tagliabue–Kirchler 2013; Papanek

2003; Torgler 2003; Wahlund 1992), ellen-
őriztük, hogy a válaszadóknak az abba vetett
bizalma, hogy az egykulcsos adópolitikát
folytató kormányzat az állampolgárok érde-
keit szolgálja, mennyiben alakítja az adó-
rendszer-preferenciát. Ettől a bizalmi szinttől
az adórendszer választása szintén nem füg-
getlen. Noha a válaszadók az általunk alkal-
mazott bizalmi skálának jellemzően az alsó
felén mozogtak, azok, akik az egykulcsos
adórendszert preferálták, valamivel jobban
bíztak a kormányzati érdekképviseletben

[M
EGYKULCSOST VÁLASZTÓK

= 3,32 (SD = 0,87);
M

PROGRESSZÍVET VÁLASZTÓK
= 2,75 (SD = 0,99);

t = 2,23; df = 60; p < 0,05]. 

Ugyanígy függ a bizalom mértékétől az is,
hogy a válaszadók melyik rendszert látták
igazságosabbnak: a magasabb bizalmi szint
az egykulcsos adórendszert láttatja igazsá-
gosabbnak 

[M
EGYKULCSOST IGAZSÁGOSNAK TARTÓK

= 3,67 
(SD = 0,64); 
M

PROGRESSZÍVET IGAZSÁGOSNAK TARTÓK
= 2,63 

(SD = 0,98);
t = 4,66; df = 41,54; p < 0,001]. 

Ez a különbség azonban újra nem mutatko-
zott jelentősnek, ha az egykulcsos rendszert
hatékonyabbnak tartó személyek átlagát
a többkulcsos rendszert hatékonyabbnak tar-
tók átlagával vetettük össze. 

Megvizsgáltuk, hogy a saját anyagi érdek
vajon mennyiben befolyásolta az interjúala-
nyok adórendszer-preferenciáit, illetve mi-
ként gondolkodnak a válaszadók arról, hogy
az embereket általában a saját érdekük vagy
más tényezők is vezérlik, amikor véleményt
formálnak olyan kérdésekben, mint például
az adórendszerekhez való viszony. A 3. táb-
lázat bemutatja, hogy a magukat kevésbé jó-
módúnak látók (azok, akik a saját gazdasági
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státuszukat a 7 fokú skálán 1-től 4-ig jelle-
mezték) inkább választották a progresszív
rendszert, a magukat jobb módúnak látók 
(a 7 fokú skálán legalább 5-ös szubjektív íté-
let) pedig az egykulcsosat. Adórendszer-
preferenciájuk tehát nem volt független anya-
gi érdeküktől [χ2 (1) = 16,66, p < 0,001]. 

Az interjú alanyainak saját választása te-
hát nem volt független az anyagi érdeküktől.
Ráadásul választásaitól függetlenül a minta
túlnyomó többsége erősen hitt benne, hogy
az emberek véleményét ilyen kérdésekben
elsősorban az önérdek vezérli. A 3. ábra azt
illusztrálja, hogy az egy- és többkulcsos rend-
szert preferáló személyek hogyan gondolkoz-
nak az embereknek az efféle politikai attitűd-
jeit alakító háttértényezőkről. Az embereknek
csak kisebb része gondolta, hogy az érdeken
túl más tényezők, például az értékek vagy
a szolidaritás érzése is befolyásolná az em-
berek vélekedéseit. Ez a megfigyelésünk elég
borús képet fest az emberi motivációs bázis-
ra vonatkozó reprezentációkról. 

Eredményeink bemutatását két adalékkal
zárjuk, melyek azokat a tartalmi szemponto-
kat érintik, amiket válaszadóink az adórend-
szer megváltozásának okaiként, illetve egy
ideális adórendszer jellemzőiként említenek.
Az interjúk során a leggyakrabban elhangzott
okok az adórendszer megváltozását illetően
szintén érdekalapúak voltak (zárójelben az

adott szempontok előfordulási aránya): sokak
szerint a váltást a gazdagok érdekei kívánták
(34%), illetve politikai (31%) vagy gazdasá-
gi okai voltak (19%), a hatékonyság fokozá-
sának és az egyszerűsítésnek a szempontjait
kevesebben vetették fel (10%, illetve 8%).
Válaszadóink az általuk ideálisnak képzelt
adórendszer legfontosabb jellemzői között
azonban már a saját érdeken túlmutató szem-
pontokat is említenek. Leggyakrabban a befi-
zető jövedelmét, anyagi és családi körülmé-
nyeit is figyelembe vevő, illetve többkulcsos
tartalmak jelennek meg (31%), de előfordul-
nak még a kisebb mértékű adóbefizetést ga-
rantáló (23%), kibúvót nem engedő (13%) és
a befizetések látható eredményét felvető
(10%) szempontok is. 

MEGVITATÁS

Exploratív kutatásunkban a jövedelemadó-
zással kapcsolatos laikus vélekedéseket
vizsgáltuk. Megkérdezettjeink többsége
a progresszív adórendszert gondolta igazsá-
gosabbnak, de nem nevezhető törpe kisebb-
ségnek azok köre sem, akik az egykulcsosat.
Választásaikat az érdekeik és világnézeti ál-
lásfoglalásaik által befolyásolt igazságossá-
gi elgondolásaik szerint hozzák meg. Vá-
lasztásaik összhangban vannak igazságossági

3. táblázat. Az anyagi státusz és az adórendszer-preferenciák összefüggése
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ítéleteikkel, illetve azzal, hogy melyik rend-
szert gondolják hatékonyabbnak, bár ez utób-
biról kialakított reprezentációik erősen eltér-
tek a közgazdasági megközelítéstől.

Az igazságosság kapcsán az érdekvezé-
relt elfogultság klasszikus tétel. Ugyan az
igazságosság a jutalmak relatív kiértékeléséből
ered, a jutalmak abszolút módon történő kiér-
tékelésétől, és attól a késztetéstől, hogy minél
több jutalmunk legyen, függetlenedni való-
színűleg soha nem tudunk. Az emberek több-
sége azt tartja a sok hozzáférhető és legitimi-
tást nyert kalkulus közül adekvátabbnak,
amivel ő személyesen jobban jár (Diekmann–
Samuels–Ross–Bazerman 1997; Mamman
1997; Messick–Sentis 1979; Thompson–
Loewenstein 1992). Éppen ezt az elfogultsá-
got kiküszöbölendő beszélt Rawls (1971)
a „tudatlanság fátyláról”. 

Csakhogy a valóságban az emberek ne-
hezen tudnak függetlenedni saját státuszuk-

tól, éppen ez tartja fenn az elfogultságukat.
Enyhíthetne viszont ezen az elfogultságon
az azonosság-érzés másokkal vagy a mások
sorsára való nagyobb érzékenység is. Ezek
megléte esetén az egocentrikus elfogultság-
nak tompulnia kellene, ami az igazságosság-
nak kevésbé a haszon-oldali, mint inkább
a kapcsolat-oldali motivációját is előtérbe ál-
lítaná (lásd pl. Smith és Tyler 1996-ban meg-
jelent vizsgálatát arról, hogy a szélesebb ala-
pú amerikai identitással rendelkező jómódú
fehér amerikaiak üdvözölték a pozitív disz-
kriminációs foglalkoztatási törvényt). 

Ha nem is sokan, de a mi mintánkban is
voltak olyan személyek, akik magukat jó-
módúnak mondták, mégis a progresszív adó-
rendszert preferálták. Tizennyolc, magát te-
hetősebbnek tartó személy közül öt döntött
így. Csakhogy általában az emberekről ők is
azt mondták, hogy igazából az érdek vezérli
őket. 

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):21–47

3. ábra. Vélekedés az érdeknek az adórendszerről való gondolkodást befolyásoló hatalmáról az egy-
és többkulcsos adórendszert preferálók körében. 

(Megjegyzés: az utolsó oszloppár az arra a kérdésre adott válaszok arányát jeleníti meg, hogy a válaszadók
szerint vezérlik-e más tényezők mások véleményalkotását.) 
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Az érdek hatalmában való meggyőződés,
legalábbis a modern kultúrákban, meglehe-
tősen általánosnak mondható. Nagyobb ha-
talmat tulajdonítunk neki, még annál is, mint
amekkora valójában (Clary et al. 1998; Mil-
ler–Ratner 1998). Arról, hogy milyen mérté-
kű is az érdek tényleges hatalma, önmagában
is vita folyik, és populációktól és kontextu-
soktól sem tekinthetjük függetlennek. A Cra-
no–Sears-vitában (Crano 1997; Sears 1997)
Crano az érdek általi meghatározottság tézi-
sét képviselte, míg Sears arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az értékek és meggyőződések
szerepét sem kellene alábecsülni. Az, hogy az
emberek többsége mekkora hatalmat tulaj-
donít az önérdeknek, valószínűleg a korhan-
gulattól és az aktuális közbeszéd tartalmaitól
sem független. Az „egyre fokozódó emberi
önzőség” talán kulturális közhelynek számít,
de ebben valószínűleg fontos alakító szerepe
lehet például azoknak a tartalmaknak is, ame-
lyek a magyar közbeszédben aktuálisan meg-
jelennek. 

Számos pszichológiai kutatás rámutatott,
hogy saját működésünkről való gondolko-
dásunk nincs erős kapcsolatban azzal, ahogy
valójában működünk (ld. pl. Nisbett–Bel-
lows 1977, vagy See–Petty–Fabrigar 2008).
Az, hogy válaszadóink választásait a saját
érdekük befolyásolta, és mert véleményük
szerint másokat is leginkább a saját érdeke-
ik befolyásolják, nem jelenti feltétlenül azt,
hogy az adórendszerek valós működésük
közben is csak az érdekek mentén befolyá-
solnák a viselkedést. Felmerül tehát a kérdés,
hogy az adózás kapcsán mutatott működé-
sünk vajon mennyire érdekvezérelt. Ennek
a kérdésnek a megválaszolása viselkedéses
adatokkal dolgozó laboratóriumi kutatásokat
igényel, mindazonáltal a tanulmányunkban
bemutatott vizsgálat fontos hozzájárulásának
érezzük, hogy az adózással kapcsolatban

olyan laikus szempontokat azonosíthattunk,
amelyek egy kérdőíves kutatásban fel sem
merültek volna. 

Vizsgálatunknak mindenképpen korlátja
a megkérdezettek viszonylag kis száma. Az
interjúkérdésekre adott válaszokból azonosí-
tott szempontokat azonban érvényesnek vél-
jük, amelyek konzisztens használatát a vizs-
gálatban alkalmazott skálák mintegy vissza is
igazolták. A kormányzatba vetett bizalmat
mérő skála megbízhatóan működött. Az egy-
kulcsos adópolitikát folytató kormányzat mű-
ködésébe vetett bizalom a minta egészét
tekintve nem mutatkozott kiemelkedően ma-
gasnak, és a kormányzatban valamivel jobban
bízó válaszadók az egykulcsos adórendszert
preferálták, illetve tartották igazságosabbnak.
Az adózással kapcsolatos vélekedéseknek és
az adózási szándéknak a kormányzattal szem-
beni bizalom, illetve a pártpreferenciák álta-
li befolyásoltságáról a korábbi szakirodalom
is beszámol (lásd pl. Kogler et al. 2013; Loz-
za–Kastlunger–Tagliabue–Kirchler 2013; Pa-
panek 2003; Torgler 2003; Wahlund 1992).
Bár a gazdasági rendszerigazolást mérő ská-
lából a megbízhatóság növelése miatt az ite-
mek közel felét nem tudtuk figyelembe venni,
a gazdasági rendszerigazolás a kormányzati
bizalomhoz hasonlóan növelte az egykulcsos
adórendszer támogatottságát. A skála vizs-
gálatunkban tapasztalt gyenge megbízható-
ságának hátterében az is állhat, hogy a rend-
szerigazolás skálák kulturális kontextustól
függően nagyon eltérően működhetnek (Ber-
kics 2009). 

Úgy véljük, hogy a szakértői-politikai
döntéshozóknak érdemes megismerniük a la-
ikus nézetek hordozóinak véleményét. Nem
azért, mert azok feltétlenül igazak vagy he-
lyesek lennének, hanem mert e vélekedések-
nek viselkedésbefolyásoló szerepük van 
(Faragó–Vári 2005; Kemp 2008; Kiss 2003).
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Vizsgálatunk egyik érdekes eredménye pél-
dául, hogy az adórendszerek hatékonyságát
válaszadóink egy része abban is megragadta,
hogy milyen fokban elégedettek vele az em-
berek. Az adórendszerekkel való elégedettség
nem egy klasszikus hatékonysági szempont,
mégis, a rendszerekkel való együttműködés
növelése érdekében nem hanyagolható el az

elégedettségre mint a kooperációt támogató
pszichológiai valutára való odafigyelés sem.
A társadalmi kooperációt is biztosítani kívá-
nó irányelvek kidolgozásakor érdemes tehát
az irányelvek tartalmát a laikus nézetek felé
is közelíteni, ehhez azonban széles körű tár-
sadalmi és tudományos egyeztetés és kon-
szenzuskialakítás lehet szükséges.

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):21–47

SUMMARY

LAY PERCEPTIONS OF FLAT AND PROGRESSIVE TAX SYSTEMS

Background and aims: The aim of our explorative study is to examine the contents of lay per-
ceptions concerning taxation and different tax systems with special interest in the perceptions
of the fairness and efficiency of tax systems. Possible effects of the perceived economic sta-
tus and economic system justification on these perceptions were also analyzed. Methods: Lay
perceptions were explored by the content analysis of 62 interviews (N = 62). Questionnaires
on demographic data and an economic system justification scale were also administered.
Results: The coherence of lay opinions is validated by the fact that participants who agreed
with economic system justification views supported flat tax system. The progressive tax sys-
tem was preferred by the majority of our sample and tax system preferences of our subjects
were in accordance with their fairness and efficiency evaluations. Conceptually, preferences
were supported mostly by representations of fairness. While fairness representations were in
line with the most important theoretical concepts, efficiency representations deviated from the
standard economic approach. Regarding efficiency representations, work incentives were not
mentioned, however, satisfaction with tax system appeared as a kind of efficiency index.
Preferences and evaluations were ego-centrically distorted and participants expected others to
be motivated ego-centrically in articulating their political and economic attitudes as well.
Discussion: In general, many tax-related concepts known from social sciences appeared in lay
perceptions, however, lay perceptions also deviated from scientific approaches in several as-
pects. Uncovering the contents of these perceptions is of key importance in order to enhance
tax compliance. 
Keywords: tax compliance, flat and progressive tax systems, fairness, efficiency, economic sta-
tus, economic system justification
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MELLÉKLETEK

1. számú melléklet.
A vizsgálatban alkalmazott interjú vezérfonala

1. Ön szerint mi az adózás lényege? Miért fizetünk adót?
2. Önt mennyire foglalkoztatja az adózás témaköre?
3. Milyen adózási rendszer működik jelenleg Magyarországon? 
4. Ennek milyen előnyei/hátrányai vannak?
5. Milyen rendszer volt érvényben ezelőtt?
6. Ennek milyen előnyei/hátrányai voltak?
7. Ha választhatna, Ön melyik rendszer szerint adózna? (Miért?)
8. Melyiket tartja hatékonyabbnak a kettő közül? (Miért?)
9. Mitől lesz hatékony egy adózási rendszer?

10. Melyiket tartja igazságosabbnak a kettő közül? (Miért?)
11. Mitől lesz igazságos egy adózási rendszer?
12. Ön szerint milyen lenne az ideális adózási rendszer?
13. Mit gondol, mások szerint milyen lenne az ideális adózási rendszer?
14. Ön szerint kik azok, akik az egykulcsos adórendszert preferálják?
15. Ön szerint kik azok, akik a többkulcsos adórendszert preferálják?
16. Mit gondol, miért váltott át a magyar gazdaság a többkulcsos adórendszerről az egykul-

csosra?
17. Milyen előnyei/hátrányai lehetnek ennek a váltásnak?
18. Ön szerint mennyire befolyásolja az érdek az emberek politikai véleményalkotását? (Azt

a rendszert preferálják, amelyikkel ők jobban járnak?)
19. Tegyük fel, hogy nem az érdekek befolyásolják az embereket a politikai véleményalko-

tásban. Akkor mi más vezérelheti őket? 

2. számú melléklet.
A kormányzati érdekképviseletbe vett bizalom mérésére használt itemek (Kogler et al.

2013 alapján)

1. A kormányzat igazságos bánásmódban részesíti a magyar polgárokat.
2. Magyarországon néhányak érdekei jobban képviselve vannak, mint másokéi. (fordított

item)
3. A kormányzat intézkedései a polgárok érdekeit szolgálják.

APA_2015-2_:0 2015.07.16. 17:51 Page 46



Laikus nézetek az adózás igazságosságáról és hatékonyságáról 47

3. számú melléklet.
A gazdasági rendszerigazolás mérésére Jost és Thompson (2000) által kialakított skála 

1. Ha az emberek keményen dolgoznak, majdnem mindig el is érik, amit akarnak.
2. Az, hogy a gazdasági egyenlőtlenségek mindenütt jelen vannak, még nem jelenti azt, hogy

azok elkerülhetetlenek.*
3. A társadalom jólétbeli különbségeiért a természet törvényei a felelősek.
4. Számos okunk van azt gondolni, hogy a gazdasági rendszer igazságtalan.*
5. A szegénységet gyakorlatilag lehetetlen felszámolni.

6. A szegény emberek és a gazdag emberek alapvetően nem különböznek egymástól.*
7. A legtöbb embernek, aki a társadalmunkban nem boldogul, nem a rendszert kelle-

ne hibáztatnia; csak magukat okolhatják.
8. Az egyenlő társadalmi erőforrás-elosztás lehetősége nem egy elképzelhetetlen alternatí-

va.*
9. A társadalom osztálybeli különbségei a dolgok természetes rendje szerinti különb-

ségek. 
10. Az erőforrások igazságtalan elosztása meglátszik a társadalomban meglévő gazda-

sági különbségekben.* 
11. Szegény emberek mindig is lesznek, mert soha nem lesz elég munka mindenkinek.
12. Az emberek teljesítményét legjobban anyagi státuszuk mutatja meg.
13. Ha az emberek valóban kiegyenlítettebbé akarnák tenni a gazdasági rendszert, akkor azt

meg is tudnák tenni.*
14. Az erőforrások egyenlő elosztása a természetben sem fordul elő.
15. Igazságtalan az olyan gazdasági rendszer fenntartása, amely egyszerre teremt ekkora

gazdagságot és ekkora szegénységet.*
16. Semmi értelme sincs annak, hogy megpróbáljuk a jövedelmeket egymáshoz közelí-

teni.
17. A lényeget tekintve nincsenek különbségek gazdagok és szegények között; hogy va-

laki szegény vagy gazdag lesz, csak annak a kérdése, hogy hová születik.*

Megjegyzés: a * szimbólummal jelölt tételek fordított kódolásúak. Az átlagképzésben a vastaggal szedett tételek
kerültek felhasználásra.
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ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkitűzések: A munkáltatók ma még keveset foglalkoznak tudatosan és célzottan
a dolgozóik jóllétével. Általában sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a fizikai vagy a mentá-
lis egészség támogatására, pedig közvetlenül a pszichés jóllét (mint a mentális egészség
egyik szerves felépítője) feltételeinek kedvező alakításával a személyes énhatékonyság-érzet,
a teljesítmény, az elégedettség és a szervezettel szembeni elkötelezettség is kedvező irányba
alakítható. Különösen fontos lenne a jóllét támogatása olyan munkakörökben (pl. egészség-
ügyi, pedagógiai, szociális szolgáltató területeken), ahol a stressz és a kiégés fokozott veszélyt
jelent a munkavállalókra nézve. Jelen tanulmány célja a jóllétet meghatározó munkahelyi té-
nyezők vizsgálata volt a stressz szempontjából is veszélyeztetett egészségügyi szakdolgozók
körében. Módszer: Vizsgálatunkban az általános jóllétet, a munkahelyi elégedettséget, a munka-
magánélet egyensúlyt, az énhatékonyságot és a munkahelyi stresszt vizsgáló kérdőíveket al-
kalmaztunk. Eredmények: Az eredmények szerint a munka-magánélet egyensúly és a mun-
kahelyi elégedettség közvetlenül, míg az énhatékonyság és a munkahelyi stressz közvetett
módon befolyásolják a dolgozók jóllét-érzetét. Következtetések: A jóllétnek mind a munka-
vállalók szubjektív érzelmi átéléseire, mind munkahelyi teljesítményükre pozitív hatása van,
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ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS

A jóllét-kutatásokat az elégedettség-, az élet-
minőség- és a stresszkutatások előzték meg,
amelyek eredményei megfelelő alapot szol-
gáltattak a jóllét szélesebb körű vizsgálatához
is (Warr 2007; Spector 1997; Robertson–
Taylor 2008). A munkahelyi jóllétet megha-
tározó tényezők azonosítása során egyéni és
szervezeti tényezők egyaránt fókuszba ke-
rülnek, ahogyan e kutatások eredményei is
mindkét fél számára hasznos információkkal
szolgálnak; a dolgozók jóllétének növelése az
egyén szubjektív jóllét-érzetére és munka-
helyi teljesítményére egyaránt pozitív hatás-
sal van. Jelen kutatásunk céljául ezért azon
fontos és gyakorlati szempontból is hasznos
tényezők vizsgálatát tűztük ki, amelyek je-
lentősen befolyásolhatják a munkavállalók
jóllétét. 

Jóllét

A jóllét meghatározása a pszichológia iro-
dalmában sem egyöntetű: leggyakrabban az
elégedettséggel, a boldogsággal, a pozitív
pszichológiai működéssel hozzák összefüg-
gésbe. Tartalmát tekintve kognitív és érzelmi
komponenseket is tartalmaz, hiszen minden-
ki meg tudja ítélni, képes értékelni saját jól-
léte minőségét, ugyanakkor különböző (po-
zitív, negatív) érzelmeket társítunk jóllétünk
különböző aspektusaihoz (Diener 1984).
Emiatt találkozhatunk a szubjektív jóllét,
a pszichológiai jóllét, a mentális jóllét, a szo-
ciális jóllét vagy az érzelmi jóllét kifejezése-
ivel is – ezeket a fogalmakat sokszor egymást

helyettesítve vagy kiegészítve jelenítik meg.
Más megközelítésben Ryan és Deci (2001)
a hedonikus (élvezetközpontú) és az eudai-
monikus (önkiteljesítéssel járó) jóllétet kü-
lönbözteti meg egymástól. A klasszikus jól-
lét-irodalom elsősorban a szubjektív jóllétet
(subjective well-being, SWB) tárgyalja, mely
egyfajta ernyőfogalomként jelenik meg, azaz
alá tartozik minden, az egyén saját életének
különböző aspektusaira (pl. a lakókörnye-
zetre, átélt eseményekre, testi-lelki történé-
sekre, munkára) irányuló értékelése.

Ed Diener (1984) meghatározása szerint,
amikor jóllétről beszélünk, az élet szubjektív
értékeléséről van szó, ami négy komponensből
tevődik össze: 1. az élettel való elégedettség (az
élet globális minősítése), 2. a pozitív affektivi-
tás (pl. a boldogság, az öröm, a mentális egész-
ség), a 3. negatív affektivitás (pl. a szégyen,
a bűntudat, a stressz) és a 4. a szituatív elége-
dettség (pl. az egészség, a munka, a munka-
magánélet egyensúlya). A WHO (1986) meg-
határozása szerint a mentális egészég a jóllét
azon állapota, amelyben az egyén képes
a lehetőségeit kiteljesíteni, a normál stressz-
helyzetekkel megküzdeni, produktívan és ered-
ményesen dolgozni, valamint a közössége ér-
dekében hatékonyan közreműködni.

A fenti meghatározásokat áttekintve lát-
hatjuk, hogy az eltérő definíciókban van tar-
talmi átfedés: a jóllét meghatározója az egyén
és a környezete közötti kapcsolat szubjektív
megélése, értékelése. Ezek az értékelések
kedvező kimenet esetén a személyes tapasz-
talatok pozitív, kívánatos aspektusait képvi-
selik.

ezért a munkáltatóknak érdemes lehet kiemelt figyelmet fordítaniuk a munkavállalók jóllétét
meghatározó munkahelyi tényezők biztosítására.
Kulcsszavak: jóllét, munkahelyi elégedettség, munka-magánélet egyensúly, énhatékonyság,
munkahelyi stressz
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A jóllétet az élet számtalan területével
összefüggésben értelmezhetjük: magánélet,
munka, kapcsolatok, egészség stb. Összes-
ségében olyan fogalomról beszélünk, mely-
nek különböző aspektusai együttesen járul-
hatnak hozzá az egyén elégedettségéhez, az
egyéni harmóniához és a pszichés kiegyen-
súlyozottsághoz. Ha valamely aspektus nem
kielégítő, az egyén globális jóllét-érzete sem
lesz teljes vagy pozitív előjelű.

A jóllét interaktív modellje szerint (1.
ábra) minden egyes alkotóelemnek önma-
gában is egyensúlyban kell lennie a jólléthez,
ugyanakkor a modell minden eleme hatással
van egymásra, és ezek mindegyike befolyás-
sal van az életünkre (Health and Well-being
UK; é. n.). 

1. ábra. A jóllét dimenziói és környezete (Health 
and Well-being UK; é. n.)

A fizikai jóllét jelenti a testi működést és a fi-
zikai betegségek kockázatát. A szociális jól-
lét az emberekkel, a munkatársakkal, a csa-
láddal és a barátokkal való kapcsolatok
minőségére utal. A környezeti jóllét arra
a környezetre vonatkozik, melyben élünk és
dolgozunk. A gazdasági jóllét a rendelkezé-
sünkre álló jövedelem és anyagi helyzet
függvénye, míg a pszichológiai jóllétet
a mentális egészség, a viselkedés és az egyé-
ni hiedelmek befolyásolják. A mikrokörnye-
zeti tényezők hatása nem függetleníthető, hi-
szen ezek jellemzői és az esetleges változások
egyaránt befolyásolják az egyén jóllét-érze-

tét (pl. kollégákkal való konfliktus, költözés,
új munkaeszközök használatának megtanu-
lása), illetve a jóllét szubjektív komponen-
seit. Ugyan a makrokörnyezet nem szerepel
az ábrán, de akár még a klímaváltozások
(Rehdanz–Maddison 2005; Becchetti et al.
2007) is befolyással lehetnek az egyének jól-
létére, akárcsak a gazdasági környezet válto-
zásai (pl. a munkanélküliségi ráta vagy az
infláció növekedése, ld. Winkelmann–
Winkelmann 1998; Di Tella et al. 2001;
Becchetti et al. 2006).

A klasszikus jóllét-értelmezésen túlmutat
a Martin Seligman (2011) autentikus élet-
öröm-elméletének továbbgondolásaként meg-
jelenő új jóllételmélet, vagyis a PERMA-
modell. Eszerint az egészséges, jóllétet
biztosító élet öt komponense a következő:

1. Pozitív érzelmek, boldogság (Positive
Emotions)
2. Elmélyülés/aktív elfoglaltság (Engage-
ment)
3. Jó kapcsolatok (Positive Relationship)
4. Értelem/célok (Meaning)
5. Teljesítmény/sikerérzet (Accomplish-
ment)

Ez a modell magába foglalja mindazokat
a tényezőket, melyek együttes jelenléte biz-
tosíthatja a pozitív jóllétet, s ennek része az
egyén szubjektív tapasztalásai (érzelmei),
az aktivitása (kapcsolatok kialakítására és
fenntartására, értelem és célok keresésére,
teljesítményre) és a környezettel való kie-
gyensúlyozott kapcsolata (támogató kapcso-
latok, visszajelzések, szakmai siker és elis-
merés). A modell jelentőségét az is adja, hogy
az ötödik elemmel bekerült a jóllét értelme-
zésébe az eredményekre, sikerre való törek-
vés is, mint a jóllét elérésének munkával (is)
kapcsolatos dimenziója.

Mikrokörnyezet

lakóhely Jóllét

fizikai

pszich óol giai

környezeti

szociális

munka-
környezet

kapcsolatok,
közösségek

gazdasági
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Munkahelyi stressz

A jóllétkutatásokat időben megelőzték
a stressz jelenségét és típusait azonosító,
kiváltó okait feltáró, annak hatásait, követ-
kezményeit (Selye 1976) és az azzal való
megküzdést vizsgáló kutatások (Lazarus–
Folkman 1984). A stresszkutatások teljes
körű bemutatása jelen tanulmánynak nem
célja; a stresszre mint komplex folyamatra,
ill. specifikusan a munkahelyi stresszre s an-
nak egyéb, elsősorban a munkavégzést befo-
lyásoló tényezőkkel való összefüggéseire fó-
kuszálunk. 

A stressz mint folyamat 4 elemet mindig
tartalmaz (Bagdy 2008):
– stresszort, ami mindig valamilyen „ter-
helés”: külső vagy belső tényező, ami elői-
dézi a folyamat beindulását;
– értékelést, amely különbséget tesz ártal-
mas, rossz és kellemes, jó dolgok közt, mi-
nősíti a történést annak fontossága és jelen-
tősége szerint; 
– megküzdési folyamatokat, hogy kontrol-
lálni tudja a folyamatokat;
– eredményt, amit előidézett a személyi-
ségben (testi, lelki, kapcsolati szinteken).

A munkahelyistressz-kutatások a mun-
kahelyi stresszorokat, a munkahelyi stressz
rövid és hosszú távú hatásait a dolgozóra és
a szervezetre nézve egyaránt vizsgálták. 
„A munkahelyi stressz a munka, a munkahe-
lyi környezet, a munkaszervezet ártalmas,
kellemetlen jellegére adott érzelmi, kogni-
tív, viselkedéses és élettani válasz. Az arou-
sal magas szintjével, a distresszel és gyakran
megküzdési képtelenséggel jellemezhető ál-
lapot” (Levi–Levi 2000: 3).

A munkahelyi stressz és az egészség kap-
csolatát számos elméleti modellre (lásd pl.
Siegrist 1996; Karasek–Theorell 1990;
Moorman 1991) építve kutatták. Ezek a vizs-

gálatok a munkahelyi stressz egészségügyi
következményei közül gyakran a szív- és ér-
rendszeri megbetegedésekre fókuszáltak, de
a munkahelyi stressz egyéb egészségügyi ha-
tásait is vizsgálták. A szív- és érrendszeri
megbetegedések kialakulásában szerepet ját-
szanak a magas követelmények, azaz a mun-
kakörnyezetben jelen lévő pszichológiai
stresszorok magas szintje; az alacsony kont-
rollérzet, mely arra vonatkozik, hogy a dol-
gozónak lehetősége nyílik-e képességeinek
kamatoztatására, ill. milyen mértékű befo-
lyása van a munkakörülményekre vonatko-
zóan; az alacsony munkatársi támogatás; az
erőfeszítés–jutalom egyensúlytalansága, és
az igazságtalanság a munkahelyen (Salavecz
2008). A magyar lakosság egészségi állapo-
tának feltérképezésére irányuló Hungaros-
tudy országos reprezentatív felmérések
(1995, 2002) azt mutatják, hogy a magyar
munkavállalók körében fokozódott az aktív
munkavállalói réteg pszichés terhelése. Míg
1995-ben a munkahelyi stresszt meghatározó
munkafeszültség a munkavállalók 17,05%-
ára volt jellemző, 2002-ben ez 25,47%-ra
emelkedett. A munkahelyi biztonságérzet és
a munkával való elégedettség is jelentősen
romlott, viszont a kontroll és a munkatársi tá-
mogatottság javult ez idő alatt (Jakab–Lázár
2007). A 2013-as Hungarostudy, mely ma-
gyar aktív dolgozók körében vizsgálta a mun-
kahelyi stressz és az egészségi állapot között
fennálló kapcsolatot, azt mutatja, hogy
a 2006 és 2013 között végbement változások
szerint a munkahelyi stressz aránya és az
erőfeszítés–jutalom-egyensúlytalanság is
a társadalom szélesebb rétegeit érinti. E hét
év során mindegyik vizsgálati csoportban
megnövekedett a munkahelyistressz-ténye-
zők jelenléte, és a 2013-as felmérés eredmé-
nyei szerint a felsőfokú végzettség például
kisebb mértékben védőfaktor az erőfeszítés–

APA_2015-2_:0 2015.07.16. 17:51 Page 52



A jóllétet meghatározó tényezők vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében 53

jutalom-egyensúlytalansággal vagy a mun-
kahelyi bizonytalansággal szemben, mint ko-
rábban volt (Salavecz 2013).  

A munkahelyi stressz káros hatásait egyé-
ni tényezők is befolyásolják. Ilyen személyi-
ségtényező a szívósság (elkötelezettség, in-
volvált részvétel, a kontroll képességébe
vetett hit, a stressznek kihívásként való meg-
élése) (Kobasa–Maddi–Kahn 1982), ill.
a személyiség általános beállítottsága, opti-
mizmusa/pesszimizmusa (Bagdy 2008). Az
énhatékonyság szintén jelentős tényező
a stresszel való megküzdésben. Bandura
(1977) szerint az énhatékonyság olyan sze-
mélyiségpotenciál, amely az önmagunkba
vetett hitnek felel meg, illetve hogy képesek
vagyunk céljainkat elérni. Az énhatékonyság
munkahelyi stresszel való kapcsolatára vo-
natkozó elemzéseiből arra a következtetésre
jut, hogy azok a dolgozók, akiket alacsony én-
hatékonyság jellemez, nehezebben küzdenek
meg a munkával kapcsolatos problémákkal,
mint azok, akik magas énhatékonysággal ren-
delkeznek; így gyakoribb körükben a szo-
rongás, az egészségügyi problémák, és egész-
ségmagatartásuk is rosszabb (Salavecz és
mtsai 2006). A magas énhatékonysággal ren-
delkezők a stresszes helyzeteket is inkább
kihívásként élik meg, s nem fenyegetésként,
emiatt legtöbb esetben a problémafókuszú
megküzdési módot alkalmazzák. Az alacsony
énhatékonyság a kiégés szempontjából is ve-
szélyezteti az egyént.

Munkahelyi elégedettség

Egyes szerzők a munkaelégedettséget a dol-
gozó személy munkája iránt érzett pozitív
érzelmi reakcióként és attitűdként definiálják
(Faragher et al. 2005). Tágabb értelmezésben
nemcsak a munkával kapcsolatos attitűdö-
ket (pl. elismerés, fizikai feltételek, karrier-
lehetőségek, értékelés, biztonság, munkahe-

lyi kapcsolatok), hanem a dolgozó egyénhez
kapcsolódó tényezőket is figyelembe kell
vennünk (pl. a dolgozó életkora, egészségi ál-
lapota, céljai) a munkahelyi elégedettség
meghatározásában (Klein 2001). 

A munkával való elégedettség és a telje-
sítmény kapcsolatára fókuszáló tanulmányok
e két tényező összefüggéseinek vizsgálatán túl
arra a kérdésre is választ kerestek, hogy ezek
az összefüggések milyen körülmények kö-
zött érvényesülnek. Iaffaldano és Muchinsky
(1985) metaanalízise szerint az elégedettség
és a teljesítmény közötti kapcsolatra két
tényező hat jelentős mértékben: a dolgozó
szervezeti hierarchiában betöltött szerepe és
a saját munkájának befolyásolására való le-
hetőség. Az elégedettség és a teljesítmény
közötti kapcsolat szorosabb a szervezeti hie-
rarchia magasabb szintjein, illetve enyhébb,
ha a dolgozónak nincs befolyása munkavég-
zésének a sebességére. A későbbiekben egy-
re inkább felismerték, hogy az elégedettség
nemcsak oka, hanem okozata is lehet a telje-
sítménynek, vagyis a sikeres teljesítmény az,
ami elégedettséghez vezet, ezért a teljesít-
mény növekedését kell elősegíteni.

A munkahelyi jóllét kapcsolata 
a stresszel és az elégedettséggel

Ahogy a PERMA-modellben is látható, a jól-
lét fontos összetevője a munkából és a telje-
sítményből eredő szakmai siker és elismertség.
A munka kedvező hatással van az egyének
jóllét-érzetére (Waddell–Burton 2006). A rendsze-
res jövedelem a gazdasági jóllétre, a kollek-
tíva a szociális jóllét-érzetre (például a társas
támasz révén), a biztos munkahely a pszicho-
lógiai jóllétre (biztonságérzet, kiszámítható-
ság), a megfelelő munkakörnyezet (világítás,
hőmérséklet stb.) a fizikai jóllétre. Munkahe-
lyi jóllétről akkor beszélünk, amikor az egyén
jóllét-érzete a munkavégzésből, az ahhoz való
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érzelmi viszonyulásból ered (Page 2005). En-
nek alapja többek között a stressz- és feszült-
ségmentes munkahely, a munkaelégedettség,
az erős munkamotiváció, a felelősség és az au-
tonómia, valamint az egyéni teljesítmény el-
ismerése.

A mindennapi munkavégzés természetes
velejárója a stressz, mely a szubjektív jóllétet
erőteljesen befolyásolja, s hozzájárulhat a jól-
lét-érzet csökkenéséhez (Cropanzano–Wright
2001). Azonban a stressz hiánya nem jelenti
automatikusan a pozitív jóllétet, nem ugyan-
azon jelenség két pólusáról van szó, de a ket-
tő közti kapcsolat megkérdőjelezhetetlen. Az
eustressz, mely az erőforrásokat mobilizálja,
a jóllétet is kedvező irányban módosíthatja,
hiszen hatására az egyén aktív, motivált, s tel-
jesítőképessége révén megéli személyes ha-
tékonyságát, ami pozitív, megerősítő hatással
bír az önértékelésére, s ezen keresztül a jól-
lét-érzetére. Distressz következtében azonban
fizikai, mentális, érzelmi, pszichés tünetek je-
lenhetnek meg. Ezek akár külön, akár együt-
tesen rontják az egyén szubjektív jóllét-ér-
zetét, gátolják a pozitív érzelmek létrejöttét.
Hosszan tartó stressz következtében csök-
ken – többek között – az egyén pozitív él-
mények iránti nyitottsága és fogékonysága,
teljesítménye, motivációja, kapcsolatainak
minősége, betegségekkel szembeni ellenálló
képessége.

Munkahelyi környezetben a legtipiku-
sabb, stresszt kiváltó tényezők, melyek a jól-
létet negatív irányba befolyásolják: a nagy
munkaterhelés, a munkafeladatok kiszámít-
hatatlansága, a támogatás és az elismerés hi-
ánya, az állandó változásokhoz való alkal-
mazkodás megkövetelése, a munka-magánélet
egyensúly megbomlása, a nem kielégítő kap-
csolatok (munkatársakkal, vezetővel) vagy
a nem megfelelő munkahely-kialakítás
(Cooper–Davidson 1987).

A dolgozói jóllét kapcsolatban áll a telje-
sítménnyel (Donald et al. 2005; Cropanzano–
Wright 1999; Harter et al. 2003), ami talán
a legfontosabb bármely szervezet számára.
Ha a munkatársak jólléte pozitív, ennek kö-
vetkeztében javul a produktivitás, a munka-
morál, kevesebb lesz a hiányzás, a baleset,
a fluktuáció, és kisebb a betegségből eredő
hiányzási ráta. A dolgozók lojálisabbak, elé-
gedettebbek és elkötelezettebbek lesznek
munkaadójukkal szemben, és a szervezetet
pozitív munkahelyi légkör jellemzi.

Több tanulmány alátámasztotta, hogy
szignifikáns kapcsolat van az élettel és
a munkával való elégedettség, valamint a jól-
lét között (pl. Tait et al. 1989). Warr (1987)
kifejezetten a munkával összefüggésben ér-
telmezte a jóllétet. Az általa leírt, jóllétet
meghatározó három dimenzió a munkára jel-
lemző autonómia, a munkahelyi követelmé-
nyek és a munkahelyi társas támasz. Mind-
ezek kapcsolatban vannak a munkahelyi
jóllét három indikátorával, a munkával való
elégedettséggel, a munkával kapcsolatos szo-
rongással és az érzelmi kimerüléssel. A mun-
kaelégedettség és a munkahelyi jóllét szoros
kapcsolatban áll egymással: a nagyobb elé-
gedettség általában pozitív előjelű jólléttel
jár, és viszont. Diener és munkatársai (1999)
szerint azok az emberek, akiknek a munkával
összefüggő jóllét-érzete nagyobb, elégedet-
tebbek a munkájukkal (kognitív értékelés), és
gyakrabban élnek át pozitív, mint negatív ér-
zelmeket (affektív komponens). Ez visszafe-
lé is értelmezhető, vagyis azok az egyének,
akiknek elsősorban negatív élményekben és
érzelmekben van részük, a munkájukkal ösz-
szességében elégedetlenebbek.

A pszichés jóllétre a munkahelyeken is fi-
gyelmet kell fordítani. Nem elég csupán
a stresszből fakadó és más negatív történések
(pl. konfliktus, baleset, hiányzás) tüneteit ke-
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zelni, érdemes a dolgozó emberek jóllét-ér-
zetét tudatos munkaadói hozzáállással és jól-
létet fokozó programokkal támogatni. Ez
nem feltétlenül kíván nagy ráfordítást, pusz-
tán a munkahelyi légkör érzelmi klímájának
alakításával, a vezetői hozzáállás és vissza-
jelzés megváltoztatásával, vagy éppen az
egyénre szabott, sikerélményt adó feladatok
kijelölésével egyértelműen kedvező irányba
alakíthatják a dolgozó ember szubjektív
jóllét-érzetét.

Munka-magánélet egyensúly

A munkával való elégedettség fokozható,
a munkastressz pedig csökkenthető lenne
azáltal is, ha az egyik mai leggyakoribb
stresszforrásra, a munka-család egyensúly
kialakításának nehézségére is jobban odafi-
gyelnének a munkáltatók. A munka-család
egyensúly arra az időarányra vonatkozik,
amit az egyén a munkával, illetve a munkán
kívüli tölt el (Malik et al. 2010). Az egyen-
súly megteremtése nem azt jelenti, hogy az
egyén ugyanannyi időt töltsön el a munkájá-
val, mint a magánéletével, hanem azt, hogy
az egyén számára optimális mennyiség
egyensúlyban legyen ezen a két területen.

A munka-magánélet egyensúly jelentősé-
gét napjainkban fokozottan hangsúlyozzák, de
a kutatások középpontjában gyakran a munka-
család egyensúlyának kérdésköre áll.  A mun-
kahelyi és a családi szerepek összeegyezteté-
sének nehézsége stresszor lehet az egyén
életében, hiszen az élet mindkét területe je-
lentőséggel bír, és számos elvárást fogalmaz
meg az egyén felé. Nőknél kiemelten fontos
e két terület összehangolása, mert egyszerre
kell ellátniuk a munkahelyi és női/anyai sze-
repüket. Ádám és munkatársai (2008) a pszi-
chés jóllét mutatóinak vizsgálatában arra az
eredményre jutottak, hogy ezek a mutatók

kapcsolatban állnak a szerepkonfliktussal:
ennek megléte szoros összefüggésben van
a depresszió tünetegyüttesével, az általános
jóllét-érzettel, a pszichoszomatikus tünetek
meglétével és az egészségi állapot szubjektív
megítélésével. Magas szintű szerepkonfliktus
esetén az élettel való elégedettség és a bol-
dogság szubjektív értékelése alacsonyabb ér-
tékekkel járt együtt.

A munka és a család közötti egyensúly ki-
alakítása és fenntartása meglehetősen nagy
kihívás a dolgozók életében. A túlzott nyo-
más és a szabadidő hiánya kedvezőtlenül hat-
hat a stresszel való megküzdési képessége-
ikre, ami elégedetlenséghez, hiányzáshoz,
elszegényedő személyes kapcsolatokhoz és
csökkenő munkateljesítményhez vezethet
(Cooper–Davidson 1987; O’Laughlin–
Bischoff 2005, in Anafarta 2011). Ha a mun-
ka-család egyensúly megvalósul, előnyt je-
lent a munkaadó szervezeteknek az erősödő
jólléten, a csökkenő munkahelyi stresszen és
a csökkenő alkalmazotti kiégésen keresztül
(Parkes–Langford 2008, in Bell et al. 2012).
A munka-család egyensúly munkahelyi elé-
gedettséghez, szervezeti elköteleződéshez,
szervezeti polgári viselkedéshez (organizati-
onal citizenship behavior), megnövekedett
termelékenységhez és kevesebb munkahely -
elhagyási szándékhoz is köthető (Allen et al.
2000, in Bell et al. 2012; Blamforth–Gardner
2006, in Bell et al. 2012; Waltman–Sullivan
2007, in Bell et al. 2012).

A munka-magánélet konfliktus, illetve
egyensúly olyan vonatkozásban áll kapcso-
latban az énhatékonysággal, hogy azon sze-
mélyek, akik magas énhatékonysággal jelle-
mezhetők, bízva a saját képességeikben,
kevésbé tartják valószínűnek, hogy életük
e két területe között konfliktus alakulhat ki
(Cinamon 2006; Allen et al. 2012).

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):49–71. 

APA_2015-2_:0 2015.07.16. 17:51 Page 55



56 DEUTSCH Szilvia – FEJES Enikő – KUN Ágota – MEDVÉS Dóra

A jóllét, az elégedettség, a munka-
magánélet egyensúly, az énhatékonyság

és a munkahelyi stressz jellemzői az
egészségügyi dolgozók körében

Az egészségügyi szervezetekben dolgozókat
az emberek egészségügyi ellátásából fakadó
munkaköri feladatok elvégzése közben spe-
cifikus stresszorok is érik. A nővérek eseté-
ben például különösen az ügyeleti rendszer,
a többműszakos munkarend, a magas fokú
felelősségtudat, a szerepkonfliktusok, a társas
kapcsolatok zavarai, a nővérekkel szemben
támasztott állandó készenlét igénye, illetve
a nem megfelelő munkakörülmények okoz-
nak leggyakrabban stresszt (Pikó 1999).  In-
tenzív kórházi egységekben és műtéteket
végző osztályokon dolgozók stresszterhelt-
ségének vizsgálatában (Boumans–Landewe-
erd 1994, in Pikó 1999) azt feltételezték,
hogy ezeken a helyeken a személyzetre ma-
gasabb fokú stressz hárul. Eredményeikben
viszont arra jutottak, hogy az ilyen beosztás-
ban dolgozó nővérek stresszterheltsége a vi-
lágos feladatmeghatározás, a pontos szerep-
kijelölés, illetve a gyógyuláshoz való jelentős
hozzájárulásuk érzése miatt alacsonyabb volt,
mint a nem intenzív ápolási igényű osztá-
lyokon.

Pikó (1999) nővérek körében vizsgálta
a stresszterheltséget, illetve néhány pszicho-
szociális és szervezeti tényező összefüggését.
Mindezek mellett az is meghatározásra ke-
rült, hogy a vizsgálatban szereplő változók
közül melyek alkalmazhatóak stresszindiká-
torként: a pszichoszomatikus tünetek gyako-
risága, a rendszeres alkohol- és gyógyszer-
fogyasztás, a mértéktelen dohányzás, illetve
az egészségi állapotra vonatkozó önértékelés
romlása. A pszichoszomatikus tünetek közül
a gyengeség- és fáradtságérzés fordult elő
leggyakrabban a nővérek körében (Pikó

1999, 2001). Saját egészségi állapotukat azok
minősítették legtöbben kiválónak, akik a leg -
alacsonyabb stresszterheltségről számoltak
be. Az alacsonyabb iskolai végzettségűek,
korcsoportonkénti megoszlás alapján pedig
az 51–60 évesek veszélyeztetettebbek
a stresszterhelést illetően. A munkával való
elégedettség és a kórházi osztály jellege nem
mutatott lényeges eltérést a nővérek stressz-
terheltségével kapcsolatban, a műszakbeosz-
tást illetően viszont igen: a három műszakban
dolgozó nővérek körében volt a legnagyobb,
míg az állandó délelőttös munkarendben dol-
gozók körében a legkisebb gyakoriságú a ma-
gas stresszterheltségi szint. Az érzelmi meg-
terhelést okozó problémák hatására nagyobb
a nővérek stresszterheltségi szintje, azoknál,
akik pedig gyakrabban számíthatnak a mun-
katársak társas támogatására, alacsonyabb
volt a stresszterheltség. Egy másik vizsgálat
(Pikó 2001) szerint a nővérek egészségi ál-
lapotát illetően döntő szerepe van a munka-
helyi stressznek, az érzelmi megterhelést
okozó problémák jelenlétének és a munka-
helyi társas támogatás hiányának. 

Hegedűs és Kovács (2008) a Hungaro -
study 2002-es adataira, ill. ezen adatok 2006-
os utánkövetésére alapozva elemezte az
egészségügyi dolgozók testi és lelki állapotát;
ill. a 2006-os adatok alapján összehasonlító
vizsgálatot végzett egészségügyi és nem
egészségügyi dolgozók között. A 2006-os
adatok alapján az egészségügyi dolgozók
csoportjában alacsonyabb a házasságban élők
és magasabb az elváltak aránya, mint a nem
egészségügyieknél, ezért a családi támogatás
hiánya nagyobb ezeknél a csoportoknál. Töb-
bet dolgoznak a nem egészségügyi dolgo-
zókhoz képest, jellemzően több műszakban.
Egészségügyi állapotukat mégis jobbnak ítél-
ték, mint a nem egészségügyi dolgozók. (ötös
skálán 3,6, ill. 3,4 p = 0,047). A társas támo-
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gatás viszont alacsonyabb az egészségügyi
dolgozóknál, saját észlelésük szerint a család
kevésbé tölti be elvárt támogató funkcióját.
A társas támogatást inkább a családon kívü-
li, munkahelyi kapcsolatok, közösségek biz-
tosítják.

Az egészségügyi dolgozók utánkövetéses
vizsgálatának eredményei szerint az egész-
ségügyi dolgozók 2006-ban már a nem
egészségügyi dolgozókhoz és saját, 2002-
ben adott válaszaikhoz képest is jobbnak tar-
tották az egészségi állapotukat. A társas tá-
mogatást illetően az eltelt négy év alatt javult
a család támogató funkciójának megítélése,
de még mindig alacsonyabb a családon kívüli
támogatottságnál.

Az egészségügyi dolgozók nem tudják
jobban befolyásolni a munkacsoportjukban
történteket, míg a nem egészségügyi dolgo-
zóknál ez javuló tendenciát mutatott. A WHO-
jóllétskálán elért eredmények mindkét cso-
portban javulást mutattak, az egészségügyi
dolgozók csoportjában az értékek magasabbak
voltak. Saját bevallásuk szerint a feszültség, az
idegesség kevésbé jellemző rájuk, a depresszió
szintje is alacsony maradt. Mindezekkel el-
lentmondó adat, hogy az elégedettséggel kap-
csolatos értékek viszont nem emelkedtek (en-
nek magyarázatára a szerzők nem térnek ki). 

Ramirez és munkatársai (1996; in Pikó–
Piczil 2006) szoros összefüggést találtak
a stressz-szint és a nővérek munkaelégedett-
sége között. Az egészségügyi dolgozók kö-
zött a nővérek munkával való elégedettsége
igen alacsony, amihez e szakma társadalmi
elismertségének hiánya is hozzájárul (Pikó
2001).  Pikó és Piczil (2000) vizsgálati ered-
ményei azt mutatják, hogy a nővérek elége-
dettségét, illetve elégedetlenségét az osztály
légköre, a műszakbeosztás, a fizetés mértéke
befolyásolják, de fontosnak tartják, hogy
megfelelő legyen az eszközökkel történő el-

látottság is, és az általuk végzett munka si-
kerélményt adjon.

Salavecz és munkatársai (2006) tanulmá-
nyukban számos kutatásra hivatkoznak, me-
lyek a munkahelyi stressz és az énhatékony-
ság mentális egészségre gyakorolt hatását
vizsgálták. Greenglass és Burke (2000, 2002)
nővérekkel végzett vizsgálatában az alacsony
énhatékonyság prediktora volt az érzelmi ki-
merültségnek, a deperszonalizációnak, a dep-
ressziónak, a szorongásnak és a munkával
való elégedetlenségnek. Jimmieson (2000)
viszont nem tudott kapcsolatot kimutatni az
énhatékonyság és a deperszonalizáció, a pszi-
chés jóllét és a munkával való elégedettség
között. Az énhatékonyság moderáló szere-
pére vonatkozóan sincsenek egybehangzó
eredmények a munkahelyi stressz és a testi,
illetve a pszichés jóllét közötti kapcsolatokat
illetően: egyes szerzők (Jimmieson et al.
2004) vizsgálatának eredményei szerint
a magas énhatékonyság csökkenti az ala-
csony kontroll káros hatását a testi egész-
ségre vonatkozóan; más vizsgálatok szerint
moderálta az autonómia hiánya, a rutinszerű
munka, a gyakori konfliktusok és a kiégés
kapcsolatát (Grau et al. 2001). E vizsgálatok
eredményei (Jimmieson et al. 2004; Greeng-
lass–Burke 2000) nem támasztották alá a ma-
gas énhatékonyság moderáló szerepét a mun-
kahelyi stressz és az egészség közötti
kapcsolatra vonatkozóan (Salavecz és mtsai
2006).

Pikó (2006, in Kovács 2006) vizsgálatá-
ban a személyes hatékonyság a munkaelége-
dettséggel pozitív, míg a szerepkonfliktussal
és a pszichoszomatikus betegségekkel nega-
tív kapcsolatot mutatott. A munkaelégedett-
ség és a szerepkonfliktus előre jelezheti az ér-
zelmi kimerülést és a dehumanizáló attitűdöt.

Győrffy és munkatársai (2012) a gyógyí-
tók helyzetével és egészségével kapcsolatos
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magyarországi vizsgálatok szakirodalmi át-
tekintésében arra hívják fel a figyelmet, hogy
e vizsgálatok jellemzően patogenetikus meg-
közelítésűek, s kisebb mértékű a pozitív pél-
dák, az erőforrások és a protektív tényezők
vizsgálata.

VIZSGÁLAT

Hipotézisek

Jelen kutatás azt kívánja feltárni, hogy
a munkahelyi stressz, a munka-magánélet
egyensúly, az énhatékonyság és a munkahe-
lyi elégedettség milyen kapcsolatban állnak
egymással, továbbá hogyan befolyásolják az
egyének jóllétét. A fenti összefüggések vizs-
gálatára az alábbi hipotézisek kerültek meg-
fogalmazásra.
1. Az énhatékonyság és a munka-magánélet
egyensúly összefüggésére vonatkozóan azzal
a feltételezéssel éltünk, hogy a nagyobb mér-
tékű énhatékonysághoz a munka-magánélet
egyensúly pozitívabb értéke társul (H1).
2. A munkahelyi stressz vonatkozásában
több összefüggést feltételezünk: a nagyobb
mértékű munkahelyi stressz negatív kapcso-
latban áll mind a munkahelyi elégedettséggel
(H2a), mind a munka-magánélet egyensúly-
lyal (H2b), illetve az egyének jóllétével
(H2c) is.
3. A jólléttel – feltételezésünk szerint –
a munka-magánélet egyensúly (H3a) és a mun-
kahelyi elégedettség (H3b) is pozitív korre-
lációban áll.
4. Hipotézisünk szerint, melyet az egyének
jóllétét meghatározó tényezők vonatkozásá-
ban állítottunk fel, a munkahelyi stressz ala-
csonyabb értéke, a magasabb munkával való
elégedettség és a nagyobb mértékű munka-
magánélet egyensúly pozitívan és közvetle-

nül, míg a nagyobb fokú énhatékonyság szin-
tén pozitívan, ám a munka-magánélet egyen-
súlyon keresztül közvetetten hat a jóllétre
(H4).

Vizsgálati személyek, a vizsgálat
körülményei

A vizsgálatban részt vevő személyek mind-
annyian egy dél-alföldi kórház munkatársai,
a kutatás lefolytatása a kórház igazgatójá-
nak hozzájárulásával történt. A dolgozók ön-
kéntesen és anonim módon töltötték ki a pa-
pír-ceruza alapú kérdőíveket, amelyeket
a kórház különböző osztályainak vezetőinél
hagytunk, így a dolgozók szabadon hozzá-
férhettek azokhoz.

Kérdőíveinket 86 egészségügyi szakdol-
gozó töltötte ki, 80 nő és 6 férfi. A minta ho-
mogenitásának növelése érdekében, illetve
a szakirodalomban idézett nemi különbsé-
gek miatt (lásd pl. Amaro–Russo–Johnson
1987) a statisztikai elemzésekből a férfiak vá-
laszait kizártuk. A vizsgálati mintát így 80 női
egészségügyi szakdolgozó alkotta, munka-
körüket tekintve főként asszisztensek (45%),
ápolók (36%), adminisztrátorok (10%), il-
letve egyéb munkakört betöltők (elsősorban
gyógytornászok és szülésznők) 9%. A vizs-
gálati személyek életkorát tekintve 3 fő
(~4%) 25 évnél fiatalabb, 19 fő (~24%) 26 és
35 év közötti, 27 fő (~34%) 36 és 45 év kö-
zötti, 24 fő (30%) 46 és 55 év közötti, míg 
7 fő (~9%) 56 évnél idősebb.

Vizsgálati módszerek

A vizsgálat során alkalmazott pszichológiai
konstruktumok felmérése mellett a kérdőív
szociodemográfiai, illetve a jóllétet megha-
tározó egyéb tényezőkre vonatkozó kérdése-
ket is tartalmazott. A nem, az életkor és a csa-
ládi állapot lekérdezésén túl a sportolási,
étkezési és alvási szokások, a káros szenve-
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délyek (kávéfogyasztás, dohányzás), illetve
a munkavégzés időbeli jellemzői (heti mun-
kaórák száma, túlórázás, műszakos beosz-
tás), valamint a szolgálati idő is szerepelt
a kérdések között.

Jóllét 
A jóllét mérésére a WHO Általános Jóllét
Kérdőív (Bech et al. 1996) ötitemes, rövidí-
tett változatát alkalmaztuk, amelynek repre-
zentatív magyar mintán történő validálása is
ismert (Susánszky és mtsai 2006). A kérdő-
ív állításai mentén a kitöltők egy négyfokú
Likert-típusú skálán nyilatkoznak a közér-
zetükről (1 – egyáltalán nem jellemző; 
4 – teljesen jellemző). Vizsgálatok szerint
(Susánszky és mtsai 2006; Neculai et al.
2006) az ötitemes skála megbízható, amelyet
vizsgálatunk is alátámasztott (Cronbach-féle
α = 0,77).

Munkahelyi elégedettség
A munkahelyi elégedettség mérésére a Min-
nesota Elégedettségi Kérdőív (Minnesota
Satisfaction Questionnaire; Weiss et al. 1967)
rövidített, húszitemes változatát alkalmaz-
tuk. A kérdőív a munkavégzés 20 különböző
aspektusával (egyebek mellett a munkafel-
adatokkal, a vezetővel, a kompenzációval)
való elégedettségen keresztül az általános
munkahelyi elégedettséget ragadja meg.
A kérdőív itemeire egy ötfokú Likert-skálán
történik a válaszadás (1 – nagyon elégedetlen
vagyok; 5 – nagyon elégedett vagyok). A kér-
dőív kitöltése során a válaszadónak a mun-
kavégzés különböző aspektusaival való elé-
gedettségének mértékét kell kifejeznie.
A skála magas megbízhatóságát számos ta-
nulmány alátámasztotta (ld. Weiss et al.
1967; Schleicher et al. 2004); vizsgálatunk-
ban szintén magas megbízhatóságról szá-
molhatunk be (Cronbach-féle α = 0,88).

Munka-magánélet egyensúly
A munkahely és a magánélet összeegyezte-
tésének talán legérzékenyebb pontja a mun-
ka és a család összeegyeztethetőségének kér-
dése. A munka és a családi élet közötti
átcsapások vizsgálatára az Amerikai Egyesült
Államokban folytatott MIDUS (National
Survey of Midlife Development in the United
States, 1995–1996; Brim et al. 2004) kutatá-
sokhoz kialakított tizenhat itemes mérőeljá-
rást alkalmaztunk. 

A kitöltőknek egy ötfokú Likert-típusú
skála segítségével kell kifejezniük, hogy az
állításokban foglaltak milyen gyakran tör-
ténnek meg velük (1 – mindig; 5 – soha).

A kérdőív azon magyar nyelvű változa-
tát, amelyet vizsgálatunkban is alkalmaz-
tunk Gadanecz és munkatársai (2012) fordí-
tották és alkalmazták; a kutatásukban közölt
megbízhatósági eredményeik alapján két ite-
met nem használtunk jelen vizsgálatunkban
sem. Az általunk alkalmazott tizennégy ite-
mes kérdőív megbízhatósága (Cronbach-féle
α = 0,65) egy további item („A munkahelyi
problémák és aggodalmak otthon is foglal-
koztatják.”) kizárásával növelhetővé vált
(Cronbach-féle α = 0,68); az item kizárását az
item-total korreláció értéke (r = 0,007) is in-
dokolta.

Énhatékonyság
Vizsgálatunkban a Schwarzer és Jerusalem
(1995) által kialakított 10 tételes Általános
Énhatékonyság (General Self-Efficacy Scale)
kérdőívet alkalmaztuk, amelynek magyar
nyelvre történő adaptálása Kopp Mária köz-
reműködésével történt (Kopp és mtsai 1995).
A kérdőív esetében a válaszadás egy négyfo-
kú Likert-típusú skálán történik (1 – egyáltalán
nem jellemző; 4 – teljes mértékben jellemző).
A vizsgálatok a skála magas megbízhatóságá-
ról számoltak be (ld. Salavecz és mtsai 2006;
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Luszczynska et al. 2005), ami tanulmá-
nyunkban is megerősítésre került (Cronbach-
féle α = 0,87).

Munkahelyi stressz 
Vizsgálatunk középpontjában speciális cél-
csoport, egy dél-alföldi kórház egészségügyi
szakdolgozói álltak. Mivel a vizsgálati min-
tát egy szervezet dolgozói alkották, ezért cé-
lunk az őket érő speciális stresszorok feltá-
rása volt, amelyek egyrészt az egészségügyi
intézményekre jellemzőek, másrészt az adott
szervezetből fakadnak. Ennek érdekében
a munkahelyi stressz mérése esetében saját
kialakítású mérőeszköz fejlesztése mellett
döntöttünk.

A kérdőív kialakításának első lépéseként
feltérképeztük, hogy a szakirodalomban elő-
forduló stresszorok közül melyek jellemzik
az adott egészségügyi intézményt. Ennek ér-
dekében a Juhász (2002) által Cooper és Da-
vidson (1987), illetve Cooper és Marsall
(1978) munkái alapján készített munkahelyi
stresszorokkal kapcsolatos összefoglalójából
kiindulva egy közel 30 kérdésből álló interjú-
vezérfonalat állítottunk össze; az interjút
a kórház különböző osztályain dolgozó tíz
egészségügyi szakdolgozóval folytattuk le.
A válaszokat kérdésenként összesítve egy ti-
zenkilenc itemes kérdőív került kialakításra,
azokra a területekre fókuszálva, amelyek az
előzetes interjúválaszok alapján problémás-
nak minősültek, azaz amelyek arra engedtek
következtetni, hogy stresszorként jelenhet-
nek meg az intézmény dolgozói körében.
A munkahelyi stressz mérésére alkalmas kér-
dőív kitér a munkakörülményekre (az ingat-
lanok állapotára és az eszközállományra
egyaránt), a szervezeti jellemzőkre (a szerve-
zeti egység működésére; a kommunikáció és

a konfliktuskezelés megfelelőségére), a mun-
kakör jellegzetességeire (például a feladatok,
a felelősség, az érzelmi megterhelés, a célok
és karrierlehetőségek vonatkozásában), illet-
ve olyan tünetekre, amelyeket a stressz kö-
vetkezményeként észlelhetnek a dolgozók,
továbbá az azok megoldására tett egyéni és
szervezeti erőfeszítésekre.

A kérdőív egyes tételeit egy ötfokú Likert-
típusú skálán, az alapján kellett megítélni
a kitöltőknek, hogy a megfogalmazottak
mennyire megfelelőek az adott szervezetben
(1 – egyáltalán nem megfelelő; 5 – teljes
mértékben megfelelő). A kérdőív itemeinek
átkódolásával a skála kiértékelése során
a magasabb értékek a stresszorok nagyobb
mértékű előfordulását jelölik. A statisztikai
elemzések a tizenkilenc itemes skála magas
megbízhatóságáról számoltak be (Cronbach-
féle α = 0,92).

A változók leíró statisztikai jellemzése

A vizsgált változók összefüggéseit feltáró
statisztikai elemzések előtt, az egyes mérő-
eszközök esetében normalitásvizsgálatot vé-
geztünk. A pszichológiai változók (jóllét,
munkahelyi elégedettség, munka-magáné-
let egyensúly, énhatékonyság, munkahelyi
stressz) normál eloszlást követnek (Kolmo-
gorov–Smirnov teszt, p > 0,05 minden vál-
tozó esetében); a változók leíró statisztikai
jellemzőit, illetve korrelációs összefüggése-
it az 1. táblázat foglalja össze. A statisztikai
elemzéseket a nyolcvanfős mintán folytat-
tuk le. A statisztikai elemzéseket az IBM
SPSS Statistics 21 program segítségével vé-
geztük; kivételt ez alól egyedül az útmodell-
elemzések képeznek, amelyekhez R package
(Rosseel 2012) programcsomagot alkalmaz-
tunk.
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EREDMÉNYEK

A vizsgált pszichológiai változók
összefüggései

A korrelációs összefüggések alapján (1. táblá-
zat) elmondható, hogy az első hipotézisünkben
szereplő változók, azaz az énhatékonyság, il-
letve a munka-magánélet egyensúly (H1) kö-
zötti összefüggés iránya az elvártnak megfe-
lelő; erőssége azonban tendenciaszintű.
Minél hatékonyabbnak ítéli magát valaki,
annál kiegyensúlyozottabbnak érzi magát
a munka és a magánélet vonatkozásában 
(r = 0,21; p < 0,1), a tendenciaszintű ered-
mény általánosíthatóságát azonban érdemes
fenntartásokkal kezelni. 

Második hipotézisünk – melyben a mun-
kahelyi stressz negatív vonatkozásait felté-
teleztük a munka-magánélet egyensúly,
a munkahelyi elégedettség és a jóllét vonat-
kozásában – részben igazolódott. 

Amint az a korrelációs eredményeket be-
mutató 1. táblázatból kitűnik, a munkahelyi
stressz szignifikáns negatív kapcsolatban áll
mind a munkahelyi elégedettséggel (H2a),
mind a munka-magánélet egyensúllyal (H2b).
Eszerint elmondható, hogy minél nagyobb
mértékben észlelik az egyének a stresszfor-
rások jelenlétét a munkahelyen, annál elége-
detlenebbek a munkájukkal (r = –0,67; 
p < 0,01), illetve annál kevésbé érzik kie-

gyensúlyozottnak a munkájuk és a magáné-
letük kapcsolatát (r = –0,39; p < 0,01). Nem
igazolódott be azonban a munkahelyi stressz
és a jóllét kapcsolatára vonatkozó feltevé-
sünk (H2c), bár a nagyobb mértékű munka-
helyi stresszel alacsonyabb jóllét jár együtt,
a két változó kapcsolata nem bizonyult szig-
nifikánsnak (r = –0,18; p > 0,1).

Végül a jóllét vonatkozásában azt felté-
teleztük, hogy a konstruktum a munka-ma-
gánélet egyensúlyával (H3a) és a munkahe-
lyi elégedettséggel (H3b) is kapcsolatban áll.
Hipotéziseink beigazolódtak, hiszen a na-
gyobb munkahelyi elégedettség, illetve
a munka és a magánélet kiegyensúlyozot-
tabb viszonya esetében is szignifikánsan na-
gyobb mértékű jóllétről számolnak be a meg-
kérdezettek (r = 0,37; p < 0,01 és r = 0,30; 
p < 0,01). 

A jóllét hátterében álló tényezők

A jóllétet meghatározó tényezők közül a mun-
kahelyi stressz, a munkahelyi elégedettség és
a munka-magánélet egyensúly esetében köz-
vetlen, míg az énhatékonyság kapcsán a mun-
ka-magánélet egyensúlyon keresztül ható
közvetett kapcsolatot feltételeztünk (H4).
A hipotézisünket útmodell segítségével tesz-
teltük, az illeszkedési mutatók azonban e mo-
dell esetében nem bizonyultak kielégítőnek
(χ² = 12,88; df = 3; p < 0,01; RMSEA = 0,20;
CFI = 0,86; SRMR = 0,13; TLI = 0,54).
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1. táblázat. A vizsgált pszichológiai változók leíró statisztikai jellemzői és korrelációs összefüggései

+p < 0,1, *p < 0,05, **p < 0,01

Átlag Szórás 1. 2. 3. 4. 5.
1. Munkahelyi elégedettség 3,38 0,59 –
2. Jóllét 2,53 0,62 0,30** –
3. Munka magánélet egyensúly 3,36 0,42 0,28* 0,37** –
4. Énhatékonyság 3,30 0,42 0,08 0,14 0,21+ –
5. Munkahelyi stressz 3,20 0,57 –0,67** –0,18 –0,39** –0,07 –
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A statisztikai elemzés módosítási mutatóit
(modification indices) figyelembe véve egy
módosított modell (2. ábra) elemzését is le-
folytattuk, amelyben a munkahelyi stressz
már a munka-magánélet egyensúly és a mun-
kahelyi elégedettség közvetlen meghatáro-
zójaként szerepelt; a módosított modellben
a munkahelyi stressz a jólléttel e két változón
keresztül csupán közvetett kapcsolatban állt.

A módosított modell illeszkedése megfe-
lelőnek bizonyult (χ² = 1,98; df = 4; 
p > 0,05; RMSEA = 0,00; CFI = 1,00; 
SRMR = 0,03; TLI = 1,07). Az útmodell-
elemzés alapján az énhatékonyság munka-
magánélet egyensúlyra gyakorolt hatása ten-
denciaszintű (β = 0,18; p < 0,1), míg
a munkahelyi stressz mind a munka-magáné-
let egyensúlyra (β = -0,38; p < 0,001), mind
a munkahelyi elégedettségre szignifikáns ne-
gatív hatással van (β = -0,67; p < 0,001).
A jóllét közvetlen meghatározói között sze-
repel az énhatékonyság és a munkahelyi
stressz által befolyásolt munka-magánélet
egyensúly (β = 0,31; p < 0,05), illetve a mun-
kahelyi stressz által meghatározott munka-
helyi elégedettség (β = 0,21; p < 0,05).

A pszichológiai változók további
összefüggései

A pszichológiai változók mérése mellett
számos tényezőt vizsgálat tárgyává tettünk,
amelyekkel kapcsolatban hipotézisek nem
kerültek megfogalmazásra, a pszichológiai
változókkal kapcsolatos összefüggéseik vi-
szont hozzájárulhatnak a vizsgált témakör
tanulmányozásához. 

Az életkor és a munkahelyi elégedettség
(rho = 0,12; p > 0,1), az énhatékonyság 
(rho = 0,10; p > 0.1), illetve a jóllét (rho =
= 0,05; p > 0,1) között korrelációvizsgálatot
alkalmazva nem találtunk összefüggést, míg
a munkahelyi stressz (rho = 0,21; p < 0,1),
illetve a munka-magánélet egyensúly 
(rho = 0,19; p < 0,1) esetében az összefüggés
tendenciaszintű. Az eredmény a munkahelyi
elégedettség, az énhatékonyság és a jóllét
esetében arra enged következtetni, hogy az
általunk vizsgált pszichológiai változók mér-
téke nincs összefüggésben az életkorral; azaz
az átlagértékek az életkortól függetlenül
egyaránt jellemzőek a mintára. És bár a ten-
denciaszintű eredmények általánosíthatósá-
gát érdemes lenne újabb vizsgálat segítségé-
vel tesztelni, úgy tűnik, hogy az életkor
előrehaladtával a munkahelyi stressz mérté-
ke valamelyest növekszik, viszont a munka

2. ábra. A jóllétet meghatározó tényezők útmodellje
+p < 0,1, *p < 0,05, **p < 0,001

énhatékonyság

munkahelyi

stressz

munka-magánélet

egyensúly

munkahelyi

elégedettség

jóllét

0,18+

-0,67**

-0,38**

0,31*

0,21*
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és a magánélet összeegyeztethetősége vala-
melyest javul.

A családi állapot tekintetében a statiszti-
kai elemzésekhez összevonásokat végeztünk.
Az így kialakított csoportok között a függet-
lenmintás t-próba tendenciaszintű eredmé-
nyei alapján elmondhatjuk, hogy a párkap-
csolatban élők (a házasok, illetve az élettársi
kapcsolatban élők) (n = 28; M = 2,61) a jól-
lét magasabb szintjéről számolnak be, mint
az elváltak, a családjuktól külön élők, illetve
a hajadonok (n = 52; M = 2,36) (t(2)78 = 
= –1,73; p < 0,1). Amennyiben a két csoport
között más eltérés nem tapasztalható, akkor
a jóllét különbözőségét a családtól kapott
társas támasz hatásának tulajdoníthatjuk.
A munkakörben eltöltött évek számával az
énhatékonyság növekszik (r = 0,2038; 
p < 0,1). A tendenciaszintű eredmény nem
mond ellent az elvártnak, mely szerint az idő
előrehaladtával az egyének tapasztalatot sze-
reznek munkafeladataik ellátásában, ezáltal
hatékonyabbnak érzik magukat. Utóbbi két
eredmény általánosíthatósága szintén meg-
kérdőjelezhető a tendenciaszintű eredmé-
nyekből kifolyólag.

A normál munkarendtől való eltérés és
a munka-magánélet egyensúly kapcsolatát
vizsgálva függetlenmintás t-próba alkalma-
zásával szignifikáns különbséget tapasztal-
tunk (t(73,00) = 2,14; p < 0,5). A műszakos
munkavégzést és ügyeletet teljesítők (n = 45;
M = 3,44) inkább beszámolnak arról, hogy
nehézségük adódik a magánélet és a munka-
végzés összeegyeztetésében, mint a normál
munkarendben dolgozók (n = 30; M = 3,22).

Az általános egészségi állapottal kap-
csolatban számos összefüggést (szignifikáns
pozitív korrelációt) tártunk fel:
– a munkahelyi stressz mértékével; minél
egészségesebbnek ítéli magát valaki, annál
kevésbé éli meg stresszorként a munkavégzés

különböző aspektusait (rho = 0,28; p < 0,01);
– az elégedettséggel; minél egészségesebb-
nek ítéli magát valaki, annál elégedettebb
a munkájával (rho = 0,36; p < 0,01);
– a munka-magánélet egyensúllyal; minél
egészségesebbnek ítéli magát valaki, annál
összeegyeztethetőbbnek érzi a munkáját
a magánéletével (rho = 0,23; p < 0,05);
– a jólléttel; minél egészségesebbnek ítéli
magát valaki, annál nagyobb mértékű jóllét-
ről számol be (rho = 0,36; p < 0,001).

ÖSSZEFOGLALÁS

Tanulmányunk célja annak feltárása volt,
hogy milyen hatással van az énhatékonyság
személyiségtényezője, illetve a munka jel-
legzetességeinek egyéni észlelete (a munka-
magánélet egyensúly, a munkahelyi stressz,
a munkahelyi elégedettség) a munkaválla-
lók jóllétére egy specifikus célcsoport, az
egészségügyi szakdolgozó nők körében –
a specifikus célcsoportból fakadó alacsony
mintanagyság egyben a vizsgálat limitáció-
ját is jelenti. A jóllét vizsgálatára irányultan
eredményeink megerősítették, hogy a mun-
ka-magánélet egyensúly és a munkahelyi
elégedettség egyaránt befolyásolja a jóllét-ér-
zetet. Amennyiben a dolgozók munkavég-
zési feltételei támogatják az egyensúly fenn-
tartását (pl. rugalmas időbeosztás, családbarát
programok révén), ez növelheti a munká-
val, a munkahellyel való elégedettségüket.
Az elégedettebb dolgozónak pozitívabb
a jólléte, mely nemcsak az egyén, de a mun-
kaadók szempontjából is számtalan előnnyel
jár: javul a munka minősége, a munkahelyi
viselkedés és morál, kevesebb lesz a hiány-
zás, kisebb a betegségi és a fluktuációs ráta.
Így mindebből nyilvánvalóan következik,
hogy a munka-magánélet egyensúly hiánya
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kedvezőtlenül befolyásolja a teljesítményt,
a mentális egészséget, a szervezettel szem-
beni lojalitást és (a demotiváció révén) a kar-
rier alakulását is (Hobson–Delunas–Kesic
2001).

Modellünkből az is kitűnt, hogy a mun-
kahelyi stressz közvetlenül befolyásolja a dol-
gozók munkaelégedettségét, hiszen a túlzott
nyomás kedvezőtlenül érintheti megküzdési
képességeiket, s a stresszel szembeni ellenál-
ló képességüket is csökkentheti. Ez nem
meglepő módon kudarcokhoz, sikertelen-
séghez, majd munka-elégedetlenséghez
(vagy krónikus stressz esetén) hiányzáshoz,
elszegényedő (munkahelyi) kapcsolatokhoz
és csökkenő munkateljesítményhez vezethet.
A stressz a munka-magánélet egyensúlyra
szintén negatívan hat: a dolgozó hazaviszi
a stressz okozta feszültséget, a munkahelyi
gondokat, problémákat, ami aztán kedvezőt-
lenül befolyásolja a családi kapcsolatai mű-
ködését, a családi élettel való elégedettségét,
így összességében a jóllét-érzetét.

A stressz – közvetett módon – a jóllét el-
len hathat. Ennek hátterében az áll, hogy
a munkastressz gyengíti az egyén belső pszi-
chológiai erőforrásai (pl. rugalmassága, op-
timizmusa, önbizalma, humora) „bevetését”
a stressz ellen, romlik az egyén megküzdési
potenciálja és immunkompetenciája. Ennek
eredményeképp az egyén szubjektív jóllét-
érzete romlik.

Eredményeink illeszkednek Dewe és
Kompier (2008) megközelítéséhez, akik
a jóllétet kettős polaritásúnak tartják. A po-
zitív póluson a jóllét állapotára jellemző,
hogy a személy élete kihívásokkal van tele,
használni tudja kreativitását, identitást köl-
csönöz a munkából, azt értelemtelinek látja,
és ki tud teljesedni benne. Mindehhez az elé-
gedettség érzésén keresztül vezet az út. A ne-
gatív jóllétpólushoz közeli egyén ingerlé-

keny, szorongó, türelmetlen vagy kimerült
lehet, mindemellett rossz táplálkozás, alvás -
zavarok és mozgásszegény életmód is jelle-
mezhetik. Ez az állapot a szerzők szerint
stressz hatására következik be, így a stressz
és a jóllét kapcsolatáról feltételezhetjük, hogy
a jóllét hiánya a stressz okozta elégedetlenség
következményeként áll elő.

Eredményeink arra is rávilágítottak, hogy
a jóllétet az egyén egyik legfontosabb belső
erőforrása, az énhatékonysága közvetetten
befolyásolja, méghozzá a munka-magánélet
egyensúlyon keresztül. És bár az eredmény
csupán tendenciaszintűnek bizonyult, az ösz-
szefüggés iránya alapján az állapítható meg,
hogy minél erősebb valakinek az énhaté-
konysága, annál inkább hisz a saját képessé-
geiben, hogy meg tud küzdeni a munka-csa-
lád egyensúly kialakításának nehézségéből
adódó problémákkal. Ilyen kapacitás mellett
az egyén reálisan méri fel az erőforrásait,
aminek következtében oda tud figyelni
a munka és a privát (családi) élete egyensú-
lya kialakítására, észleli, ha az egyensúly ki-
billen megszokott állapotából, és (korábbi
tapasztalatai révén, melyek a megküzdési
készségeit erősítették) hatékonyan közbe tud
avatkozni.

Kutatásunk ezen eredményei kapcsán ér-
demes lehet megemlíteni, hogy míg a jóllét
közvetlen meghatározói között olyan, az
egyén és a munka interakcióján alapuló
konstruktumok szerepelnek, mint a munka-
magánélet egyensúly, illetve a munkahelyi
elégedettség, addig a személyiségjellemző-
ként definiált énhatékonyság, illetve a stressz-
kezelés képessége – amely a vizsgálatunkban
szereplő munkahelyi stressz észleletére lehet
hatással – csupán közvetett módon fejti ki ha-
tását. Az eredmény illeszkedik Segal (1999)
munkahelyi egészségfejlesztési programjá-
ban nyújtott integratív szemléletéhez, mely
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szerint az egyéni fókuszú fejlesztés mellett
nem hanyagolható el a szervezeti tényezők-
be való beavatkozás sem, mert ezek egyaránt
hatással vannak a munkavállalók egészségére.

A vizsgált háttérváltozók mentén nem meg-
lepő módon láthattuk azt a tendenciaszintű
eredményt, hogy a párkapcsolatban élők (a há-
zasok és az élettársi kapcsolatban élők) ma-
gasabb szintű jóllétről számoltak be, mint az
egyedülállóak. A munkával eltöltött évek szá-
ma az énhatékonysággal áll pozitív össze-
függésben, a műszakos munkarend pedig
a munka-magánélet egyensúly alacsonyabb
mértékével jár együtt. A munkavállalók fizi-
kai és pszichés egészségi állapota bázist ké-
pezhet minden szubjektíven megélt munka-
tényező pozitív alakulásához: védelmet jelent
a stresszel szemben, kedvez a kiegyensúlyo-
zott kapcsolatok működtetésének, befolyásol-
ja az elégedettséget, és végső soron a globális
jóllét meghatározó összetevője (Zautra–
Hempel 1984).

A munkahelyi jóllét-érzet erősíthető, ha
a munkaadók tudatosan úgy alakítják a mun-
kavégzési (külső és belső) feltételeket, hogy
az pozitív irányba hasson a dolgozók jóllét-
érzetére. Olyan lehetőségek és feltételek biz-
tosításával tehetik meg ezt, mint például az
(Page 2005):
– értelmes, jelentéssel bíró munka;
– a felelősség és a függetlenség a munká-

ban;
– a munkából fakadó szubjektív teljesít-

ményérzet és
– a képességekhez, a tudáshoz illeszkedő

feladatok biztosítása.
Ha a külső feltételekre gondolunk, akkor ér-
demes
– a reális munkaóraszám,
– a kedvező munkafeltételek és
– a fejlődés, az előrelépés lehetőségét biz-

tosítani, s hangsúlyt fektetni

– a jól végzett munka (anyagi és nem anya-
gi jellegű) elismerésére,

– a munkabiztonságra, valamint
– az egyén individuumként való elismeré-

sére.
Az úgynevezett „stressztörvény” (a mun-

kavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
2008. január 1-jétől hatályos módosítása)
meghatározza a pszichoszociális kockázati
tényezők kezelésének munkáltatói feladatát.
A törvény szabályozza azt is, hogy a munka-
adóknak fel kell mérniük, milyen kockázatot
jelent a stressz, ill. hogyan lehet azt csök-
kenteni, s milyen tevékenységek irányultak
eddig a pszichoszociális kockázatok csök-
kentésére. A különböző munkahelyi egész-
ségfejlesztési és jóllét-programok (a munka-
helyi stresszkezelés) révén a szervezetek
nemcsak ennek a törvényi kötelezettségnek
tehetnek eleget, de hosszú távon biztosíthatják
saját dolgozóik fizikai, mentális és pszichés
egészségét, ami a dolgozók elégedettségében,
munkateljesítményében és a munkaadójukkal
szembeni lojalitásban térül meg. A „stressz-
törvény” gyakorlati megvalósítását segítve
saját vizsgálatunk eredményei alapján a kö-
vetkező javaslatokat fogalmazhatjuk meg
a munkáltatók részére:

Az egészségügyi szervezetekben jelen
lévő munkahelyi stresszorok beazonosításá-
val és csökkentésével a munkáltató növelhe-
ti a munkahelyi elégedettséget, és javíthat
a munka-magánélet egyensúlyon is, hisz
eredményeink szerint a munkahelyi stressz
közvetlenül befolyásolja az egészségügyi
dolgozók elégedettségét, és a munka-magán -
élet egyensúlyra is negatívan hat; közvetett
módon pedig rontja az egyén szubjektív jól-
lét-érzetét azáltal, hogy csökken az egyén
stresszel szembeni megküzdő képessége.

A munka-magánélet egyensúly biztosítá-
sára és a munkahelyi elégedettség növelésére
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irányuló fejlesztési javaslatok a dolgozók jól-
lét-érzetét is növelhetik; a stresszorok csök-
kentése mellett a munkavégzés feltételeinek
javításával, a munkarend és munkaidő meg-
felelő szervezésével, családbarát intézkedé-
sekkel, családi napok szervezésével is sokat
tehetnek a szervezetek dolgozóik jóllét-érze-
tének növeléséért. 

A jóllét-érzetet – közvetett módon, illet-
ve a tendenciaszintű eredményekből kifo-
lyólag további vizsgálatok általi megerősítést
igényelve – a dolgozók énhatékonysága is
befolyásolhatja: a hit saját képességeikben,
céljaik elérésében, stresszel szembeni meg-
küzdési képességükben. Ez a belső erőforrás
fejleszthető a pozitív tulajdonságok tudato-
sításával, az önismeret, az önértékelés fej-
lesztésével, a stresszkezelési ismeretekre,
a megküzdési módokra vonatkozó informá-
ciók bővítésével is. Eredményeinkből az is
látható, hogy az énhatékonyság a munkata-
pasztalattal nő: a tapasztaltabb munkatársak,
ill. a vezetők a tapasztalatszerzés lehetősé-
gének biztosításával, ill.etve a személyre sza-
bott, sikerélményt nyújtó feladatok kiosztá-
sával, a feladatok végrehajtására vonatkozó

visszajelzés megfelelő módjával is segíthetik
(kezdő) munkavállalóik énhatékonyság-
érzetének a növelését. Eredményeink szerint
az énhatékonyság érzése a munka-magánélet
kapcsolatot is kiegyensúlyozottabbá teszi.

Az egészségügyi dolgozók általános
egészségi állapotának megőrzése és fejlesz-
tése szintén fontos védőfaktort jelenthet
a stresszel szemben, növelheti a munkával
való elégedettséget, kiegyensúlyozottabbá
teszi a munka-magánélet viszonyt, összes-
ségében pozitívan hat az egyén jóllét-érzeté-
re. Ez megvalósítható (testi és lelki) egész-
ségfejlesztési programok szervezésével (pl.
sportolási lehetőségek; lelki egészségvéde-
lemmel kapcsolatos előadások, szakmai na-
pok, tréningek; szupervíziós lehetőségek biz-
tosítása); a dolgozók pedig fokozottabb
egészségtudatos magatartásukkal is segíthe-
tik saját egészségi állapotuk megőrzését.

Az egészségügyi szervezetek akár terve-
zett stresszkezelési tevékenységekkel (pá-
lyázati források igénybevételével is), akár
a szervezeti tényezők módosításával egyaránt
növelhetik dolgozóik jóllét-érzetét.

SUMMARY

DETERMINANTS OF WELL-BEING AMONG HEALTH CARE PROFESSIONALS

Background and aims: Nowadays, employers still pay little attention to the employees’ well-
being in a direct and conscious way. Promotion of physical and mental health usually gets more
emphasis, however, creating suitable circumstances for mental well-being, an essential cons-
tituent of mental health, can highly increase the feeling of self-efficacy, performance, satis-
faction and organizational commitment. Encouraging well-being should be particularly im-
portant in case of jobs where employees are exposed to increased risks of stress and burnout
(e.g. in the field of education, health care and social services). The aim of the present study
is to examine the determinants of well-being among health care professionals being exposed
to stress during their work. Methods: The questionnaire study revealed participants’ well-be-
ing, job satisfaction, work-life balance, general self-efficacy and job-related stress. Results:
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According to the results, work-life balance and job satisfaction had direct impacts on well-be-
ing, while self-efficacy and job-related stress influenced well-being indirectly. Discussion: As
well-being has positive impacts on subjective feelings as well as job performance, employers
should be focusing more on ensuring job-related factors which contribute to the well-being of
employees at the workplace.
Keywords: well-being, job satisfaction, work-life balance, self-efficacy, job-related stress
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ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkitűzések: Vizsgálatunk a mentális betegségekkel járó megbélyegzés kutatásának
alapjaként arra keresi a választ, mennyiben különbözik általában egy pszichiátriai beteg meg-
ítélése a szkizofrénia diagnózissal rendelkező beteg megítélésétől, különös tekintettel a be-
tegség okaira, kezelhetőségére és prognózisára, valamint veszélyességére vonatkozóan. 
Módszer: 167 önkéntes vizsgálati személy random módon került a két kísérleti csoportba,
a független változóként használt rövid szöveg, „vignetta” elolvasása után válaszoltak kér-
dőívünkre. Eredmények: A szkizofrénia címke a genetikailag meghatározott, veleszületett
idegfejlődési rendellenesség irányába mozdítja el a laikus oki vélekedéseket. Ugyanakkor a di-
agnózis nem változtat azon, hogy mennyien értenek egyet: kapcsolati vagy családi kommu-
nikációs jellemzők játszhatnak szerepet a betegség kialakulásában. A szkizofrénia diagnó-
zis a kezelési lehetőségek és prognózis tekintetében a gyógyszeres kezelésre szoruló,
pszichoterápiával is kezelhető, ezek mellett javuló, de krónikus betegség képét inkább elő-
hívja, mint a diagnózis nélküli leírás. Valószínűbb a diagnózis mellett a veszélyesség súlyo-
sabb megítélése és ezzel összefüggésben a kevésbé pozitív személyiségmegítélés is. Követ-
keztetések: Használt módszereink alkalmasnak látszanak a diagnózis jelentésmódosító
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HÁTTÉR ÉS CÉLKITŰZÉSEK

Kutatások sora elfogadott tényként kezeli,
hogy mentális betegnek lenni megbélyeg-
zéssel jár az európai társadalmakban. A stig-
ma bélyeg, egy olyan tulajdonított jellemző,
mely értéktelenít, hiteltelenít, szégyenletes
a hordozója számára. A megbélyegzés által
valakiből, akit addig megbecsültünk, rendes
embernek tartottunk, egy „szennyezett”,
„romlott”, leértékelt személy lehet. A stig-
matizáció folyamata a kapcsolat a sztereotí-
pia és az attribútum között (Goffman 1963;
Link–Yang–Phelan–Collins 2004).

A mentális betegségekhez fűződő meg-
bélyegzést illetően gyakran kutatott terület
a szkizofrén betegek stigmatizációja (Link
2004; Brohan et al. 2010; Harangozó et al.
2013). Az észlelt és a tapasztalt stigma aka-
dályozhatja a betegek segítségkérését, a be-
tegség titkolására késztetheti az érintetteket,
megnehezítve a kezelést, de a későbbi reha-
bilitációt is. Szkizofréniával élni Magyaror-
szágon jelentősen rosszabb életminőséget je-
lent másokhoz, más betegségekhez képest is
(Péntek és mtsai 2012). A szkizofrén betegek
egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó stigma-
tapasztalatait vizsgálva nemzetközi összeha-
sonlításban elmondható, hogy a posztkom-
munista európai országokban élő betegek
(szemben más európai országok szkizofrén
betegeivel) nagyobb arányban és nagyobb
mértékű megkülönböztetést tapasztalnak az
egészségügyi személyzet részéről is, visel-
kedésüket tiszteletlenebbnek is észlelik ma-
gukkal szemben (Harangozó és mtsai 2013).  

A stigmakutatások kiemelten foglalkoz-
nak a szkizofréniával (és különböző formá-
ival), mert az ebbe a csoportba tartozó
betegségeket általában súlyosnak tartja
a közvélemény is (Link 2004; Brohan et al.
2010). Klinikai tünetei (téveszmék, halluci-
nációk, inkoherens beszéd, szétesett viselke-
dés, hangulati üresség, társas kapcsolatoktól
való visszahúzódás stb.) átfogóak, változato-
sak: a szkizofrén személyek rejtélyesnek tűn-
hetnek. Ugyanakkor ez a fiatal felnőttkor-
ban kifejlődő betegség minden kultúrában
ugyanolyan gyakorisággal (0,5–1,2%) meg-
található, tehát kultúrától függetlenül min-
den populációban előfordul (Réthelyi 2011;
Trixler–Tényi 2009). Ez a populációtól füg-
getlen előfordulás teszi alkalmassá a beteg-
séggel kapcsolatos attitűdök, vélekedések és
diszkrimináló viselkedések kulturális össze-
hasonlító vizsgálatára.

Mint Callard és munkatársai rámutattak
(2012), a XX. század számos megközelítése
a családi kommunikáció zavarát, a közvetlen
családot, különösen az anyát központi szere-
pűnek tartotta a szkizofrénia kialakulásában.
Bár a tudományos kutatás nem bizonyította
a szkizofrénia ilyenfajta kóreredetét, ennek
ellenére a közvéleményben mélyen gyöke-
rezhet a betegség efféle narratívája. A bioló-
giai elméletek a genetikai eltérésekre, az agy
strukturális és funkcionális abnormalitására
koncentráltak. Az elmúlt években robba-
násszerű fejlődést lehetett megfigyelni a szki-
zofréniakutatásban, a betegség biológiai ere-
dete elfogadott a szakemberek körében, de
a pontos okát még ma sem ismerjük (Souza–

hatásának detektálására, a címke jelentésének leíró jellemzésére. Egy antistigma-program so-
rán hasonló módszerekkel mérhetőek lennének az intervenció előtti és utáni vélekedések, att -
ribúciók különbségei.
Kulcsszavak: mentális betegség, szkizofrénia, stigma
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Romano-Silva–Kennedy 2009; Rapoport–
Giedd–Gogtay 2012; Moser 2014). A bioló-
gia faktorok önmagukban nem magyarázzák
a betegség sokféle kimenetelét, heterogeni-
tását a betegpopulációban. Úgy tűnik, hogy
genetikai, idegfejlődési problémák, neuro-
kémiai jellegzetességek és az agyi konnekti-
vitás abnormalitása, valamint pszichés stresz-
szorok mind hozzájárulnak a betegség
klinikai képének alakulásához.

A mentális betegség stigmájának korábbi
kutatásai alapján a szkizofrén betegeket hi-
báztatják legkevésbé az emberek a betegségük
kialakulásáért (szemben például a drogfüg-
gőkkel), de mivel veszélyesnek, kiszámítha-
tatlannak, megbízhatatlannak tartják őket,
mégis negatívan vélekednek róluk (pl. Crisp–
Gelder–Goddard–Meltzer 2005; Kovács
2006; Rössler 2009; Abdullah–Brown 2011).

Vizsgálatok szerint kulturális különbsé-
gek befolyásolják a mentális betegségekhez
való viszonyunkat, annak mértékét és minő-
ségét, hogy mennyire „stigmatizálunk” (Ab-
dullah–Brown 2011; Angermeyer et al. 2004;
Littlewood et al. 2007; Rao–Feinglas–
Corrigan 2007). Ennek ellenére kevés olyan
hazai vizsgálat ismert, amely ebben a kul-
túrkörben vizsgálja a mentális betegségek
reprezentációit, a megbélyegzés kulturális
jellemzőit (Sztancsik–Pék 2014). 

Jelen kutatásunkban arra keressük a vá-
laszt, hogy különbözik-e a szkizofrénia cím-
kével felruházott pszichiátriai beteg megíté-
lése egyáltalán bármilyen pszichiátriai beteg
személy megítélésétől a mi kultúránkban. Kü-
lönbözik-e a tulajdonított okok, a kezelhető-
ség, a prognózis, a veszélyesség tekintetében?
Hiszen például Feldman és Crandall (2007)
vizsgálata szerint az emberek nagyobb társas
távolságot tartanak kívánatosnak a pszichi-
átriai betegekkel kapcsolatban, ha úgy gon-
dolják, hogy az adott betegség az illető saját

hibájából alakult ki, és ha veszélyesnek tart-
ják a személyt, valamint minél ritkább be-
tegségként gondolnak a kórképre. Eredmé-
nyeik szerint ez a három tényező magyarázza
a megbélyegzés varianciájának kb. 60%-át.

MÓDSZER

Korábban részben ismertetett vizsgálatunk-
ban (Sztancsik–Máth–Pék 2013) 276 laikus
vizsgálati személy vett részt, akik független
változóként kétféle teszt- vagy egy kontroll-
leírást olvashattak egy minden esetben azo-
nos fiktív személyről, aki 1) szkizofrénia
diagnózissal rendelkező pszichiátriai beteg,
2) pszichiátriai beteg, 3) nem volt beteg.
A vizsgálati személyek random módon ke-
rültek a két kísérleti vagy a kontrollcsoportba. 

Módszerválasztásunkat indokolja, hogy
a mentális betegségekre vonatkozó stigmaku-
tatások független változóit elemezve Link és
munkatársai is (2004) kiemelték a „vignet-
ták” (egy-egy rövid betegség- vagy személy-
leírást tartalmazó szövegek) alkalmazását, me-
lyek a kezdetektől népszerűek voltak ezen
a területen (pl. Star 1955; Phillips 1963; Link
et al. 1999; Pescosolido et al. 2002). Ezek a rö-
vid szövegek kifinomultabb ingerhelyzetet
hoznak létre, mintha csak egyszerűen „a men-
tális betegségről” kérdezzük a vizsgálati sze-
mélyeket, és a leírások rugalmasan változtat-
hatók a kutató érdeklődésének megfelelően,
lehetőséget adva nagyobb populáció rando-
mizált, kísérleti elrendezésű vizsgálatára is. 

Kutatásunk tervezése során szem előtt
tartottuk, hogy a használt leírások, jellemzé-
sek mindig hipotetikusak, konstruáltak. Az
általunk használt leírás klinikai pszichológu-
sok független bírálata alapján olyan, egy em-
ber gyors jellemzésére használt szöveg, mely
nem tartalmaz nagyon egyértelmű tüneteket
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(pl. hallucinációk). Így a leírt pszichiátriai
betegség a diagnosztikus kategória megadása
nélkül más problémát is jelezhet, nem feltét-
lenül szkizofréniát. Ugyanakkor a szkizofré-
nia kialakulását megelőző vagy akár egész-
séges személyiségalakulást is jelezhet a rövid
élettörténeti bevezetés. Ha valamely mentális
zavar diagnosztikus kritériumait vettük volna
alapul a vignetta megalkotásához, akkor olyan
ingerhelyzetet teremtünk, mely nem életsze-
rű. Valószínűtlen, hogy egy hétköznapi élet-
helyzetben mentális beteg személlyel isme-
retségbe kerülve valamennyi tünetéről teljes
képet kapjunk egy rövid interakció során.

A keretben olvasható a független válto-
zóként használt leírás – a szöveg árnyalatai
a három csoport közötti szövegkülönbségeket
jelzik.

Ezt követően mindhárom csoportban fel-
mértük, milyen személyiségvonásokat tulaj-
donítanak ennek a személynek, illetve ho-
gyan viszonyulnak gyermekvállalásához,
valamint mindezek és a kívánatos szociális
távolság összefüggéseit is vizsgáltuk. Ko-
rábban közölt eredményeink szerint a válasz -
adók minden helyzetben két klaszterbe tö-
mörültek: egy pozitívabb, vagy toleránsabb

és egy kevésbé pozitív vagy óvatosabb meg-
ítélést mutató csoportba. A különböző teszt-
leírások, a klaszterbe tartozás és a szociális
távolság beállítása hatással voltak egymásra
(erről bővebben: Sztancsik–Máth–Pék 2013). 

Az 1)-es és 2)-es teszthelyzetekben, ahol
a független változók közötti különbség csupán
„a szkizofrénia egyik formáját diagnosztizálták
nála” szövegrész megléte vagy hiánya volt, azt
is felmértük, milyen szóba jöhető okoknak tu-
lajdonítanak szerepet az olvasott betegség lét-
rejöttében, és milyen kezelési lehetőségeket,
prognózist feltételeznek róla, kezelés nélkül
vagy mellett veszélyesnek tartják-e, és önálló
életvezetésre alkalmas személynek vélik-e
a korábbiakban megszemélyesített „Annát”.
A felsorolt állításokkal kapcsolatban a kísérleti
csoportokba tartozó 167 vizsgálati személy
egyetértését vagy egyet nem értését fejezhet-
te ki minden egyes tételnél. A vizsgálat erre
vonatkozó eredményeit a korábbiakban nem
közöltük – jelen cikkünkben ezek az adatok
kerülnek ismertetésre.

A statisztikai feldolgozás során az SPSS
14.0 programcsomaggal dolgoztuk (az al-
kalmazott próbákat ld. az Eredmények feje-
zetben).

Anna 28 éves nő, érettségizett, tanulmányait jó eredménnyel végezte. Adminisztrátorként
dolgozik egy könyvelőcég irodájában. Édesapjának kivitelező cége van az építőiparban, édes-
anyja óvónő volt, már nyugdíjas. 4 évvel idősebb bátyja közgazdász, másik városban él csa-
ládjával (1 éves a kislánya). Annát gyermekkorában jól nevelt, inkább visszahúzódó kis-
lánynak tartották. Bár jobban kedvelte a magányos tevékenységeket, volt egy-egy barátja
az iskolában is. Máig is szeret olvasni, az interneten is szívesen tájékozódik, szabadidejé-
ben számítógépes játékokat játszik. 10 éves kora óta halakat tart. Jelenleg szülei szom-
szédságában, albérletben, párkapcsolatban él. Partnere műszerész, egy távközlési cég mun-
katársa.

Kb. 2 évvel ezelőtt megváltozott a viselkedése, csendesebbé, gyanakvóvá vált, küllemét
kissé elhanyagolta, munkahelyén szétszórtsága, magába fordultsága tűnt fel. Miután édes-
anyja észrevette, hogy fokozottan szorong, pszichiáterhez fordultak. Akkori kórházi kezelé-
se óta jól van, jelenleg is gyógyszert szed, a szkizofrénia egyik formáját diagnosztizálták nála.
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A vizsgálati minta

A teljes vizsgálati mintát 155 önkéntes inter-
netes kitöltő és 121 egyetemista diák alkotta
(ők szerény díjazásért vettek részt a vizsgá-
latban, melyet a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-
0024 projekt támogatásából fedeztünk).
A vizsgálati személyek kiválasztásában ez
egyetlen kritérium az volt, hogy ne szakem-
berek legyenek (ne a pszichiátria, a klinikai
pszichológia területén dolgozó, vagy ilyen
végzettségű emberek legyenek). A vizsgála-
tot és annak levezetését a vonatkozó etikai
irányelveknek megfelelően végeztük és bo-
nyolítottuk le, a válaszadók teljes anonimi-
tásával.

A vizsgálati személyek, várhatóan, ma-
gasan iskolázott személyek voltak – 8 fő ki-
vételével legalább érettségizettek. 80 férfi és
195 nő válaszolt, egy személy nem jelölte
a nemét. Az egyetemista minta túlnyomó
részt a 20–25-éves korosztályból került ki,
míg az interneten kitöltők 35–40 éves kor
közötti csúcsot mutattak. Az iskolázottság, az
életkor, a nem és a kitöltés módja nem volt
hatással a korábban vizsgált attribúciókra,
megítélésre (Sztancsik–Máth–Pék 2013).

Itt közölt eredményeink a random módon
a két kísérleti csoportba került 167 vizsgála-
ti személy vélekedéseit tükrözik – ők a leírt
betegség okaira, prognózisára, a vignettán
szereplő személy életvezetésére vonatkozó itt
ismertetendő kérdésekre is válaszoltak, a fen-
tebb leírt módon.

EREDMÉNYEK

Az okokra vonatkozó összesített gyakorisá-
gi sorrendből (1. táblázat) természetesen nem
következtethetünk arra, hogy általában milyen
okoknak tulajdonítanak leginkább szerepet

egy pszichiátriai betegség kialakulásában
a vizsgálati személyek. Ez a sorrend csak a füg-
getlen változóként használt, fent leírt vignet-
tán olvasható információk alapján levont kö-
vetkeztetés a vizsgálati személyek részéről,
még ha befolyásolták is őket ismereteik és ál-
talános vélekedésük, azt módosíthatták a szö-
vegben leírt információk. Az 1)-es és 2)-es
teszthelyzet közötti oktulajdonítási különb-
ségek viszont informatívak a „szkizofrénia”
címke jelentésmódosító hatására nézve. Eze-
ket a különbségeket Khí-négyzet próbákkal
vizsgáltuk meg. 

Az eredmények szerint az 1)-es teszthely-
zetben (a szkizofrénia diagnózisa mellett) ten-
denciózusan nagyobb arányban okolják a be-
tegség kialakulásában Anna „személyisége
speciális jellemzőit” [χ2(1) = 4,7 p = 0,029].
Emellett jelentősen nagyobb arányban gon-
dolják, hogy „veleszületett rendellenesség-
ként örökölte” [χ2(1) = 8,6 p = 0,005], hogy
„genetikai örökségének köszönheti” [χ2(1) = 
= 13,1 p < 0,001] és hogy betegségét „ideg-
fejlődési zavar okozhatja” [χ2(1) = 20. 
p < 0,001]. Ugyanakkor a szkizofrénia di-
agnózisa mellett kevesebben választják igaz-
nak, hogy „anyagi nehézségek okozzák”
problémáját, míg a diagnózis nélküli 2)-es
teszthelyzetben jelentős arányban egyetérte-
nek ezzel az állítással [χ2(1) = 13 p < 0,001].
Az okokra vonatkozó többi állítás tekinteté-
ben nem találtunk különbségeket az 1)-es
és a 2)-es teszthelyzet között, tehát a külön-
böző társas kapcsolati tényezőket, családi
kommunikációs jellemzőket, külső társadal-
mi tényezőket stb. körülbelül ugyanannyian
választják a betegség okai közé mindkét cso-
portban, a diagnózistól függetlenül. El-
mondható, hogy nagyon kevesen hibáztatják
Annát az állapotáért, emellett az alkalmazott
szöveg mellett, akár van szkizofrénia diag-
nózis, akár nincs („magának köszönheti”
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10% szerint), ami a szakirodalmi adatok sze-
rint kisebb mértékű stigmatizációval jár
együtt (Feldman–Crandall 2007). Az adatok
szerint tehát a szkizofrénia címke a geneti-
kailag meghatározott, veleszületett idegfej-
lődési rendellenesség irányába tolja a laikus
oki vélekedéseket, de nem változtat azon, hogy
mennyiben véljük: társas kapcsolati vagy
családi kommunikációs jellemzők játszanak
szerepet a pszichiátriai betegség kialakulá-
sában. A külső okok közül viszont kisebb
hangsúlyú lesz az anyagi nehézségek vélt
okozati szerepe.

A leírt pszichiátriai betegség kezelhető-
ségét és prognózisát tekintve (2. táblázat) ál-
talában elmondható, hogy összességében
a vizsgálati személyek kezelhetőnek gondol-

ják azt, és bíznak a kezelések eredményessé-
gében. A lelki támogatást, a kezelés valami-
lyen formáját többségükben szükségszerű-
nek is tartják. A szkizofrénia címke esetén
a „nem gyógyítható (nem múlik el)” tételt
szignifikánsan többen választják igaznak
(27,6%, szemben a szkizofrénia diagnózis
nélküli leírás 10%-ával) χ2(1) = 8,3 p =
0,005. Nagyobb arányban gondolják, hogy
„gyógyszeres kezelésre szorul” χ2(1) = 11,12
p = 0,001, szkizofrénia esetében 46%-ban,
míg a diagnózis megadása nélkül csak
27,5%-ban értenek ezzel egyet. „Kezelés
mellett is vissza-visszatérhet”: ezzel az állí-
tással szkizofrénia diagnózis mellett 71,3%
ért egyet, míg anélkül csak 46,3%-a a válasz -
adóknak χ2(1) = 10,8 p = 0,002. Érdekes

1. táblázat. A bemutatott pszichiátriai betegség oka a választások gyakorisági sorrendje szerint 

(a szürke szín a két teszthelyzetben szignifikáns különbségeket mutató tételeket emeli ki)

egyetért %
Személyisége speciális jellemz i okozhatják. 66
Társadalmi tényez k okozhatják. 65
A családi kommunikáció zavara okozhatja. 63
Gyenge idegrendszere okozza. 60
Valamilyen korábbi trauma (pl. bántalmazás) okozhatja. 60
Partnerkapcsolati nehézségek okozhatják. 56
Munkahelyi problémái okozhatják. 51
Idegfejl dési zavar okozhatja. 43
Anyjával való kapcsolata okozhatja valamiképpen. 42
Genetikai örökségének köszönheti. 42
Apjával való kapcsolata okozhatja valamiképpen. 41
Anyagi nehézségek okozhatják. 40
Baráti kapcsolatainak nehézségei okozhatják. 35
Veleszületett rendellenességként örökölte. 32
Neveltetése okozhatja. 27
Nem megfelel életmódtényez k (táplálkozás, mozgás stb.) okozhatják. 26
Testvérével való kapcsolata okozhatja valamiképpen. 25
A véletlennek/sorsnak köszönheti. 24
Immunrendszerének zavara okozhatja. 17
Isten rendelte így. 10
Magának köszönheti. 10
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módon, míg a pszichoterápiával való gyó-
gyíthatóság tekintetében nincs számottevő
különbség a két tesztcsoport választási gya-
korisága között, addig a „pszichoterápiával
kezelhető (jobban lesz, de nem múlik el)” ál-
lítást többen választják igaznak a szkizofré-
nia diagnózis mellett (66,7% szemben
47,5%-kal), valószínűleg a zárójeles magya-
rázat jelentésmódosító hatása miatt χ2(1) = 
= 6,27 p = 0,018. Ezen eredmények alapján
kijelenthetjük, hogy a szkizofrénia címke a ke-
zelés és prognózis tekintetében inkább a gyógy-
szeres kezelésre szoruló, pszichoterápiával
is kezelhető, ezek mellett javuló, de meg nem
szűnő krónikus betegség irányába mozdítja el
a vélekedéseket.

A pszichiátriai betegség veszélyességé-
nek megítélése kiemelten fontos lehet a stig-
matizáció szempontjából (Feldman–Crandall

2007). A 3. táblázat az erre vonatkozó állí-
tások választási gyakoriságát foglalja össze.
Összességében igaz, hogy a leírt betegséget
mind ön-, mind másokra veszélyesnek töb-
ben gondolják, ha a betegség kezeletlen. Ke-
zeletlen betegség esetén a szkizofrénia diag-
nózisa mellett jelentősen többen gondolják
önmagára veszélyesnek (74,4%, szemben
a diagnózis nélküli 56,3%-kal) a leírt sze-
mélyt, χ2(1) = 6,3 p = 0,012, és még inkább
másokra veszélyesnek (61% vs. 21,3%) χ2(1)
= 26,9 p < 0,001.

A bemutatott személy önállóságára vo-
natkozóan nem találtunk különbséget a két
tesztcsoport között, összességében a vála-
szadók 77%-a értett egyet azzal, hogy keze-
lés mellett, vagy attól függetlenül a leírt be-
tegség nem akadályozza az önálló életvitelt
(4. táblázat).
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2. táblázat. A bemutatott pszichiátriai betegség kezelhetősége és prognózisa a választások gyakorisági 
sorrendje szerint 

(a szürke szín a két teszthelyzetben szignifikáns különbségeket mutató tételeket emeli ki)

egyetért %
Egy darabig lelki támogatásra szorul. 70
Az id k folyamán egyre súlyosabb lesz, ha nem kezelik. 69
Az id k folyamán egyre jobban lesz, ha kezelik. 68
Tartós lelki támogatásra szorul. 67
Gyógyszerekkel kezelhet . 62
Kezelés nélkül vissza visszatér. 61
Kezelés mellett is vissza visszatérhet. 59
Tartósan társas támogatásra szorul. 59
Pszichoterápiával kezelhet (jobban lesz, de nem múlik el). 57
Egy darabig társas támogatásra szorul. 53
Pszichoterápiával gyógyítható (elmúlik a hatására). 47
Gyógyszeres orvosi kezelésre szorul. 41
Gyógyszerekkel gyógyítható. 19
Nem gyógyítható (nem múlik el). 19
Az id k folyamán egyre jobban lesz, kezelés nélkül is. 08
Nem kezelhet (nem lehet jobban). 06
Az id k folyamán egyre súlyosabb lesz, ha kezelik is. 06
Magától elmúlik. 05
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3. táblázat. A bemutatott pszichiátriai betegség 
veszélyessége a választások gyakorisági

sorrendje szerint összesítve 

(a szürke szín a két teszthelyzetben szignifikáns 
különbségeket mutató tételeket emeli ki)

4. táblázat. A bemutatott pszichiátriai beteg
önállóságára vonatkozó állítások választási

gyakorisága (összesítve)

A beteg személy másokra való veszélyessé-
gének megítélését tovább vizsgálva a vála-
szadókat három csoportra osztottuk. Esze-
rint 92 fő nem tartja veszélyesnek a leírt
személyt, akár kezelik az illetőt, akár nem,
18-an mindenképpen veszélyesnek tartják,
57-en pedig a köztes csoportba sorolódnak
(csak az egyik állítást választották igaznak:
közülük 5-en nem következetes módon) 
(5. táblázat).

A veszélyesség megítélése szempontjából
így három fokozati csoportra oszthatók

a vizsgálati személyek: a továbbiakban 0-val
jelöltük, akik szerint nem veszélyes semmi-
képp, 1-gyel a köztes és 2-vel azt a csoportot,
amely szerint mindenképp veszélyes a leírt
beteg személy.

A veszélyesség megítélése összefüggést
mutat a korábban leírt tulajdonított szemé-
lyiségjellemzők pozitívabb vagy kevésbé po-
zitív klasztereivel, azaz a másokra való ve-
szélyesség megítélése valóban a várt irányba
hat, gyakrabban jár együtt kevésbé pozitív
személyiségre vonatkozó attribúciókkal 
χ2(2) = 10,17 p = 0,006.

A loglineáris elemzés eredménye szerint
a másokra való veszélyesség kapcsolatban
van és magyarázza a megítélés klaszterei-
nek és a független változónak (pszichiátriai
betegség leírása szkizofrénia diagnózisával
vagy anélkül) a kapcsolatát (7. és 8. táblázat).
Azaz a veszélyesség megítélése lehet felelős
a szkizofrénia, a szkizofrén beteg kevésbé
pozitív megítéléséért – vagyis a stigmatizá-
cióért. Szkizofrénia esetén valószínűbb, hogy
a veszélyesség megítélése legalább 1-es lesz.
Továbbá az óvatos és a toleránsabb klaszter-
arány is együtt növekszik a veszélyesség
megítélésének fokával, de különösen ma-
gassá válik a 2-es fokozat esetén. [A modell
illeszkedés-vizsgálata szerint: χ2(3) = 2,92 
p = 0,4.] Azaz a „szkizofrénia” címke való-
színűbben előhívja a veszélyesség súlyosabb
megítélését és ezzel összefüggésben a ke-
vésbé pozitív személyiségmegítélést.

egyetért %
Kezelés mellett nem akadályozza
önálló életvitelét. 55

Nem akadályozza önálló életvitelét. 31
Önálló életvitelét akadályozza. 23

egyetért %
Önmagára veszélyes lehet, ha nem
kezelik.

66

Másokra veszélyes lehet, ha nem
kezelik. 42

Önmagára veszélyes lehet, ha kezelik is. 26
Másokra veszélyes lehet, ha kezelik is. 14

5 táblázat. A veszélyesség megítélésére vonatkozó állítások választási gyakorisága

Másokra veszélyes lehet, ha kezelik is.
nem igaz igaz összesen

Másokra veszélyes
lehet, ha nem
kezelik.

nem igaz 92
94,8%

5
5,2%

97
100%

igaz 52
74,3%

18
25,7%

70
100%

összesen 144
86,2%

23
13,8%

167
100%
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A pszichiátriai betegségek megítélését il-
letően lényeges kérdés, hogy a stigmatizáció
vajon visszatartja-e az embereket a segítség-
kéréstől vagy sem. Eredményeink szerint
a kétféle teszthelyzetben a laikus vizsgálati
személyek arra a kérdésre, hogy „Ha Anna
helyébe képzeli magát, mit gondol, Ön ke-
resne segítséget?”, inkább válaszolnak
„igen”-nel, vagy „talán”-nal ha a szkizofrénia
diagnózis is szerepelt mint független változó:
χ2(2) = 6,54 p = 0,038. Ugyanakkor a helyé-
be képzelve magukat, a segítségkérési szán-
dék általában inkább jellemző, ha nem vagy
kevésbé tartják veszélyesnek a leírt személyt

mint beteget: χ2(2) = 7,8 p = 0,02. (Igaz, na-
gyon kevesen voltak a mintában, akik nem
keresnének segítséget, és azok is, akik kife-
jezettebben veszélyesnek tartják a leírt sze-
mélyt, ld. 9. táblázat.)

A toleránsabb és a kevésbé pozitív meg-
ítélés, valamint az elképzelt segítségkérési
hajlandóság megítélése között nem találtunk
szignifikáns összefüggést. Valószínű, hogy
a leírt betegség vélt súlyossága erősebben
hat a segítségkérési hajlandóságra, mint
egyéb, a stigmatizációban szerepet játszó, itt
vizsgált változók.

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):73–85. 

6. táblázat. A veszélyesség megítélési fokozatai és a tulajdonított személyiségjellemzők 
klasztereinek összefüggése

7. és 8. táblázat. A másokra való veszélyesség, a személyiségjellemzők megítélésének klaszterei és
a „szkizofrénia diagnózis” összefüggésének loglineáris elemzése

Másokra való veszélyesség megítélése
0 0 0

Megítélés klaszter óvatosabb, kevésbé
pozitív –0,52 –0,24 0,76

toleránsabb,
pozitívabb 0,52 0,24 –0,76

Másokra való veszélyesség megítélése
0 1 2

Független változó
(csoport)

szkizofrénia
címkével –0,5 0,28 0,25

szkizofrénia címke
nélkül 0,5 –0.28 –0,25

megítélés klaszter összesen
óvatosabb, kevésbé pozitív toleránsabb, pozitív

Másokra való
veszélyesség
megítélése

0 51
56,7%

39
43,3%

90
100%

1 39
69,6%

17
30,4%

56
100%

2 17
94,4%

1
5,6%

18
100%

összesen 107
65,2%

57
34,8%

167
100%

APA_2015-2_:0 2015.07.16. 17:51 Page 81



82 SZTANCSIK Veronika – MÁTH János – PÉK Győző

KÖVETKEZTETÉSEK

A pszichiátriában, a klinikai pszichológia te-
rületén nem jártas laikus személyek körében
vizsgáltuk egy rövid leírásban megszemélye-
sített pszichiátriai beteg megítélését, „szkizof-
rénia diagnózis” mellett, vagy anélkül. A két
különböző teszthelyzetben felmértük a vélt
oki tényezők különbségeit, a kezelés, a prog-
nózis megítélését, valamint a stigmatizáció
szempontjából kiemelten fontos veszélyesség
befolyásoló szerepét. Használt módszereink
alkalmasnak látszanak a diagnózis jelentés-
módosító hatásának detektálására, a címke je-
lentésének leíró jellemzésére.

Eredményeink szerint a szkizofrénia cím-
ke a genetikailag meghatározott, veleszületett
idegfejlődési rendellenesség irányába tolja
a laikus oki vélekedéseket, de nem változtat
azon, mennyiben vélik a vizsgálati személyek
úgy, hogy társas kapcsolati vagy családi kom-
munikációs jellemzők játszhatnak szerepet
a betegség kialakulásában.

Az itt leírt pszichiátriai betegséget álta-
lában kezelhetőnek gondolják a vizsgálati
személyek, és bíznak a kezelések eredmé-
nyességében. A lelki támogatást, a kezelés
valamilyen formáját többségében szükség-
szerűnek is tartják. A szkizofrénia címke
a kezelési lehetőségek és a prognózis tekinte -
tében inkább a gyógyszeres kezelésre szoru-
ló, pszichoterápiával is kezelhető, ezek mel-

lett javuló, de meg nem szűnő krónikus be-
tegség irányába mozdítja el a vélekedéseket.

További eredményeink szerint valóban
a veszélyesség megítélése lehet felelős a szki-
zofrénia, a szkizofrén beteg kevésbé pozitív
megítéléséért – vagyis a stigmatizációért.
A „szkizofrénia” címke valószínűbben elő-
hívja a veszélyesség súlyosabb megítélését és
ezzel összefüggésben a kevésbé pozitív sze-
mélyiségmegítélést. Ugyanakkor az, hogy
hasonló helyzetben kérnének-e segítséget
a laikus vizsgálati személyek, nem függött
össze a kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb sze-
mélyiségmegítéléssel, de „szkizofrénia” cím-
ke esetén szignifikánsan többen fordulnának
valamilyen szakemberhez. Feltételezzük,
hogy a leírt betegség súlyossága erősebben
hat a segítségkérési hajlandóságra, mint más,
a stigmatizációban szerepet játszó itt vizsgált
változók.

Eredményeink szerint a laikus vizsgálati
személyeink vélekedéseit tulajdonképpen kor-
szerű tudásunkhoz igazodó irányba mozdítja
el a „szkizofrénia” címke a betegség okaival,
kezelhetőségével kapcsolatban, ugyanakkor
a „szkizofrénia” diagnózis mégis sokak szá-
mára veszélyességet jelent, kevésbé pozitív
személyiségmegítélést hívva elő bennük egy
önkéntes kísérleti helyzetben is. 

A gyakorisági adatokból az is kitűnik,
a laikus vizsgálati személyek tudása a be-
tegségről korántsem teljes. A szélesebb kör-

9. táblázat. A veszélyesség megítélése és a segítségkérési szándék

Másokra való veszélyesség megítélése
összesen

0 1 2
Keresne e
segítséget?

igen, talán 74
51%

54
37,2%

17
11,7%

145
100%

nem 16
84,2%

3
15,8%

0
0%

19
100%

összesen 90
54,9%

57
34,8%

17
10,4%

164
100%
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höz eljutó tudásátadással, tájékoztatással – át-
fogó antistigma-kampánnyal – még adós
a hazai szakmai élet, annak ellenére, hogy
vannak kiváló civil kezdeményezések (pl. az
Ébredések Alapítvány antistigma-program-
ja, vagy a Nyitnikék Magyar Antistigma Kez-
deményezés munkája), országos stratégia
nincsen. Egy ilyen program kidolgozása so-
rán módszereinkkel mérhetőek lennének
a mentális betegségekről való előzetes véle-
kedések, attribúciók, és egy esetleges anti -
stigma-programban való részvétel utáni vál-
tozások, akár szélesebb körben is.

Természetesen a mentális betegségekhez
társuló megbélyegzés kutatása során nem

csak a közvélemény vélekedései lényegesek.
Ezzel összefüggésben az érintett betegek
önbecsülését befolyásoló diszkriminációs ta-
pasztalatok, és a mindennapi életüket, keze-
lésüket, gyógyulásukat befolyásoló észlelé-
seik, vélekedéseik önmagukról legalább olyan
fontosak. A „nyilvános” és az „ön-stigma”
együttes, kulturális értékalapú vizsgálatával
nyerhetünk csak olyan ismereteket, amelyek
megalapozhatják a stigmatizáció folyamatá-
nak teljes megismerését és egy hatékony an-
tistigma-stratégia kidolgozását (Harangozó
et al. 2013; Sztancsik–Pék 2014).

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):73–85. 

SUMMARY

INVESTIGATING THE MEANING OF “SCHIZOPHRENIA” DIAGNOSIS AMONG NON-PROFESSIONALS

Background and aims: As a starting point of investigating mental illness stigma, present survey
aims to answer the question whether and to what extent the opinion about a psychiatric patient,
without a specific diagnosis, differs from the opinion about a person who has the diagnosis
of schizophrenia. Specifically, opinions about the causes of the illness, possible treatments,
prognosis, and dangerousness of an ill person were examined. Methods: 167 volunteers were
selected randomly to the two experimental groups and filled in our inventory after reading the
different vignettes used as independent variables. Results: The label of schizophrenia seems
to have an effect on lay opinions towards perceiving the disorder as an innate neuro-
developmental disorder, but does not affect the number of subjects who think that interpersonal
or communicational characteristics (of the family) play a role in its onset. Regarding treatment
and prognosis, schizophrenia is more likely thought to be a chronic illness that requires
medication and can improve by psychotherapy than the described illness without diagnosis.
A psychiatric patient with the diagnosis, however, is more likely considered more dangerous
and, in connection with this belief, is seen less positive regarding attributed characteristics.
Discussion: The methods applied seem to be appropriate to detect the possible modifying
effects of the diagnosis on the meaning of a psychiatric illness and to examine the label in
a descriptive way. Similar methods could be appropriate to measure differences of opinions
and attributions before and after an antistigma intervention.
Keywords: mental illness, schizophrenia, stigma
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BEVEZETÉS

Napjainkban a pornó mint kifejezés egyre
inkább az online pornóval azonos: a pornog-
ráfia történetének kétségkívül egyik legje-
lentősebb eseménye az internet elterjedése, és
ezzel párhuzamosan az online pornó megje-
lenése. A korábbiakkal ellentétben az online
pornó digitális formája lehetővé teszi, hogy
óriási mennyiségben és széles körű tarta-
lommal álljon a felhasználó rendelkezésére,
akár csupán nézni, akár elmenteni és tárolni
kívánja azokat (Döring 2009; Coopersmith
2006). Az internet lehetővé teszi továbbá,

hogy bárki névtelenül, nyomtalanul, ellen-
őrizetlenül férjen hozzá a pornográf anya-
gokhoz, és bár jelenleg is léteznek olyan ol-
dalak, ahol fizetni kell az adott tartalomért,
a leglátogatottabb oldalak jelentős része in-
gyenes. Ez a három tényező, melyeket Coo-
per (1998) Triple A-Engine néven (anonimity
– névtelenség; affordability – megfizethető-
ség; accessibility – hozzáférhetőség) az onli-
ne pornóhasználat legfőbb mozgatórugója-
ként említ.

Mindezzel párhuzamosan a pornográf
anyagok hatásainak kutatása is egyre inkább
alkalmazkodni kezdett annak méreteihez és

ÖSSZEFOGLALÓ

Az elmúlt években a szélessávú internet elterjedésével a pornográf tartalmak egyre könnyeb-
ben hozzáférhetővé váltak, így nagy mennyiségben jutnak el a serdülő korosztályhoz, akár a fi-
atalok konkrét szándéka ellenére is. Bár a magyar viszonylatokról kutatási adatok nem állnak
rendelkezésünkre, a nemzetközi szakirodalom jó néhány olyan tényezőt hozott a pornóhasz-
nálattal összefüggésbe, melyek a szexuális egészség szempontjából komoly kihívást jelentenek.
A pornó, bár a serdülők körében is egyre inkább elfogadottá válik, vegyes, esetenként ambi-
valens érzéseket kelthet. A pornóhasználat szorosan összefügg a szexista, illetve a szexualitással
kapcsolatos megengedő attitűdökkel, a szexuális rizikómagatartással, valamint a szexuális ag-
resszióval. Az alábbiakban áttekintem a pornófogyasztás főbb karakterisztikumait, lehetséges
hatásait és a hatások feltételezett mechanizmusait.
Kulcsszavak: pornográfia, serdülők, szexuális rizikómagatartás, szexualitással kapcsolatos at-
titűdök, szexizmus
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társadalmi szintű jelentőségéhez. Sajnos ha-
zánkban ez idáig nem születtek a témában
sem empirikus, sem összefoglaló tanulmá-
nyok, az azonban az online pornográfia fent
említett jellemzőit tekintve nyilvánvaló, hogy
az internet révén hazánkban is jelentős mér-
tékben jelen lehet. Ha a magyar lakosság in-
ternet-hozzáférését felmérő kutatások ered-
ményeit az európai átlaghoz hasonlítjuk,
jelentős különbség nem mutatkozik. Itthon
2012-ben a háztartások internet-ellátottsági
aránya 69%, az internethasználók aránya
71% volt, mely számok alig alacsonyabbak
az európai átlagnál (76%, ill. 74%). A serdü-
lő korosztály szempontjából nagyon fontos
kiemelni továbbá, hogy az internetet haszná-
lók aránya a legfiatalabbak között a legma-
gasabb: a 16–24 éves korosztály esetén ez
2012-ben 94%-ot jelentett (KSH 2012). 

DEFINÍCIÓS SZEMPONTOK

A serdülők pornóhasználatával kapcsolatos
szakirodalom áttekintése során két fontos ne-
hézséggel biztosan szembetaláljuk magun-
kat. Az egyik a korosztálynak, a másik ma-
gának a pornográfiának a meghatározása.
A korosztály tekintetében a serdülőkkel fog-
lalkozó kutatások többsége a 13–18 évesek
csoportjait vizsgálja (Owens et al. 2012), jól-
lehet eltérések mindkét irányban előfordul-
nak. Ennek nyomán egyes tanulmányok a 10
éves korúakat is (Ybarra–Mitchell 2005),
mások a 22 éveseket (Braun-Courville –
Rojas 2009) is a serdülő korcsoportba szá-
mítják. A korosztályhoz kapcsolódó további
nehézség, hogy zömében olyan korú populá-
cióról van szó, akik számára a törvény tiltja
a pornográf anyagok fogyasztását. A hazai
viszonyokról sajnos nincsenek e tekintetben
pontos statisztikák, de külföldi adatok alapján

valószínű, hogy az első találkozás az úgyne-
vezett felnőtt tartalmakkal jóval korábbra te-
hető. Egy horvát tanulmányban (Štulhofer et
al. 2008) például azt találták, hogy a fiatalok
több mint 60%-a látott már pornót 11 évesen
vagy annál korábban, 14 évesen pedig a részt-
vevők 38%-a nézte már heti rendszerességgel. 

A pornográfiával kapcsolatban a definí-
ciók egy része (pl. Peter–Valkenburg 2009;
Tsitsika et al. 2009) a szexualitás nyílt ábrá-
zolását foglalja csupán magában. Mások (pl.
Reid et al. 2011) meghatározásában szerepet
kap a tartalom által kiváltott szexuális izga-
lomkeltő hatás, illetve az erre irányuló alko-
tói szándék. A fenti definíciós kérdéskör va-
lójában már önmagában rámutat arra a tényre,
mennyire nehéz körülhatárolni a pornográfia
fogalmát egy olyan kulturális kontextusban,
ahol az ún. mainstream médiában is óriási
mennyiségben jelenik meg a szexualitás.

A PORNÓHASZNÁLATOT
MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK: 

KIK A FOGYASZTÓK?

Amint az már az előző fejezetben említésre
került, a vonatkozó kutatásoknak nagy fi-
gyelmet kell szentelniük a vizsgált populáció
(jelen esetben a serdülőkorúak) társadalmi-
kulturális beágyazottságának (Flood 2009).
A médiának a fejlett országokban jellemző,
erős és folyamatos szexualizálódása (APA
2007) a serdülő fiatalok számára olyan kultu-
rális kontextust jelent, amelyben a szexualitás
nyílt ábrázolása mindennapos élményt jelent.
Így a habituáción és a normalizálódáson ke-
resztül egy könnyebb utat nyitnak a dedikál-
tan szexuális izgalomkeltés céljára készített
pornó felé. Peter és Valkenburg (2008) tanul-
mányukban arra is rámutatnak, hogy a család
és az oktatási rendszer által képviselt normák,
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valamint a szexualizált, pornográf tartalmak
által közvetített értékek ellentéte mentén ki-
alakuló bizonytalanság nyomán a serdülők
komoly nehézségekkel találkozhatnak saját
szexuális szelfjük kialakítása során. 

Úgy tűnik, hogy az elmúlt évtizedben nö-
vekedést mutat a serdülők körében azok
aránya, akik valamilyen formában (szándé-
kosan vagy véletlenül) pornográf tartalmak-
kal találkoznak (Mitchell et al. 2007; Flood
2007). Ezen belül a szándékos fogyasztók
aránya 10% és 33% között változik (Flood
2009).

Abban a néhány tanulmányban, amelyek-
ben a pornóval való véletlenszerű találkozást
is vizsgálják, több szempont is felmerült az-
zal kapcsolatban, miként lehet meghatározni,
kik azok a fiatalok, akik a leginkább veszé-
lyeztetettek. E tekintetben az internet szere-
pe tűnik a leginkább egyértelműnek: a gyors
internetkapcsolat (Peter–Valkenburg 2006b),
a gyakori internethasználat, valamint az on-
line viselkedés egyes karakterisztikumai 
(pl. személyes információk megosztása, illet-
len kommentelés, mások zaklatása stb.) erős
prediktorai a szexuális tartalmakkal való aka-
ratlan találkozásnak (Mitchell et al. 2003).
A nemek tekintetében érdekes módon ellent-
mondásos eredmények mutatkoznak. Míg
Mitchell és munkatársai (2003, 2007) ameri-
kai serdülőket vizsgálva azt találták, hogy
a résztvevők neme nem jósolta be szignifi-
káns módon a pornográf tartalommal való
véletlenszerű találkozást, több későbbi kuta-
tás (Luder 2010; Ybarra–Mitchell 2011)
eredményei szerint a fiúk nagyobb valószí-
nűséggel számoltak be ilyen típusú élmény-
ről, mint a lányok. Úgy tűnik, egyes szociá-
lis és pszichológiai tényezők ugyancsak
szerepet játszhatnak a kérdésben, nagyobb
eséllyel számoltak be ugyanis akaratlan sze-
xuális tartalommal való találkozásról a prob-

lémás (fizikailag vagy szexuálisan viktimi-
zálódott, a depresszió tüneteit mutató, illetve
negatív életeseményeket átélt) serdülők
(Mitchell et al. 2003). 

A szándékos pornóhasználat esetében
a nemi különbségek meglehetősen markán-
sak. A témát vizsgáló tanulmányok alapján el-
mondhatjuk, hogy a fiúk rendszerint több
pornográf anyagot fogyasztanak (pl. Peter–
Valkenburg 2012; Flood 2007; Lo–Wei 2005),
valószínűbben nézik a szexuális izgalomért,
valamint maszturbációs ingeranyagként
(Wallmyr–Welin 2006), inkább kezdeménye-
zik a pornófogyasztást (Häggström–Nordin
2005), nagyobb eséllyel néznek pornót egye-
dül vagy azonos neműek társaságában (Löf -
gren-Mårtenson–Månsson 2010; Wallmyr–
Welin 2006), többféle tartalommal találkoz-
nak (Sabina et al. 2008), valószínűbben élnek
át szexuális izgalmat a pornó hatására, és ke-
vesebb negatív érzésről számolnak be ezzel
kapcsolatosan (Sabina et al. 2008; Wallmyr–
Welin 2006), valamint nagyobb eséllyel for-
dulnak pozitív attitűddel a pornó felé (Lo–
Wei 2002; Schaller–Træen 2008). 

A nemi különbségeken túl, úgy tűnik,
a szándékos pornóhasználat valószínűségét
olyan tényezők is befolyásolják, mint a szo-
ciális környezettel való kapcsolat, a társa-
dalmi helyzet, illetve az internethasználat
egyes karakterisztikumai. Egy, az Egyesült
Államokban végzett tanulmány szerzői
(Brown–L’Engle 2009) azt találták, hogy na-
gyobb eséllyel fogyasztanak pornográf tar-
talmakat a fekete, idősebb, kevésbé iskolázott
szülőkkel élő, alacsonyabb szocio-ökonómiai
státuszú serdülők. A fenti eredményekkel
összhangban, részben azok szubjektív vetü-
letére fókuszálva Peter és Valkenburg (2006b)
holland serdülők körében a pornóval való ta-
lálkozás valószínűségét növelő tényezőként
azonosították az élettel való elégedettség
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alacsony fokát. A szociális helyzet hasonló
jelentőségéről számol be egy izraeli kutatás
(Mesch 2009) is. Az eredmények azt mutat-
ják, hogy az internet pornográf tartalmakra
irányuló használata azon serdülők között
a legjellemzőbb, akik kevésbé pro-szociáli-
sak, valamint iskolájukhoz kevésbé kötőd-
nek. A szerző beszámol továbbá a család je-
lentőségéről a témában: a családjuk felé
alacsonyabb szintű elköteleződést mutató ser-
dülők nagyobb eséllyel fogyasztanak por-
nográf tartalmakat, mint családjukhoz jobban
kötődő társaik. Heidari és munkatársai (2012)
szintén a családi háttér fontos szerepét eme-
lik ki: iráni serdülőkkel végzett kutatásukban
azt találták, hogy az alulkontrolláló, hideg
családi légkör szignifikáns prediktora a fia-
talkori pornóhasználatnak. Az utóbbi két ku-
tatási eredmény tekintetében fontos kiemel-
ni a kulturális különbségeket, elsősorban
a család intézményének kitüntetett jelentő-
ségét a vizsgált társadalmakban. Azt ugyan-
akkor amerikai mintán is sikerült kimutatni,
hogy a szülőkhöz (gondviselőkhöz) való ala-
csony szintű érzelmi kötődést mutató serdü-
lők szignifikánsan gyakrabban fordulnak
a hagyományos offline források (fotók, ma-
gazinok) mellett az online pornográfia felé
(Ybarra–Mitchell 2005). A fenti eredmények
tehát a kulturális különbségektől függetle-
nül is legalább elgondolkodtatóak, akár konk-
rétan a családra, akár a szűk szociális kör-
nyezetre vonatkoztatva. 

Az internethasználat karakterisztikumait
tekintve egy Görögországban végzett vizs-
gálatban (Tsitsika et al. 2009) a gyakori por-
nófogyasztás prediktoraiként a szerzők olyan
tényezőket említenek, mint az internet szex -
edukációs célú használata, valamint az inter-
nethasználat gyakorisága. További kutatások
kanadai (Nosko et al. 2007), illetve svájci
(Luder et al. 2010) serdülők körében is ha-

sonló összefüggéseket találtak. Az online por-
nófogyasztás gyakoriságát bejósló tényezők-
ként az internethasználattal töltött összesített
időt, az internethasználatban való jártasságot
és magabiztosságot, valamint a szexuális kí-
váncsiságot azonosították, mely utóbbi ösz-
szefüggést holland serdülők körében is sike-
rült kimutatni (Peter–Valkenburg 2006b). Bár
Mesch (2009) eredményei, melyekben az in-
ternet pornófogyasztás-jellegű használata
semmilyen más jellegű internethasználattal
(kommunikáció, tanulás, szórakozás) nem
mutatott összefüggést, a fentieknek némi-
képp ellentmondanak, annyi bizonyosan lát-
szik, hogy az internet használata kivételesen
sok lehetőséget kínál a pornográf anyagok-
hoz való hozzáférésre, mely lehetőséggel
a gyakori (gyakorlott) felhasználók technikai
akadályok nélkül, saját maguk döntik el,
hogy kívánnak-e élni.

A PORNÓFOGYASZTÁS CÉLJA

A fogyasztás módozataival kapcsolatosan el-
sősorban a lehetséges motivációs elemeket
érdemes áttekinteni. A serdülők körében leg-
jellemzőbb motívumok az 1) izgalom (sze-
xuális arousal, stimuláció); a 2) kíváncsiság;
a 3) információszerzés; valamint a 4) társas
nyomás (Sabina et al. 2008). 

A szexuális arousal főként a fiúk körében
gyakori (a fent idézett kutatásban a szexuális
stimulációt a fiúk csaknem 70%-a említette
célként, a lányok körében ez az arány 17%
volt) a pornófogyasztás motívumaként, több-
ségük a pornót maszturbációhoz használja
ingeranyagként (Häggström-Nordin et al.
2005). A kíváncsiság körülbelül minden
második fiú és minden negyedik lány ese-
tén jelent motivációt. A társas nyomás eseté-
ben elmondható, hogy fiúk esetén jellem-
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zően a kortársak részéről, lányok esetén fő-
ként a partner felől érkezik (Wallmyr–Welin
2006). Érdemes még megemlíteni, hogy Sa-
bina és munkatársai fent idézett tanulmá-
nyában a lányok több mint 40%-a számolt be
arról, hogy még soha nem nézett pornót
konkrét céllal.

A LÁTOTTAK FELDOLGOZÁSA

Néhány, a pornóhasználat hatásaival foglal-
kozó tanulmány kiemeli a tartalmak észlelt
realitásának, illetve hasznosságának mint
közvetítő változóknak a szerepét (Štulhofer et
al. 2012; Peter–Valkenburg 2010). Ezek
a vizsgált populáció tekintetében arra kér-
deznek rá, mennyire tartják hasonlatosnak
a pornográf tartalmak által ábrázolt szexua-
litást a valódi szexualitáshoz, illetőleg meny-
nyire tartják a való életben használhatónak
azokat az információkat, melyekhez a pornó
révén jutottak. Az idézett tanulmányok ered-
ményei bizonyították az észlelt realitás,
illetve hasznosság közvetítő szerepét a por-
nóhasználat mennyisége, valamint a szexu-
alitással kapcsolatos attitűdök, forgatóköny-
vek változása között. Ennek az eredménynek
azért is lehet nagy jelentősége, mivel teret
nyithat a prevenciós lehetőségek számára. 

A fenti kutatásokkal kapcsolatos fontos
eredmény még, hogy a pornóhasználat meny-
nyisége pozitív hatással van annak észlelt re-
alitására és hasznosságára, vagyis úgy tűnik,
minél több pornót fogyaszt az illető, annak
tartalma annál hitelesebb lesz a számára. En-
nek az eredménynek látszólag ellentmonda-
nak Löfgren-Mårtenson és Månsson (2010)
eredményei. A szerzők fókuszcsoportos, va-
lamint egyéni interjús technikával kérdeztek
svéd serdülőket, akik arról számoltak be,
hogy megfelelően képesek különbséget ten-

ni a pornó-ábrázolta fikció és a való élet kö-
zött, jóllehet a pornográf anyagok befolyá-
soló hatását szintén elismerték.

Ez az ellentmondás rávilágít egy általá-
nos, a pornófogyasztás hatásai kapcsán is jól
dokumentált jelenségre, az ún. harmadiksze-
mély-hatásra. Jelen kontextusban ez annyit
jelent, hogy a vonatkozó kutatások (Häggst-
röm-Nordin et al. 2005; Tyden et al. 2004)
résztvevői a pornónak szignifikánsan több
negatív hatásáról számolnak be mások, mint
a saját maguk vonatkozásában. Lo és Wei
(2002) tajvani serdülők és fiatalok körében
végzett kutatásukban azt találták továbbá,
hogy a (más) fiúkra vonatkozó negatív hatá-
sokat mind a lányok, mind pedig a fiúk erő-
sebbnek észlelték, mint a (más) lányokra vo-
natkozókat. Ezen felül is a lányok erősebb
negatív hatásokat észleltek a fiúk, mint a fiúk
más fiúk esetében. 

A PORNÓHASZNÁLAT
REPREZENTÁCIÓJA

A pornófogyasztást övező normarendszer az
elmúlt évtizedekben kétségkívül sokat válto-
zott (és változik), méghozzá egy sokkal meg-
engedőbb társadalmi kontextus irányába
(Löfgren-Mårtenson–Månsson 2010). Egy
másik tanulmányban (Carroll et al. 2008)
a megkérdezett fiatal férfiak 66%-a, a meg-
kérdezett nők 48%-a számolt be arról, hogy
elfogadható számára, ha valaki pornográf
tartalmakat néz. A pornóhasználattal kap-
csolatos pozitív attitűdöket természetesen
szignifikánsan bejósolja a gyakori pornó-
használat (Svedin et al. 2011). 

Egy kvalitatív módszerekkel dolgozó svéd
tanulmányban (Häggström-Nordin et al.
2006) a szerzők a válaszadók körében a por-
nó ötféle megközelítésmódját azonosították.
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A liberális megközelítés szerint mindenkinek
egyéni joga és szabadsága, hogy pornográf
tartalmakkal éljen, vagy éppen elkészítse
azokat. A normalizációs nézőpont alapgon-
dolata, hogy a pornó ugyanúgy az élet része,
mint bármi más. A harmadik stratégia a tá-
volságtartás, mely lényegében a fikció és
a realitás éles elválasztásán alapul. A távol-
ságtartó személyek egyszerűen kinevetik
vagy ignorálják a pornót, illetve a pornó-
használatot. A feminista megközelítés szerint
a pornó a patriarchális kapitalista berendez-
kedés következménye, mely végeredmény-
ben a nők testének profitorientált kihaszná-
lását jelenti gazdasági haszon érdekében.
Végül a konzervatív nézőpont szerint a sze-
xualitás nem választható el az intimitástól,
hanem egy házasság vagy egy párkapcsolat
keretein belül kellene történnie, így a pornó-
fogyasztásnak csak negatív következményei
vannak.

A PORNÓHASZNÁLAT HATÁSAI
AZ ÉRZELMEKRE

A pornóval kapcsolatos érzelmi reakciókat
vizsgáló kutatások áttekintésénél is érdemes
különválasztani a véletlen találkozást és
a szándékos fogyasztást. 

A véletlen találkozások esetében lényeges
kiemelni, hogy szerencsére sokkal kevésbé
érinti a fiatalabb, mint az idősebb serdülőket
(Mitchell et al. 2003), így a feltételezhetően
sérülékenyebb korcsoport, úgy tűnik, hogy
védettebb a pornó esetleges káros hatásaival
szemben. Az említett tanulmány hangsú-
lyozza továbbá, hogy azoknak a serdülőknek
a többsége, akik akaratlanul találkoztak va-
lamilyenfajta pornográf tartalommal, nem

reagáltak különösebb negatív érzésekkel,
a megkérdezettek közel egynegyedét ugyan-
akkor elmondásuk szerint felzaklatták a látott
tartalmak, valamivel több, mint 21%-uk pe-
dig zavarba jött. A szerzők óvatosan értel-
mezik ezeket az eredményeket, arra hivat-
kozva, hogy keveset tudunk az érzelmek
szubjektív erősségéről és tartósságáról. Ez
utóbbi kapcsán azonban kétségkívül komoly
szerepet kaphat az érintett közvetlen környe-
zete (például a szexualitásról kommunikálni
tudó, megbízható szülő vagy szakember) is,
ami segíthet abban, hogy a látottak mihama-
rabb releváns kontextusba kerülhessenek, így
az ennek nyomán fellépett distressz csök-
kenhessen (McKee 2010).

A szándékos pornóhasználat során a ku-
tatások pozitív és negatív érzésekről egyaránt
beszámolnak, így szexuális izgalomról, za-
vartságról, undorról, meglepetésről, sokkról,
valamint szégyenérzetről és bűntudatról is
(Sabina et al. 2008). Egy másik, fókuszcso-
portos kutatásban (Cameron et al. 2005)
a résztvevők egy része élvezetesnek, mások
betegesnek, undorítónak vagy lealacsonyí-
tónak tartották ezeket a szexuális tartalmakat.

Az érzelmek kapcsán érdemes megem-
líteni továbbá a pornót fogyasztó személy
környezetének érzéseit. Bár serdülők köré-
ben nyert átfogó kutatási eredmények ezzel
kapcsolatosan ma még sajnos nem elérhe-
tők, a felnőttekkel végzett vizsgálatok (pl.
Cavaglion–Rashty 2010; Manning 2006;
Schneider 2003; Bridges–Bergner 2009)
alapján feltételezhető, hogy a serdülőkorú
pornófogyasztók partnereinél is megjelen-
hetnek olyan érzések, mint a sértettség, a fél-
tékenység, a magány, vagy az önértékelés
csökkenése.
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A PORNÓHASZNÁLAT HATÁSAI
AZ ATTITŰDÖKRE

A szexualitás tekintetében a pornófogyasztás
hatása egyrészt a megengedő attitűdök és
a szexuális szabadosság kapcsán dokumen-
tált, másrészt több tanulmány tárgyalja a sze-
xualitás elválasztását az intimitástól és a tár-
sas kapcsolatoktól.

A szexuális engedékenység mérésére
Hendrick és munkatársai szexualitással kap-
csolatos attitűdök mérésére kialakított mérő-
eszközének (Brief Sexual Attitudes Scale
2006) Engedékenység alskáláját használták
amerikai mintán végzett kutatásukban Braun-
Courville és Rojas (2009). Tanulmányukban
a szerzők szignifikáns pozitív kapcsolatot ta-
láltak a pornófogyasztás gyakorisága, illetve
a szexualitással kapcsolatos megengedő atti-
tűdök között. Egy másik amerikai kutatás
(Brown–L’Engle 2009), melyben a nemi kü-
lönbségeket is vizsgálták, a fenti összefüg-
gést csak a fiúk esetében tudta kimutatni,
a lányok körében nem találtak a két változó
között szignifikáns kapcsolatot. Ázsiai ta-
nulmányok (To et al. 2012; Lou et al. 2011;
Lo–Wei 2005) szintén a fentiekhez hasonló
eredményeket közölnek. Az általános meg-
engedő attitűdök helyett a házasság előtti, il-
letve házasságon kívüli szexszel kapcsolatos
attitűdöket vizsgálva mindhárom kutatás
szignifikáns pozitív kapcsolatot tárt fel a por-
nófogyasztás gyakorisága és a házasság előt-
ti, illetve házasságon kívüli szex elfogadott-
sága között.

Hendrick és munkatársai fent idézett mé-
rőeszközének egy másik alskálája (Instru-
mentalitás) a szexualitás főként testi síkon
zajló, rekreációs tevékenységként való meg-
ítélésére vonatkozik. Egy holland vizsgálat-
ban Peter és Valkenburg (2006a) ennek kap-
csán vizsgálták a pornófogyasztás lehetséges

hatásait, és pozitív kapcsolatot találtak a por-
nóhasználat gyakorisága és az instrumentali-
tás attitűd-dimenzió között.

A pornóhasználat és a vizsgált attitűdök
összefüggéseivel kapcsolatban fontos kie-
melni, hogy a vizsgált dimenziók közötti ka-
uzalitás irányát az eddigiekben nem sikerült
meghatározni. Ez alapján éppúgy elképzel-
hető, hogy a gyakori fogyasztók attitűdjei
a pornó hatására megváltoznak, mint az,
hogy a pornográf tartalmak azok számára
a leginkább vonzóak, akik a fenti attitűdök-
kel eleve rendelkeznek, vagy pedig az, hogy
az említett dimenziók között cirkuláris okság
áll fenn.

A nők szerepe a pornográf anyagokban,
valamint a nők ábrázolásának attitűdformáló
hatásai talán a legrégebbi kérdések a témában.
Ennek megfelelően összefoglaló tanulmá-
nyában már Dolf Zillmann (2000) is kiemeli
a pornó jelentőségét a nőkkel, illetve a társa-
dalmi nemi szerepekkel kapcsolatos attitű-
dök tekintetében. Egy későbbi kutatásban Pe-
ter és Valkenburg (2007) holland serdülők
mintáján azt vizsgálták, van-e kapcsolat a por-
nóhasználat gyakorisága és a nőket szexuális
tárgyként leíró attitűdök között, és mind
a fiúk, mind a lányok körében szignifikáns
összefüggést találtak. Brown és L’Engle lon-
gitudinális kutatásukban (2009) a nemi sze-
repekkel kapcsolatos progresszív attitűdöket
mérve kaptak hasonló eredményeket. Ennek
mérésére olyan kérdéseket használtak, mint
például „Rendben van, ha egy lány olyan ke-
mény játékokat akar játszani, mint a futball
vagy a jégkorong”, illetve „Zavar, ha egy fiú
úgy viselkedik, mint egy lány” (fordított tétel)
(i. m., 137). Eredményeik szerint a serdülő-
kori pornóhasználat szignifikáns prediktora
a kevésbé progresszív attitűdöknek az első
tesztfelvételnél, a két évvel későbbi attitű-
dökre vonatkozóan azonban már nem. Peter
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és Valkenburg (2009) egy későbbi munká-
jukban rövid távú longitudinális kutatási el-
rendezésben a kauzalitás tekintetében ár-
nyalták a képet. Eredményeik szerint, míg
a gyakori pornóhasználat mindkét nem ese-
tében bejósolja a nők szexuális tárgyiasítását,
addig ugyanez megfordítva csak a fiúk ese-
tében igaz. Vagyis a fiúkkal ellentétben azok
a lányok, akik az első adatfelvételnél jobban
egyetértettek a nők szexuális tárgyiasításával,
nem számoltak be gyakoribb pornófogyasz-
tásról a rákövetkező két adatfelvételkor, mint
azok, akik kevésbé értettek vele egyet.
A nemi különbségek megértéséhez hozzájá-
rul az a további eredmény, hogy az említett
hatások közvetettek, méghozzá annak függ-
vényében, hogy az adott személy mennyire
kedveli a pornográf anyagokat. Talán nem
meglepő eredmény, hogy a nők szexuális tár-
gyiasításának ábrázolása nem lesz vonzóbb
ingeranyag attól, ha az illető (fogyasztó) lány
saját magát is tárgyiasítja. Fiúk esetében
azonban úgy tűnik, hogy az adott tartalom ki-
választásában az előzetes attitűdök fontos
szerepet játszanak. Ennek alapján azt is vár-
hatjuk, hogy a nőket egyenlőbbnek tekintő fi-
úknak kevésbé fognak tetszeni a tárgyiasító
ábrázolások, mint ilyen értelemben szexis-
tább társaiknak. Egy újabb kutatás (Arakawa
et al. 2012) szintén megerősíteni látszik ezt
a feltevést. A szerzők három (norvég, ameri-
kai és japán) kultúrát összehasonlító vizsgá-
latukban a pornográf anyagokkal kapcsolatos
preferenciákat mérték, és azt találták, hogy
minél magasabb a nők státusza egy adott tár-
sadalomban, annak tagjai annál inkább pre-
ferálták az olyan tartalmakat, melyekben
a nők helyzetét egyenlőként ábrázolják.

A pornófogyasztás önmagában tehát nem
feltétlenül jár szexista attitűdök elfogadásá-
val, fiúk esetében úgy tűnik, nagyban függ
a kiválasztott tartalom attribútumaitól. Lá-

nyok esetében szintén olyan szempontokat
érdemes figyelembe venni, melyek a kivá-
lasztást határozzák meg, fontos lehet példá-
ul, hogy ő választja-e ki a tartalmat, vagy
valaki más mutatja neki, illetve hogy tisztá-
ban van-e magával a választékkal. 

A PORNÓHASZNÁLAT HATÁSAI
A VISELKEDÉSRE

A szexuális viselkedés kapcsán a vonatkozó
szakirodalom elsősorban az ún. rizikómaga-
tartással foglalkozik, vagyis olyan viselke-
désmintákat tárgyal, amelyek valamilyen mó-
don veszélyt jelentenek a résztvevők szexuális
egészségére (WHO 2006). A pornóhasználat
hatásával kapcsolatosan érdemes kiemelni
Svedin és munkatársai (2011) egyik eredmé-
nyét. Kutatásukban a pornóhasználat hatásai-
ról kérdeztek tizenéves svéd résztvevőket.
A legalább napi rendszerességű fogyasztók
csaknem 70%-a számolt be arról, hogy a por-
nó hatására ki szeretné próbálni, amit látott,
52%-uk pedig próbált is már ki olyan dolgot,
amit a pornó ihletett. A ritkább pornófogyasz-
tók között ezek az arányok 42, illetve 29%.

Az egyik ilyen, a szexuális úton terjedő
betegségek szempontjából veszélyes faktor
a szexuális partnerek száma. Braun-Courville
és Rojas (2009) ezzel kapcsolatban azt talál-
ták, hogy a gyakori pornóhasználó serdülők
nagyobb eséllyel számoltak be arról, hogy
több szexuális partnerük volt az elmúlt három
hónap során, illetve arról, hogy tartottak már
fenn több párhuzamos szexuális kapcsolatot
életük során. Bár a szexuális partnerek szá-
mával kapcsolatos összefüggést vizsgálva
más, serdülők körében végzett kutatások
(Luder et al. 2010; Kraus–Russell 2008) nem
tudták a fenti eredményeket reprodukálni,
felnőtt mintán az ezzel foglalkozó tanulmá-
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nyok (Wright–Randall 2012; Morgan 2011;
Carroll et al. 2008) megerősítik Braun-Co-
urville és Rojas eredményeit.

A szexuális úton terjedő betegségek koc-
kázatához kapcsolódóan elképzelhetőnek tű-
nik továbbá, hogy a pornóhasználat össze-
függést mutat az óvszerhasználattal is (Luder
et al. 2010). Empirikusan annyit sikerült
azonban csak kimutatniuk, hogy a fiúk köré-
ben szignifikáns különbség mutatkozott a há-
rom vizsgált csoport (akik sosem láttak por-
nót; akik véletlenül láttak; akik szándékosan
láttak) között a tekintetben, hogy használ-
tak-e óvszert legutóbbi együttlétük alkalmá-
val. A szerzők kiemelik, hogy ez az ered-
mény sok tényező nyomán születhet (például
ha a pornófogyasztók körében több a pár-
kapcsolatban élő kitöltő, akik más módját
választják a fogamzásgátlásnak), és hogy
a lányok körében nem sikerült szignifikáns
kapcsolatot kimutatni a két változó között. 

A szexuális úton terjedő betegségek
szempontjából jelentős tényező még a véde-
kezés nélküli anális szex gyakoribbá válása.
Az anális szex kapcsán a szakirodalomban
több releváns eredményt találhatunk a por-
nófogyasztás mértéke és az anális szex ki-
próbálása közötti pozitív összefüggésről. Ro-
gala és Tydén kutatásukban (2003) svéd
serdülő lányokat és fiatal nőket vizsgáltak.
Eredményeik azt mutatják, hogy a 14–19 éve-
sek közel harmada próbálta már ki az anális
szexet legalább egyszer, közülük 62%-nak
több ilyen élménye is volt. Sajnos a szerzők
a pornóhasználattal kapcsolatos összefüggé-
seket életkori bontásban nem vizsgálták, a tel-
jes mintát tekintve azonban azok között, akik
láttak már pornót, szignifikánsan nagyobb
arányban voltak, akik kipróbálták már az
anális szexet, mint azok körében, akik még
sosem láttak ilyen tartalmat. A fiúk esetében
a két változó között nem találtak szignifi-

káns összefüggést (Häggstrom-Nordin et al.
2005; Tydén–Rogala 2004). A serdülőkorú
résztvevőket nemi bontás nélkül vizsgálva
Braun-Courville és Rojas (2009) azt állapít-
ják meg, hogy azoknak a serdülőknek, akik
pornográf anyagokat fogyasztanak, kétszer
akkora eséllyel van tapasztalatuk az anális
szexben, mint azoknak, akik egyáltalán nem
néznek pornót.

Végezetül úgy tűnik, hogy a pornóhasz-
nálat gyakorisága a szexuális agresszióval is
összefüggésbe hozható. Olasz serdülők kö-
rében Bonino és munkatársai (2006) szigni-
fikáns kapcsolatot találtak a szexuális zakla-
tás és a pornófogyasztás között. Amerikai
mintán Brown és L’Engle (2009) longitudi-
nális kutatásukban megerősítették a fenti
eredményeket, a kétéves utánkövetés után
viszont azt találták, hogy a szexuális zaklatás
későbbi valószínűségét a pornóhasználat csak
a fiúk körében jósolta be szignifikánsan.

Svedin és munkatársai (2011) tanulmá-
nyában a pornográf tartalmak napi szintű fo-
gyasztói több mint háromszor nagyobb esély-
lyel számolnak be szexuálisan kényszerítő
magatartásról, mint a ritkább fogyasztók.
Ybarra és Mitchell (2011) ezenfelül azt ta-
lálták, hogy az erőszakos tartalmak hatszor
olyan erős bejóslói a szexuális agresszió-
nak, mint az erőszakmentes tartalmak. Úgy
tűnik továbbá, hogy bár az általános agresz-
szivitás önmagában is szignifikáns előjelző-
je a szexuális erőszaknak, a pornófogyasztás
az agresszív hajlammal rendelkező serdü-
lők csoportján belül is növeli a szexuálisan
erőszakos magatartás valószínűségét (Alexy
et al. 2009).

A pornográfia hatása a konkrét szexuális
viselkedésre több szinten és formában tör-
ténhet. Az attitűdök változásán túl valószí-
nűsíthető út a habituáció jelensége, illetve
a szexuális szkriptek változása, alakulása.
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A habituáció kérdésköre régóta témája
a pornográfia kutatásának (ld. Zillmann 1989).
E megközelítésben a gyakori pornóhasználat
során a fogyasztót a látott ingerek egyre
kevésbé izgatják fel, így a kívánt szexuális
arousal eléréséhez egyre erősebb stimuláció-
ra lesz szüksége. A viselkedés szintjén azután
ugyancsak fennmarad az előzőekben kiala-
kult ingerküszöb, így a való életben is egyre
erősebb ingerek lesznek szükségesek a meg-
felelő szintű szexuális izgalom kiváltásához,
amit a korai tanulmányok összefüggésbe hoz-
tak a devianciákkal, valamint a nemi erő-
szakkal is. Mivel azonban tudományos szem-
pontból mindkét dimenzió (főként serdülők
körében) igen nehezen operacionalizálható,
újabb átfogó vizsgálatok nem támasztják alá
a fenti összefüggéseket.

A szkript-elmélet képviselői (Löfgren-
Mårtenson–Månsson 2010; Štulhofer et al.
2008) a szociális konstruktivizmus mentén
tárgyalják a pornográfia lehetséges hatásait.
Ebben a megközelítésben az ember szexuá-
lis szocializációja intraperszonális, interper-
szonális, valamint környezeti-szociokulturá-
lis hatások nyomán alakul, ahol a pornó
főként ez utóbbi típusú tényezőként van je-
len. Szexuális forgatókönyveik megformá-
lásakor a fogyasztók kész forgatókönyvele-
meket vehetnek át a pornó realitásából, s így
a szkriptek alkalmazásakor azok a gyakor-
latba is átkerülnek. Ezért másodlagosan
a pornó interperszonális szinten is hatással le-
het azon személyek szexuális szocializáció-
jára is, akik maguk nem is fogyasztók.

EDUKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

Annak dacára, hogy úgy tűnik, a tizenévesek
nagy részének nem áll rendelkezésére hiteles
és releváns információforrás a szexualitással

kapcsolatosan (Wallmyr–Welin 2006), a ser-
dülőkori szexuális kíváncsiság megjelenését
számos, a pornó edukációs célú használatát
vizsgáló tanulmány alátámasztja (Albury
2014; Svedin et al. 2011; Tsitsika et al. 2009).
Mivel a pornográf tartalmak által közvetített
kép a szexualitásról sok esetben igen torz,
szükségesnek látszik ezeket a torzításokat
korrigálni, jóllehet néhány kutatás azt bizo-
nyította, hogy akik pornót néznek, több rele-
váns tudással rendelkeznek a szexualitásról
(Flood 2009; Ward 2003). Azt természetesen
nem tudjuk, hogy a hiteles információk mel-
lett mennyi téves ismeretük van a fent idézett
kutatásokban megkérdezetteknek, annyi
azonban valószínűsíthető, hogy legalábbis
sokkal nyitottabbak a szexualitással kapcso-
latos ismeretekre (To et al. 2012).

A szexualitásról közvetített kép torzítá-
sainak hatásait mindenképpen nehéz kivé-
deni. Ennek egyik módja lehet a pornográfia
elérhetőségének korlátozása vagy betiltása.
Ahogyan azonban azt néhány tanulmány
megjegyzi (Döring 2009; Coopersmith
2006), technikailag ez nehezen volna meg-
valósítható, így sokszor a nagyobb szülői
odafigyelést javasolják annak érdekében,
hogy a tizenévesek ne találkozzanak a por-
nográfiával. Ez a megoldás főként a legfia-
talabbak védelmében elengedhetetlen, bár
úgy tűnik, a szülők többsége nem szentel ko-
moly figyelmet a gyerekek internethasznála-
tának (Mihalik és mtsai 2014; Cameron et al.
2005). A másik lehetséges út olyan szex-po-
zitív edukációs programok megvalósítása le-
het, amelyek képesek arra, hogy figyelembe
vegyék a serdülőkorúak természetes szexuá-
lis kíváncsiságát, érdeklődését is (Kubicek
2010; Ingham 2005). Ezekben a programok-
ban mindazokkal az attitűdökkel, érzésekkel
és tudással kiemelten érdemes foglalkozni,
amelyekre a fentiek értelmében a pornó ha-
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tással lehet. Külön téma lehet továbbá maga
a pornóhasználat, illetve a pornó által képvi-
selt realitás is. 

KONKLÚZIÓ

A szakirodalom eddigi eredményeiből jól lát-
szik, hogy a pornófogyasztás egy keveset
kutatott, de társadalmi szinten is nagyon erős
és egyben igen progresszív jelenség. Ahhoz
azonban, hogy akár társadalmi, akár közös-
ségi, akár egyéni szinten kezelni tudjuk, dön-
téseket tudjunk vele kapcsolatosan hozni, na-
gyon jól kell ismernünk a pornóhasználat
hatásait, hatásainak természetét. Mivel álta-
lánosságban az látszik, hogy igen sokféle fel-
tételezett hatás tekintetében végeztek már
feltáró kutatásokat, ugyanakkor oksági kö-
vetkeztetéseket – a kutatási elrendezések
nyomán – meglehetősen keveset tudunk le-
vonni, a pornográfia hatásainak szakirodal-
mában igen komoly hiányt töltenének be
a már feltárt összefüggésekre vonatkozó lon-
gitudinális vizsgálatok. Fontos lenne ezen

belül az eddig összegyűlt tudást integratív
szemléletmóddal megközelíteni.

Bár néhány közvetítő változót (amilyen
például a tartalmak észlelt realitása) az eddi-
gi kutatásokban is sikerült azonosítani, a ha-
tások természetéről még igen keveset tudunk,
érdemes lenne nagyobb hangsúlyt fektetni
magának a hatásmechanizmusnak az elem-
zésére. Az így azonosítható további közvetí-
tő változók, esetleg protektív faktorok új le-
hetőségeket, szempontokat tudnának kínálni
a szexuál-edukációs programoknak, kezde-
ményezéseknek. Magyarországon egyrész-
ről valószínűleg jól hasznosíthatók a nem-
zetközi szakirodalom (különösen az újabb,
online pornón alapuló kutatások) eredmé-
nyei, másrészt azonban érdemes volna többet
tudni az itthon élő tizenévesek helyzetéről.
Ezzel azon túl, hogy közvetlen képet kapnánk
a külföldi országoktól néhány tényező (pl.
oktatási rendszer, településszerkezet stb.)
nyomán talán eltérő hazai viszonyokról, új
szempontokat is nyerhetnénk az oktatás, va-
lamint a szexuál-edukációs kezdeményezé-
sek számára.
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SUMMARY

PORNOGRAPHIC CONTENT CONSUMPTION AMONG ADOLESCENTS

In recent years along with the proliferation of broadband Internet, pornography has become
more accessible, thus it can be used in a higher quantity by adolescents as well, even invo-
luntarily. Although there are no research data about the actualities in Hungary, the internati-
onal body of research proves that pornography consumption is associated with several factors
posing a significant threat to sexual health. Whereas pornography tends to be more and more
accepted and normalized among teens, it could cause mixed or ambivalent feelings in viewers.
Pornography consumption is proved to be connected with sexual and sexist attitudes, sexual
risk-behavior, and sexual aggression. Main characteristics, effects, and hypothesized mecha-
nisms of effect are discussed below.
Keywords: pornography, adolescents, sexual risk-behavior, sexual attitudes, sexism
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BEVEZETÉS

A 21. század folyamatosan változó világában
a rugalmasság és a problémamegoldó gon-
dolkodás kulcsfontosságúvá vált a munka-
vállalói eredményesség és hatékonyság

szempontjából. Ennek elérését már az isko-
lában megalapozhatjuk azzal, hogy a tanulók
egy sikeres tanulási folyamat eredményeként
elsajátítják az ehhez szükséges élet- és és kar-
rierkészségeket, tanulási, innovációs, infor-
mációs, média- és technológiai készségeket,

ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkitűzések: A kreativitással foglalkozó kutatások többsége hagyományosan az egyé-
nen belüli folyamatokat, jellemzőket vizsgálja: a kreatív gondolkodást, a személyiséget, az al-
kotás folyamatát. Az újabb kutatások azonban rámutatnak, hogy a kreativitást jelentősen
meghatározzák az egyénen kívüli, az egyént körülvevő tényezők, azaz a kreativitás kibonta-
kozásához a környezet facilitáló jellege is szükséges. Az ehhez szükséges iskolai környezeti
feltételek egyike a tanulói kreativitást támogató tanulási klíma. Módszer: Az iskolai kreatív
klíma mérése lehet a klímaalakító folyamat első lépése, ezt segítő eszköz az Iskolai Kreatív
Klíma Kérdőív, melyet a középiskolás korosztály számára dolgoztunk ki. Tanulmányunk
a kérdőív kidolgozásának kezdeti lépéseit mutatja be, az elméleti áttekintéstől a kérdőív je-
lenlegi verziójának kidolgozásáig, melynek alapját három empirikus kutatás képezi (egy 234,
egy 160 és egy 174 fős középiskolás mintán). Eredmények: A kérdőív jelenlegi formájában
47 állítást tartalmaz, melyek öt dimenzióba tömörülnek: Csoportlégkör, Újra való nyitottság,
Sokféleség, autonómia bátorítása, Kihívás, érdekesség és Korlátok, presszió (Cronbach alfa:
0,66–0,79).  Következtetések: A kérdőív közeljövőben tervezett validálása és sztenderd érté-
keinek meghatározása után lehetővé válik, hogy olyan beavatkozási pontokat fogalmazzunk
meg az iskolák számára, melyek segítik a kreativitást támogató légkör kialakítását.
Kulcsszavak: kreativitás, környezeti feltételek, kreatív klíma, mérés, Iskolai Kreatív Klíma Kér-
dőív
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valamint a mindezek alapjául szolgáló tárgyi
és 21. századi ismereteket (Partnership for
21st Century Skills 2002). A tanulás és inno-
váció készségei közé tartozik a kreativitás,
a kritikai gondolkodás, a kommunikáció és
az együttműködési képesség, melyek alapján
eldől, hogy ki tud sikeresen helytállni a jö-
vőben az élet és a munka egyre összetetteb-
bé váló világában.

A kreativitás témájának tudományos igé-
nyű tanulmányozása Guilford (1950) jelentős
székfoglaló beszédével, illetve az 1950-es
évek végén a komoly amerikai iskolarend-
szeri változásokat eredményező Szputnyik-
sokkot követően vált széles körűvé. A 20.
század második felében számos elmélet és
kutatás foglalkozott a kreativitással, elsősor-
ban a 3P összetevő (Person-személy, Pro-
cess-folyamat, Product-produktum) kereté-
ben, a Ki?, Hogyan? és Mit? kérdést járva
körül, az interperszonális tényezőkre fóku-
szálva (Montuori 2011). Az utóbbi években,
évtizedekben azonban előtérbe kerültek azok
a kutatási irányok, melyek a 21. század kihí-
vásaira, vagyis a folyamatos változáshoz való
alkalmazkodás, a nyitottság és az innováció
szükségességére válaszolva jelentek meg, és
amelyek az egyéni jellemzőkön túl kiemelt
figyelmet szánnak a környezeti feltételeknek
(Amabile 1996; Craft 2005; Hennessey 2003;
Montuori–Purser 1995). Az iskola mint el-
sődleges tanulási környezet jelentős a tanulói
kreativitás fejlesztése szempontjából, ennek
felismerése, illetve a kreativitásfejlesztés
gyakorlati megvalósítása azonban még min-
dig nem eléggé elterjedt a magyarországi is-
kolákban: az iskolai oktatás a legtöbb he-
lyen teljesítményelvű, ismeretközpontú,
a verbalitásra és az emlékezetre épülő fron-
tális oktatást alkalmazza, ami nem kedvez
a kreativitás fejlődésének (Gyarmathy 1999).
Jelen kutatás felhívja a figyelmet a kreativi-

tást támogató környezeti feltételek jelentő-
ségére, ezen belül a tanítási folyamat és a klí-
ma fontosságára. Továbbá egy kreatív klímát
vizsgáló kérdőív kialakításával segíti abban
a tanárokat, hogy tudatosan alakíthassák a ta-
nítási klímát úgy, hogy az a tanulói kreativi-
tásra serkentőleg hasson. 

A tanulmány első, elméleti részében rö-
viden ismertetjük a kreativitás környezeti té-
nyezőket is hangsúlyozó, holisztikus mo-
delljeit, valamint a kreatív klímával, illetve
a kreatív klíma mérésével kapcsolatos szak-
irodalmi adatokat. A tanulmány második ré-
sze bemutatja az Iskolai Kreatív Klíma Kér-
dőív kidolgozásának lépéseit, a középiskolai
mérések eredményeit, illetve a kérdőív je-
lenlegi változatának statisztikai mutatóit.

A KREATIVITÁS MEGHATÁROZÁSA,
A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK

JELENTŐSÉGE

Kreativitás és környezet

A kreativitás definíciói szerteágazóak (ld. pl.
Treffinger et al. 2002), melyeket két alapde-
finíció köré csoportosíthatunk. Az egyik az
ún. „új és hasznos” megközelítés (Mumford
2003), mely szerint a kreativitás újszerű és
hasznos (megfelelő, probléma-releváns) dol-
gok létrehozását jelenti. Ez a lényegretörő de-
finíció a létrehozott produktum jellegét, mi-
nőségét helyezi a középpontba, és éppen az
egyszerűségénél, érthetőségénél fogva ked-
velt és népszerű. Ugyanakkor az oktatási fo-
lyamatra, főleg a fiatalabb tanulók esetére
nem illeszthető tökéletesen: nem várható el
ugyanis egy gyermektől, hogy átütő, origi-
nális, a társadalom számára hasznos, egy va-
lóságos probléma megoldását szolgáló ötlet-
tel álljon elő (Ferrari–Cachie–Punie 2009a;
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Runco 2003). Ez felhívja a figyelmet arra is,
hogy gyermekeknél a produktum helyett fon-
tosabb magára a kreatív folyamatra figyelni
(Malaguzzi 1993; Sharp 2004; Simplicio
2000), ugyanis a legtöbb gyermeki produk-
tum nem nevezhető kreatívnak az objektív
originalitási kritériumok mentén. Szintén
alapdefiníciónak tekinthető Rhodes (1961)
4P-elmélete, mely szerint a kreativitás négy
meghatározó eleme, az alkotó Személy (Per-
son), a létrehozott produktum (Product), az
alkotás folyamata (Process) és a környezeti
hatások (Press). Ez a definíció a kreativitás
komplexitását hangsúlyozza, és az egyéni
jellemzőkön túl rámutat az egyéb feltételek,
a környezeti tényezők fontosságára is. Ez az
oktatás folyamatára értelmezve jobban al-
kalmazható, éppen a fogalom átfogó értel-
mezése miatt. 

A Rhodes-elmélethez hasonló, összetett
nézőpont jellemző Treffinger (1988) COCO-
modelljére is, amely szerint a kreatív teljesít-
mény négy összetevő dinamikus interakciójá-
nak az eredménye. A modell a (a) Tulajdon-
ságok (Characteristics) közé a személyes
jellemzőket, a (b) Műveletek (Operations)
körébe a problémamegoldó és döntéshozata-
li stratégiákat és technikákat, a (c) Környezeti
tényezők közé a kultúra és a légkör jellem-
zőit, a fizikai környezetet és a helyzethez
kapcsolódó tényezőket, például a kommuni-
káció és az együttműködés sajátosságait, az
(d) Eredményekhez (Outcomes) pedig a kre-
atív folyamat következtében létrejött termé-
keket, ötleteket sorolja. Csíkszentmihályi
(2008) három fő összetevő struktúrájában ér-
telmezi a kreativitást. Az első összetevő a tar-
tomány, amely az emberiség tudáshalmazába
ágyazódott szimbolikus szabályok és folya-
matok rendszere. Második a szakértői kör,
ami azokat az embereket jelöli, akik annak el-
döntésére hivatottak, hogy egy adott ered-

mény bekerüljön-e a tartományba, a harma-
dik elem pedig maga az egyén, a sajátos,
egyéni személyiség- és képességstruktúra.
Ez az elgondolás erőteljesen hangsúlyozza az
egyént körülvevő környezeti feltételek meg-
határozó jellegét. Amabile (1996) szoci-
álpszichológiai megközelítése is nagy jelen-
tőséget tulajdonít a környezeti tényezőknek:
szerinte a kreatív megoldások megjelenésé-
nek valószínűségét fokozza, ha (a) az egyé-
nek a megfelelő, területspecifikus ismere-
tekkel rendelkeznek, vagyis sokat tudnak
arról a területről, amelyen dolgoznak, (b) is-
merik és használják a kreativitást serkentő
gondolkodási, problémamegoldási techniká-
kat, például a nézőpontváltás vagy a többfé-
le lehetőség átgondolásának módszereit, va-
lamint (c) erős belső, intrinzik motivációval
rendelkeznek a feladat megoldására vonat-
kozóan. Ez utóbbi elem a modell szerint
meghatározó a kreativitás kibontakozásában,
és ez az, amely leginkább függ a környezeti
feltételek alakulásától. 

A kreativitás holisztikus megközelítése

Ezeket az alapvető definíciókat és megköze-
lítéseket ötvözve Gyarmathy a kreativitást
úgy határozza meg, hogy az „azt a nehezen
megragadható eseményt jelenti, amikor az
elmében az addigiaktól eltérően rendeződnek
az elemek, és valami új, eredeti jön létre, és
azt a viselkedést, amely során a személy el-
lenáll a megszokottnak, elviseli, sőt keresi
a kétértelműt, a bizonytalanságot, a rendezet-
lenséget, amelyből új rend alakulhat ki” (Gyar-
mathy 2011: 27). Ez a meghatározás kiemeli
az egyéni gondolkodási folyamatok szerepét,
ugyanakkor utal a személy környezettel való
kapcsolatára is. Ez a holisztikus megközelítés
azt sugallja, hogy a kreativitás nemcsak a mű-
vészeti tevékenységben, hanem minden tanu-
lási, gondolkodási folyamatban értelmezhető,
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továbbá szükséges hozzá előzetes tudás és in-
formáció az adott témáról, valamint az olyan
személyiségvonások, mint a nonkonformiz-
mus vagy autonómia facilitálják a kreativi-
tást. A kreativitás ebben az értelemben a ké-
pességekkel, a személyiséggel és a társas
kapcsolatokkal is összefüggésben álló jelen-
ség, s a tanulási folyamat egyik alapvető része.

Piaget (1976, id. Runco 2007) klasszi-
kus elméletében is megjelenik az a gondolat,
hogy a megértés tulajdonképpen maga a fel-
fedezés, azaz a dolgok között lévő kapcsolat
felismerése, így a valódi tanulás az új kap-
csolatok kialakításával maga is egy alkotó,
konstruktív folyamat. Craft (2005) konstruk-
tivista alapokon nyugvó elmélete is megkü-
lönbözteti a kreatív és a nem-kreatív tanulást:
a jelentésadás, a megértés, az elemek össze-
kapcsolása, a dolgok új nézőpontból való lá-
tása a kreatív tanulást, míg a memorizálás és
a tények megtanulása a nem-kreatív tanulást
jelenti. Hangsúlyozza, hogy az oktatás egé-
szében mindkét terület egyformán fontos,
hiszen szükséges egy bizonyos nem-kreatív
tanuláselőzmény ahhoz, hogy kellő informá-
ciónk legyen egy adott témáről, melynek az
elemeit aztán a kreatív tanulás során össze-
kapcsolhatjuk. Montuori (2006) szintetizálja
a tanulás természetének két szélsőséges, rep-
roduktív és nárcisztikus jellegét, és a kreatív
felfedezés (creative inquiry) fogalmának be-
vezetését javasolja.  Ez a nézőpont egyesíti az
ismeretelsajátítás, a tudományos műveltség
megszerzésének folyamatát a véleményfor-
málás, a jelentésadás és értékkeresés folya-
matával, és a szélsőségesen reproduktív, tan-
anyagra, vagy a kizárólagosan nárcisztikus,
tanulóra irányuló tanulás helyett a kettő
együttjárását feltételező kreatív tanulási mód
hatékonysága mellett érvel.

Összességében tehát azt mondhatjuk,
hogy a kreativitás az iskolai tanulás számos

területén megjelenik, dinamikus jellegű,
a környezeti hatások alakíthatják, ezért kép-
zéssel, oktatással fejleszthető, és az ismere-
tek, a terület-releváns tudás újraszervezésén,
új nézőpontból való megvílágításán alapul
(Ferrari–Cachie–Punie 2009a).

KREATÍV KLÍMA: A KREATIVITÁS
FEJLESZTÉSE A TANULÁSI KLÍMÁN

KERESZTÜL

A kreativitást támogató környezeti tényezők
felismerése az iskolában a kreativitás kibon-
takozása szempontjából kulcsfontosságú.
Ferrari et al. (2009a) rámutatnak, hogy ha a tá-
mogató tényezők jelen vannak, akkor a krea-
tivitás és innováció valószínűsége nagyobb,
bár a tanár és a diák aktív bevonódása és el-
köteleződése nélkül önmagukban nem ele-
gendőek. Ha azonban a támogató faktorok
hiányoznak, akkor a kreativitás kibontako-
zása gátolt, megjelenése kevésbé valószínű.
Több tanítási elemnek is a kreativitás irányá-
ba kell mutatnia, hogy azok együttesen lét-
rehozzák a kreativitást facilitáló környezetet
(Sternberg–Lubart 1999). Sahlberg (2009)
a kreativitást támogató tényezők közé sorol-
ja az együttműködést, a kockázatvállalást és
a hibázás lehetőségének megtanulását, míg
gátló hatásként említi a versengést, a szten-
derdizált, egységesített oktatási folyamatok
túlzott alkalmazását és a tanulói teljesít-
ménymérésen alapuló iskolaértékelést. Meg-
jegyezzük, hogy a versengés konstruktív for-
mái pozitív hatással is lehetnek a kreativitásra
(Lauter–Polner–Orosz 2012). 

Az iskolában többnyire már meglévő in-
formációanyagra kérdeznek rá (Malaguzzi
1987), ami egyértelműen a logikus-analitikus
gondolkodás, a verbalitás és a memóriafun-
ciók használatát, azaz a nem-kreatív tanulá-
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si módokat igényli (Christensen–Johnson–
Horn 2008). Az iskolai gyakorlatban a tanu-
lás hagyományosan ezen a módon történik,
ezért a tanárok beállítódása ez irányba igen
erős és mélyen gyökerező (Gyarmathy 1999).
Ezért azt gondoljuk, hogy a tanulói kreativi-
tás kibontakoztatásához nem elég néhány fej-
lesztő technika alkalmazása, hanem a teljes
tanítási stílust, a tanítási klímát át kell járnia
a kreativitást támogató attitűdnek. A kreati-
vitás iskolai fejlesztésének ezért nem tanórán
kívüli, vagy speciális kreativitásfejlesztő órá-
kon kell történnie, hanem szerencsésebbnek
tartjuk, ha a tanár a mindennapos tanítási
munkába beépítve tud olyan helyzetet terem-
teni, ami támogatja a kreatív gondolkodást. 

Fryer (2009) szerint ehhez az szükséges,
hogy a tanár motiválja a tanulókat (megfele-
lő feladatok adásán, visszajelzés biztosításán,
tanulókkal való interakciókon és a tanulási
környezet megfelelő alakításán keresztül),
adjon lehetőséget a tanulóknak önálló mun-
kára, így biztosítsa az elmélyüléshez szüksé-
ges időt, nyújtson lehetőséget heurisztikus
problémamegoldásra és arra, hogy a tanulók
értékeljék a saját munkájukat, bátorítsa a kér-
désfeltevést, a szokatlan nézőpontokat, adjon
kreatív, nyitott végű feladatokat, növelje a ta-
nulói magabiztosságot, a tanulási önbizal-
mat. A tanárok klímaalakító szerepe ebben az
értelemben elsődleges és kulcsfontosságú
(Beghetto 2005; Sharp 2004; Wyse–Spend-
love 2007).

A szervezeti és iskolai klíma fogalmának
értelmezése nem egyszerű, a definíciók sok-
színűsége a kreativitáshoz hasonlóan itt is
megjelenik (Buda–Péter-Szarka 2013). Ku-
tatásunkban elsősorban Ekvall (1983) meg-
határozására támaszkodunk, aki a szervezeti
klímát úgy értelmezi, mint a szervezet min-
dennapi életében megfigyelhető, gyakori,
hétköznapi jelenségeket, viselkedésmintákat,

érzéseket, attitűdöket. Ezek a tényezők je-
lentős befolyást gyakorolnak a szervezet for-
mális és informális működésére, a szervezet
tagjainak elégedettségére, a munkavégzés
színvonalára és a kreativitásra. Úgy véli,
hogy a klíma nem csupán a szervezet tagjai-
nak a szubjektív észleleteit jelenti, hanem
a szervezet objektív, meghatározott, azaz
megragadható, leírható jellemzője. A klíma,
a kultúra fogalmával szembeállítva, egy an-
nál sokkal kézzelfoghatóbb jelenség, melyet
a fizikai környezet, a társas kapcsolatok és az
elvárások határoznak meg. Ennek tanulmá-
nyozása inkább a pszichológiai nézőpontot
tükrözi, és többnyire kvantitatív módszerek-
kel történik. 

A magyar iskolai vizsgálatok között Ko-
zéki Béla (1991) ethoszkutatásában az isko-
lai klíma mint az iskola „pszichikus struktú-
rája” jelenik meg, melynek érzelmi, értelmi
és morális aspektusa van. Az ezekhez kap-
csolódó klímadimenziók az érzelmi légkör
vagy a szociális klíma, az irrelevancia és
a fegyelem. Értelmezésünkhöz közelebb áll
Tímár (1996) klímavizsgálatainak néhány
alapelve. Szerinte a klímát tanulói percepci-
ón keresztül szükséges vizsgálni, ugyanakkor
az egyéni percepciókban a hangsúlyt nem
a tanulók személyes élményeire helyezi, ha-
nem egy-egy tanulócsoport kollektív iskolai
tapasztalatára. Így a klímastruktúrával meg
lehet ragadni egyes osztályok, iskolák sajá-
tosságait, egyéni vonásait. Értelmezésében
mind az instrumentális, mind a szociális ol-
dal fontos szerepet kap az iskolai klíma ala-
kulásában.

A kreativitást serkentő klímaösszetevők
tudományos igényű feltárása eddig elsősorban
munkahelyi, szervezeti kontextusban történt
meg (Ekvall 1999; Gruber 1988; Isaksen–
Lauer 2002). A kreatív klíma meghatározó
jelentőségére elsőként Göran Ekvall (1983)
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hívta fel a figyelmet, aki szerint a kreativitást
serkentő szociális környezeti tényezők közé
tartozik a célok kitűzése és az azok felé tör-
ténő elköteleződés, a megfelelő mértékű au-
tonómia és szabadság a feladatmegoldásban,
az elegendő idő, a visszajelzések, az elisme-
rés minden fajtája, a bátorító légkör, az új öt-
leteket, elgondolásokat támogató hozzáállás.
A jól kiválasztott és meghatározott feladatok,
a kockázatvállaló magatartás és a hibázás le-
hetőségének elfogadása szintén segíti a kre-
atív produktumok létrejöttét (Mathisen–
Einarsen 2004). Ezek a tényezők az iskolai
tanulási klíma meghatározásában is megha-
tározó jellegűek. 

A KREATÍV KLÍMA MÉRÉSE

Az utóbbi években egyre több törekvés irá-
nyul arra, hogy a kreativitás folyamatának
komplexitása, illetve a környezeti tényezők
hatása megjelenjen a becslésekben, mérések-
ben is (Batey 2012; Treffinger et al. 2002), így
az egyéni jellemzők mellett a környezeti té-
nyezők is szerepet kapnak a kreativitást mérő
eszközökben.

Treffinger et al. (2002) komplex mérési
rendszere szerint a kreativitás teljes megis-
meréséhez négy személyes jellemzőt szük-
séges mérni: (a) az ötletek generálása (pl.
fluencia, flexibiltás, originalitás, elaboráció,
metaforikus gondolkodás); (b) a mélyebb fel-
tárás (digging deeper into ideas, pl. elemzés,
szintetizálás, újraszervezés, értékelés, komp-
lexitás-preferencia); (c) az új területek felfe-
dezéséhez szükséges nyitottság és bátorság
(pl. problémaérzékenység, kíváncsiság, fan-
tázia, képzelet, kockázatvállalás, nyitottság,
a kétértelműség tolerálása, kritikai attitűd,
növekedés iránti vágy), valamint (d) a „bel-
ső hangra” való hallgatás (listening to one’s

inner voice, pl. autonómia, kitartás, belső
kontroll, nonkonformizmus, az egyedüllétre
való képesség, koncentráció, elmélyülés, ener-
gia) jellemzőit. Mindezeket a területeket
négy különböző mérési technikával javasol-
ják vizsgálni: viselkedés- és teljesítmény-
elemzés, önjellemzés, becslőskálák és tesztek
segítségével. A négy terület és négy módszer
egy 16 elemből álló mátrixot alakít ki, mely-
ben elhelyezhetjük a különböző vizsgálati
eljárásokat. A mérés eredményeképpen a kre-
ativitás megjelenésének négy szintje külön-
böztethető meg: a még nem egyértelmű (not
yet evident), a megjelenő (emerging), a kife-
jeződő (expressing) és a jól működő (excel-
ling) kreativitás szintje. Ez az értékelési meg-
közelítés erőteljesen hangsúlyozza a fejlődés/
fejlesztés lehetőségét. Az elmélet nagy eré-
nye, hogy rávilágít arra, milyen különbsé-
gek vannak a különféle mérési módszerek
között, és hogy miért szükséges többféle el-
járást használni a mérés során. Ugyanakkor
megmarad az egyéni szinten, így az egyénen
kívüli feltételek, a környezeti tényezők nem
jelennek meg a rendszerben.

Hasonlóan komplex értelmezési keretet
dolgozott ki Batey (2012), de már a környe-
zeti tényezőket is bevonja rendszerébe. Maga
a mátrix háromdimenziós (4 × 4 × 3): Az első
dimenzió a kreativitást az egyén-közösség
szempontjából különböző szinteken értelme-
zi, így az (a) egyén, (b) a csoport, (c) a szer-
vezet, vagy (d) a kultúra szintjén. A második
dimenzió a Rhodes (1961) által leírt négy
kategóriára utal, vagyis arra, hogy valójában
mire irányul a mérés, (a) a személy, vonások,
(b) a folyamat, (c) a környezet vagy (d) a pro-
duktum vizsgálatára. Mindezeket három kü-
lönböző módszerrel vizsgálja: önjellemzés,
mások általi jellemzés és objektív mérőesz-
közök segítségével. A 4 × 4 × 3 dimenzió
összesen 48 alcsoportot hoz létre. Ez a rend-
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szer a környezeti tényezőket már a kreativi-
tás szerves részeként határozza meg.  

Kérdőívek a kreatív klíma mérésére

A kreatív klíma mérésére már vannak kidol-
gozott eszközök, ezek azonban elsősorban
szervezeti, munkahelyi kontextusban vizs-
gálják a területet, illetve angol nyelvűek
(Mathisen–Einarsen 2004). A kreatív klíma
diagnosztizálásához elsőként Ekvall (1983)
határozta meg azt a négy fő területet, amely
szerinte a támogató légkör kialakításához el-
engedhetetlen:

1. Kölcsönös bizalom, átlátható kapcsola-
tok, nyitottság, új ötletek, elgondolások tá-
mogatása.
2. Kihívás és motiváció, a szervezet céljai-
val való elköteleződés.
3. Szabadság és autonómia az információk
felkutatásában, a kezdeményezés lehetősége.
4. A nézőpontok, a tudás és a tapasztalat
sokszínűsége, lehetőség egymás véleményé-
nek megismerésére.

E területek mérésére kidolgozott egy kérdő-
ívet (Creative Climate Questionnaire, ké-
sőbbi elnevezése szerint Situational Outlook
Questionnaire), melyben tíz (illetve később
kilenc) dimenzió jelenik meg mint a szerve-
zet kreativitást alakító klímájának azonosítói
(Ekvall–Arvonen–Waldenstrom-Lindblad
1983; Isaksen 2007):

1. Kihívás (Challenge): a szervezet tagjai-
nak érzelmi bevonódása és elkötelezettsége
a célok iránt, élvezet és jelentésteliség a mun-
kában.
2. Szabadság (Freedom): függetlenség és
autonómia a feladatok meghatározásában,
megoldásában.
3. Új ötletek támogatása (Idea Support): az
új elgondolások kezelésének módja, figyel-

messég, támogatás, lehetőség az új ötletek
végiggondolására, kipróbálására.
4. Bizalom, nyitottság (Trust/Openness): ér-
zelmi biztonság a kapcsolatokban, így a meg-
szégyenülés félelme nélkül lehet a vélemé-
nyeket, ötleteket megosztani másokkal,
a hibázás nem von maga után érzelmi nyo-
mást.
5. Dinamizmus, élénkség (Dynamism/live-
liness): változatosság, eseményteliség.
6. Játékosság, humor (Playfulness/Humor):
könnyedség, spontaneitás, nyugodt légkör,
melyben helye van a viccelődésnek, neve-
tésnek is.
7. Vita (Debate): a vélemények ütköztetésé-
re való lehetőség, egymás tapasztalatainak,
nézőpontjainak megismerése.
8. Kockázatvállalás (Risk-Taking): a bi-
zonytalanság tolerálása, új lehetőségek meg-
ragadása, gyors döntések, készenlét a cse-
lekvésre.
9. Az elmélyüléshez szükséges idő biztosí-
tása (Idea Time): az új ötletek kidolgozásához
szükséges idő mennyisége, lehetőség az elő-
zetesen nem tervezett folyamatok beiktatá-
sára, a feladat megoldása során felmerülő új
problémák végiggondolására. 
10. Konfliktusok (Conflicts): érzelmi és sze-
mélyes feszültségek, személyes ellentétek,
pletyka. (Ez az egyetlen faktor, ami a kreatív
klímát negatív módon befolyásolja.)

A kérdőívet számos vizsgálat során hasz-
nálták, egyrészt a kérdőív statisztikai hátte-
rének megalapozására (Isaksen–Lauer 2001;
Isaksen 2007), másrészt egyéb kutatásokra,
például egy-egy szervezet klímájának a meg-
határozására (Isaksen–Lauer 2002), más té-
nyezőkkel való kapcsolódási pontok feltárá-
sára (Isaksen 2009; Isaksen–Ekvall 2010;
Isaksen–Isaksen 2010), illetve országok, kul-
túrák közti különbségek megragadására 
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(Ekvall 1996; Mohamed–Richards 1996).
A kérdőív sok szempontból alkalmas lehet az
iskolai klíma mérésére is, bár Richards
(2002) írása rámutat, hogy az nem terjed ki
minden, iskolai kontextusban releváns infor-
máció feltérképezésére, illetve olyan tényező-
ket is mér, melyek más-más módon jelennek
meg a szervezeti és az iskolai környezetben.
A kérdőív statisztikai mutatóinak ismerteté-
se ugyanakkor gyakran hiányos (Mathisen–
Einarsen 2004), illetve a kérdőív a kutatók
számára nem hozzáférhető, csak komoly jog-
díj kifizetése után lehet alkalmazni. Mivel
csak mintaállítások jelentek meg belőle, a di-
menziók konkrét tartalmára csak azok leírá-
sából tudunk következtetni.

Amabile et al. (1996) a KEYS-kérdőívvel
a munkahelyi környezet kreativitást támoga-
tó aspektusait tárják fel, a munkahelyi klíma
egyéni észlelésének felmérésére alapozva.
A 78 itemből álló kérdőív állításait négyfokú
Likert-skálán kell értékelniük a szervezet tag-
jainak, melyek tíz alskálába tömörülnek. Eb-
ből hat a kreativitást elősegítő tényezőket
tartalmazza (szervezeti szintű támogatás, ve-
zetői támogatás, munkacsoport facilitáló ere-
je, megfelelő források, kihívást jelentő fel-
adatok, szabadság/autonómia), kettő a gátló
tényezőket (szervezeti akadályok, munkater-
helés) méri, újabb kettő pedig a szervezet
aktuális kreativitásának mértékét (kreativitás,
produktivitás) értékeli. A kérdőív statiszti-
kailag jó mutatókkal rendelkezik (Mathisen–
Einarsen 2004), de kifejezetten a munkahelyi
szervezetre jellemző és a vezetők által ala-
kítható feltételekre koncentrál, így az okta-
tásban kevésbé releváns.

Az SSSI (Siegel Scale of Support for In-
novation) az innovatív szervezetekre jellem-
ző tulajdonságokat vizsgálja a szervezet tag-
jainak szubjektív észleletein keresztül
(Siegel–Kaemmerer 1978). A 61 állítást tar-

talmazó, hatfokú Likert-skálán történő érté-
kelést kívánó kérdőív öt fő faktora a Vezetés,
az Elkötelezettség (ownership – mennyire
érzi a személy sajátjának a szervezet céljait),
a Sokféleség normája, a Folyamatos fejlődés
és a Következetesség. A kérdőív pszicho-
metriai mutatói részben nem ismertek, rész-
ben nem meggyőzőek (Mathisen–Einarsen
2004). Tartalmilag azonban hasznos elemeket
tartalmaz az iskolai kreatív klíma mérésé-
nek szempontjából, illetve a kialakítása során
történő vizsgálatok között találunk iskolai
méréseket is, továbbá a kérdőív teljességében
hozzáférhető. 

A TCI (Team Climate Inventory) a mun-
kavállaló közvetlen munkacsoportja által ki-
alakított munkamódot értékeli az innováció
és kreativitás szempontjából (Anderson–
West 1998). A 38 itemből álló kérdőív négy
fő dimenziót, azokon belül pedig további
alskálákat tartalmaz. A Látás, célok (vision)
dimenzió a célok világosságát, elérhetősé-
gét, jellegét és támogatottságát tartalmazza.
A Biztonság dimenzió az információmeg-
osztás, érzelmi biztonság, befolyás és inter-
akciók gyakorisága alskálákkal azt méri,
hogy a környezet mennyire elfogadó és tá-
mogató az új elgondolásokkal szemben, és
a csoport tagjait mennyire vonják be a dön-
téshozatali folyamatokba. A Feladatorientá-
ció kategóriája a kiválóság, értékelés és öt-
letek generálása alskálákon keresztül méri
a csoport kiváló minőségű feladatmegoldás-
sal kapcsolatos elvárásait. Az Innováció tá-
mogatása a megfogalmazott és véghezvitt
támogatás értékelésén keresztül vizsgálja,
hogy az újítás és a fejlesztés elismerése
mennyire jelenik meg az elvárások, a fogad-
tatás és a gyakorlati támogatás szintjén.
A kérdőív pszichometriailag jól alátámasztott
struktúrájú, megfelelően méri a csoportban
észlelt kreatív klíma szintjét, és sok esetben
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a munkahelyi csapatépítő programok kiin-
dulópontjaként szolgál. Ugyanakkor éppen
az erőteljes szervezeti jelleg miatt az iskolai
életre csak kismértékben alkalmazható.

Egyéb módszerek a kreatív klíma
vizsgálatára

Ferrari, Cachia és Punie (2009b) vizsgálata ki-
fejezetten iskolai kontextusban tárja fel a krea -
tivitást támogató egyéni és környezeti feltéte-
leket. A téma szakirodalmi tanulmányozása
mellett oktatásban és a kreativitás területén
jártas szakembereket kérdeztek meg a kreati-
vitást támogató tényezőkről, majd a válaszok
alapján összegyűjtötték a kulcsfontosságú
területeket. Ezek az Értékelés, a Kultúra/klí-
ma, a Tananyag, az Egyéni képességek, a Ta-
nítás-tanulás formája, a Tanári jellemzők,
a Technológia és az Eszközök. E területeket
részletekbe menően ismertetve bemutatják,
hogy milyen kritikus pontok jelennek meg
az adott szférában a kreativitás szempontjá-
ból. Ez nem kérdőív, hanem egy lista, amely
nemcsak a klíma és a légkör jellemzőit, ha-
nem számos egyéb pedagógiai és környeze-
ti tényezőt (pl. tanterv, értékelés, eszközök),
valamint egyéni sajátosságokat is magában
foglal. 

A gyakorlat szempontjából nagyon hasz-
nos lehet ennek alkalmazása, ugyanakkor
a megfelelő pontozási és értékelési rend-
szer híján kutatásban, iskolák, folyamatok
összevetésében kevésbé alkalmazható.

Szintén kifejezetten iskolai környezetben
tanulmányozza a kreatív klíma összetevőit az
amerikai Buffalo State College, International
Center for Studies in Creativity több hallga-
tója (Argona 2001; Aurigema 2001; Richards
2002). Az ő vizsgálataikban elsősorban az
Ekvall (1983) által megfogalmazott klímadi-
menziók iskolai kontextusban történő tanul-
mányozása történik, különböző iskolai prog-

ramok vizsgálatán keresztül. Ezek az elem-
zések többnyire általános iskolákban zajlot-
tak, és nemcsak kérdőíves vizsgálat, hanem
célzott óramegfigyelés, a tanárokkal, illetve
a diákokkal készített strukturált interjú is sze-
repel a módszereik között. Richards (2002)
megfigyelései során azonosította a kreatív
klíma dimenzióit, és rámutat, hogy az Ekvall-
féle tíz kategórián kívül még négy azonosít-
ható viselekedésforma járul hozzá az iskolai
kreatív klíma megteremtéséhez: az Elfogadás
mértéke (Acceptance), mely az egy-egy ta-
nulóval kapcsolatos személyes elfogadottsá-
got tükrözi, a Vezetés (Leadership), mely
a vezető szerepet magukénak tudó tanulók
helyzeti előnyére mutat, az Összetartozás,
összetartás érzése (Camaraderie), ami lehe-
tővé teszi a közös célokért való megküzdést
és az összes csoporttag bevonódását a fel-
adatokba, valamint a Személyes hozzájárulás
(Ownership, contribution) fontosságát, ami
elősegíti, hogy a tanulók sajátjuknak érezzék
az iskolai tevékenységet, és tudatosítsák ma-
gukban, hogy az ő személyes hozzájárulásuk
is gazdagíthatja az iskolai munkát. Ezek a di-
menziók a szervezeti kontextusban megjele-
nő elemek mellett a gyerekcsoportok sajátos
dinamikáját, működését tükrözik, az iskolai
csoportok, osztályok speciális jellegéből fa-
kadnak.

Az iskolai környezet kreativitást facili-
táló jellegének vizsgálata megjelenik a Cre-
ative Learning Assessment módszert alkal-
mazó kutatásban is (Ellis 2009), mely
a kreatív képességek mellett a tanuló önbi-
zalmát, együttműködési képességét, tanulási
stratégiáit, tudását és reflektív tevékenységét
is vizsgálja. A módszer a tanulói jellemzők
tanár általi megfigyelésén és értékelésén ala-
pul, így ez nemcsak a tanulói sajátosságok
minősítését, hanem egyúttal a tanár önrefle-
xióját, saját munkájának értékelését is jelenti.
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A nyomonkövetéses vizsgálat, melyben egy,
a kreativitás fejlesztésére irányuló beavatko-
zás előtt és után is vizsgálták a tanulói krea-
tivitás alakulását, nemcsak a tanulókról meg-
szerzett adatok miatt bizonyult hasznosnak
a tanárok számára, hanem a tanítási folyamat
céljának a tudatosítása, a tanári tevékenység
célzatos alakítása miatt is.

Csíkszentmihályi (2009) kifejezetten
a környezeti hatások vizsgálatát hiányolja,
illetve ezek szükségességét hangsúlyozza.
A szerző az általa megfogalmazott rend-
szerszemléleti nézőpont alapján arra hívja
fel a figyelmet, hogy az egyéni kreatív po-
tenciál mérése, vagyis a klasszikus értelem-
ben vett kreativitásmérés mellett legalább
ugyanekkora figyelmet kell szentelnünk
a kreativitást alakító környezeti tényezők fel-
tárására is. Szerinte a kreatív potenciál feltér-
képezéséhez olyan kérdéseket is fel kell ten-
nünk a környezettel kapcsolatban, mint
például: Mennyire hozzáférhető az informá-
ció egy kultúrában? Mennyire van lehetősége
az embereknek különböző gondolkodásmó-
dokat, cselekvéseket megismerni, megta-
pasztalni? Hány intézmény van, amely egy
adott téma tanulását, elsajátítását teszi lehe-
tővé? Milyen mértékben van lehetősége egy
gyermeknek a saját érdeklődése mentén foly-
tatnia tanulmányait? Mennyire támogatja a tár-
sadalom az új ötleteket? Az intézmények mi-
lyen mértékben nyitottak az új elgondolások
irányában? 

Az általunk kialakított mérőeszköz en-
nek a kérdésfelvetésnek a szellemében vizs-
gálja a kreativitást serkentő tanulási klímát az
iskolában. Az eddigiekben összefoglalt mód-
szerek sajátosságai alapozták meg egy új kér-
dőív létjogosultságát. A meglévő eszközök
egyike sem kifejezetten iskolai kontextusra
lett kialakítva, így validitásuk kérdéses,
ugyanakkor több használata közülük komoly

jogdíjhoz kötött, és meglehetősen korláto-
zott. Mindezeket figyelembe véve arra ju-
tottunk, hogy elméleti és gyakorlati szem-
pontból is hasznos egy kreatív klímát
vizsgáló új eszközt kialakítani a már meglé-
vő eszközök egyszerű fordítása helyett. 

AZ ISKOLAI KREATÍV KLÍMA
KÉRDŐÍV KIALAKÍTÁSÁNAK

LÉPÉSEI

Az Iskolai Kreatív Klíma Kérdőív-K (kö-
zépiskola) kidolgozása az angol és magyar
nyelvű kérdőívek összegyűjtésével, az angol
klímamérő tesztek lefordításával, tanulmá-
nyozásával indult. Az feldolgozott angol
nyelvű kérdőívek a következők voltak:

– CCQ, Creative Climate Qestionnaire (Ek-
vall 1996; Ekvall et al. 1983)
– KEYS, Assessing Work Environment for
Creativity (Amabile et al. 1996)
– SSSI, Siegel Scale of Support for Inno-
vation (Siegel–Kaemmer 1978)
– TCI, Team Climate Inventory (Ander-
son–West 1998)

Három magyar nyelvű kérdőív is a felhasz-
nálásra került a kezdeti lépések során: 

– Tanítási Klíma Percepció (Tímár 1996)
– Tóth-féle Kreativitást Becslő Skála
(Tóth–Király 2006)
– KEYS kérdőív magyar változata (Lau-
ter–Polner–Orosz 2012)

Ezenkívül a kérdőív dimenzióinak kiala-
kításában Cramond (2005) és Piirto (2011)
munkái is szerepet kaptak, akik szintén írtak
a kreativitást facilitáló egyéni és környezeti
feltételekről.

Mindezek alapján nyolc kulcsfontosságú
dimenziót határoztunk meg:
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I. Motiváció
1. Kihívás, érdekesség, értelmesség
2. Autonómia, beleszólás 
3. Célok iránti elkötelezettség

II. Bátorítás
4. Bátorítás a nyitottságra, az új dolgok

kockáztatására, kipróbálására 
5. Bátorítás a sokféleségre, a nézőpon-

tok változatosságára és a kettősség,
a bizonytalanság tűrésére

6. Elegendő idő, elmélyedés
III. Csoport

7. Csoport bizalom, támogatás
8. Játékosság, humor

Az első három alskála a kreativitás és a bel-
ső motiváció szoros kapcsolatán alapul
(Péter-Szarka 2014), azaz a motiváció krea-
tivitást elősegítő aspektusait tárja fel. 

A (1) Kihívás, érdekesség, értelmesség
alskála megmutatja, megteremtik-e a kihí-
vást a pedagógusok a diákok számára. Ha
a diák úgy érzi, hogy fontos, érdekes és ér-
telmes dolgokat tanul, és nem unatkozik az
órán, akkor motivált lesz a tanulásra, ez pe-
dig a kreativitás egyik meghatározó eleme.
A második alskála, a (2) Autonómia, bele-
szólás szintén egy fontos motiváló tényezőt
vizsgál: azt, hogy milyen mértékben van le-
hetősége a tanulónak arra, hogy a saját dön-
téseket hozzon a tanulási folyamata során,
vagy csak azt csinálhatják, amire a tanár uta-
sítja őket. Az autonómia megtapasztalása
a belső motiváció egyik alapeleme (Deci–
Ryan 2000). A (3) Célok iránti elkötelezett-
ség skála megmutatja, vannak-e a tanulónak
a tanulással kapcsolatos céljai, illetve hogy
ezek mennyire reálisak és érthetőek számára.
A tanulási célok jelenléte sokat segít abban,
hogy a tanuló elkötelezze magát a hosszabb
távú eredmények elérésére, kitartóbbá és mo-
tiváltabbá váljon.

A következő három alskála a tanár báto-
rító magatartására vonatkozik. A (4) Bátorí-
tás a nyitottságra, kockázatvállalásra dimen-
zió azt méri, hogy a diákok mennyire kapnak
lehetőséget arra, hogy új megközelítésből
szemlélhessék a dolgokat, alternatív megol-
dásokat kerssenek, új ötleteket fogalmazza-
nak meg a problémákra, kérdésekre anélkül,
hogy a hibázás valamilyen büntetést vonna
maga után. Az ilyen légkör bátorít a külön-
böző intellektuális és kreatív próbálkozások-
ra, észlelhető a rugalmasság és az újra való
nyitottság a tanórai kereteken belül. Ha a pe-
dagógus a „hibázás a tanulás része” szemlé-
letet vallja, mely szerint a hibázást be kell
vállalni a legjobb megoldás érdekében, akkor
hibázás esetén is megfelelő biztatásban ré-
szesülnek a tanulók, hogy tanuljanak azokból,
illetve visszatérhessenek egy újabb megol-
dás kereséséhez. A (5) Bátorítás a sokféle-
ségre, nézőpontok változatosságára és a bi-
zonytalanság tűrésére elnevezésű skála azt
nézi, mennyire bátorítják a tanárok a diáko-
kat abban, hogy elfogadóak legyenek más
nézőpontokkal, véleményekkel kapcsolatban,
és ne ítéljék túl hamar deviánsnak a tőlük el-
térő látásmódot valló embereket. Ebbe bele-
tartozik az, hogy a tanórán van-e lehetőség
egymás véleményének a meghallgatására,
viták, eszmecserék folytatására, melynek
eredményeként létrejönnek cserék, össze -
csapások az ötletek, a látásmódok, a külön-
böző tapasztalatok és a tudástartalmak között.
Ilyen klíma mellett interakciók alakulnak ki
az információ adás-vételéhez, a problémák,
valamint az alternatívák megvitatására, illet-
ve lehetőség nyílik ezek után terveket szőni,
végső álláspontot foglalni. A pedagógus arra
bátorítja a gyerekeket, hogy merjék megosz-
tani eltérő ötleteiket, véleményüket, valamint
segítséget kapnak, hogy kitartóbbak legyenek
a problémamegoldásban, jobban el tudják

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):107–132. 

APA_2015-2_:0 2015.07.16. 17:51 Page 117



118 PÉTER-SZARKA Szilvia – TÍMÁR Tünde – BALÁZS Katalin

viselni a bizonytalanságot és a feszültséget
még akkor is, ha még nem találták meg azon-
nal a megfelelő megoldást a feladatra. A (6)
Elegendő idő, elmélyedés skála arra utal,
hogy a tanár bátorítja-e a diákokat arra, hogy
elmélyedjenek egy-egy feladat megoldásá-
ban, illetve biztosítja-e erre a megfelelő
mennyiségű időt. Ha kapnak elegendő időt
egy téma megbeszélésére, egy probléma
megoldására, kiküszöbölhető az időbeli nyo-
más, ami a legtöbb esetben negatívan befo-
lyásolja a kreativitás mértékét (Amabile et al.
2002). 

A következő két alskála a tanulócsoport
olyan jellemzőit vizsgálja, melyek a kreati-
vitás szempontjából különösen fontosak.
A (7) Csoportbizalom, támogatás skála azt
vizsgálja, mekkora az elfogadás a csoport
tagjai között. Ez abban érhető tetten, hogy az
osztály tagjai nem nevetik ki egymást, meg-
valósul az egymás iránti figyelmesség, jel-
lemző a segítségnyújtás és az együttműködés.
Ez azért fontos, mert megteremti az alapot
a bizalomteli légkörhöz, és ez az érzelmi biz-
tonság szükséges ahhoz, hogy a diákok meg
merjék osztani gondolataikat, kezdeménye-
zéseiket, ötleteiket a többiekkel. Az utolsó
alskála a (8) Játékosság, humor jelenlétét
méri. A nyugodt, feszültségektől mentes lég-

kör egyik jele, ha a tanórai kereteket meg-
tartva létrejöhet egy olyan jellegű kommuni-
káció az osztály tagjai vagy a tanár és diákok
között, amely megengedi a humoros meg-
jegyzéseket, a játékosságot. A jó hangulat
növeli a kognitív rugalmasságot, ezzel meg-
teremti a kreatív problémamegoldás lehető-
ségét (Nadler–Rabi–Minda 2010).

A kérdőív alskáláinak kialakítása után
egy 8 fős, alapképzésben, doktori képzésben
részt vevő pszichológushallgatókból és egye-
temi oktatóból álló brainstorming csapat se-
gítségével itemeket generáltunk a különböző
dimenziókra. Az állítások megfogalmazása
során a tartalmi vonatkozások mellett a nyel-
vi jellemzőkre is figyelmet kellett fordítani,
szem előtt tartva, hogy a kérdőív első verzió -
ja a középiskolások számára készül. Az itemek
összesítése, illetve néhány nehezen értelmez-
hető vagy nyelvileg helytelen megfogalmazás
kiiktatása után összesen 222 állítás maradt,
példaitemek az 1. táblázatban találhatók. Ez-
után nyolc független bíráló sorolta be az ál-
lításokat a nyolc dimenzióba. Az adatok fel-
dolgozása során azokat az itemeket hagytuk
meg, melyeket nyolcból hatan ugyanahhoz
a dimenzióhoz soroltak. Így jött létre egy
124 itemből álló kérdőív, melyet már közép-
iskolás mintán teszteltünk.

1. táblázat. A kérdőív nyolc dimenziója példaitemekkel

Dimenzió Példaitem
1. Kihívás, érdekesség Úgy érzem, fontos dolgokat tanulunk.
2. Autonómia, beleszólás Csak azt csinálhatjuk az órán, amit a tanárunk mond.
3. Célok iránti elkötelezettség Magaménak érzem az iskola f bb céljait.
4. Nyitottság, kockázatvállalás A tanárok biztatnak minket új megoldások keresésére.
5. Sokféleség, változatosság A társaim sokszín sége inspiráló.
6. Elegend id , elmélyedés Az órán túl sok feladatot kell elvégeznem nagyon rövid id alatt.
7. Csoportbizalom, támogatás Osztálytársaim elfogadnak olyannak, amilyen vagyok.
8. Játékosság, humor A tanárok többsége értékeli a humort.
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A kérdőív empirikus vizsgálata

234 középiskolás (142 lány, 92 fiú) töltötte ki
az első, 124 itemes, 11-fokú Likert skálával
mérő Iskolai Kreatív Klíma Kérdőívet. 82
fő az iskolában, osztályfőnöki órán, felügye-
let mellett töltötte ki a kérdőívet, a többi 152
kérdőív pedig online módon került felvétel-
re, összesen 39 magyarországi településről.
A minta kor és az évfolyam szerinti eloszlá-
sát az 1. ábra mutatja. 

Főkomponens-analízis segítségével vizs-
gálatuk az egyes dimenziók megbízhatóságát,
dimenziónként az első főkomponens megbíz-
hatósági mutatóját a Théta (θ), illetve a leg-

gyakrabban használt mutatót, a Cronbach-alfa
értékét vettük figyelembe (2. táblázat). Ez-
után a megbízhatóságot a nem illeszkedő,
vagyis az összpontszámmal kevéssé korrelá-
ló itemek kizárásával javítottuk. 

Az itemszelekció demonstrálásaként te-
kintsük a második dimenziót, ahol eredetileg
13 állítás szerepelt. Az összpontszámmal leg -
inkább korreláló állítás (r = 0,44) tökélete-
sen kifejezi a dimenzió szándékunkkal meg-
egyező tartalmát: „Van beleszólásunk abba,
hogy hogyan tanuljunk”. Ugyanakkor az
összpontszámmal legkevésbé korreláló állítás
(r = 0,02): „Felelős vagyok a tanulásomért”
sokkal inkább a tanuló elkötelezettségéről

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):107–132. 

1. ábra. Az első mérésben résztvevő 234 középiskolás életkor és osztályfok szerinti eloszlása

2. táblázat. A 124 itemes Iskolai Kreatív Klíma Kérdőív első mérésének eredményei 
a 234 fős középiskolai mintán

Alfaktorok Itemek (db) Cronbach alfa Théta
1. Kihívás, érdekesség 17 0,84 0,88
2. Autonómia, beleszólás 13 0,69 0,71
3. Célok iránti elkötelezettség 8 0,72 0,73
4. Nyitottság, kockázatvállalás 25 0,85 0,88
5. Sokféleség, változatosság 14 0,8 0,81
6. Elegend id , elmélyedés 12 0,81 0,83
7. Csoportbizalom, támogatás 27 0,89 0,92
8. Játékosság, humor 8 0,77 0,79

Összesen: 124
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szólt, és kikerült a kérdőívből. A második
legalacsonyabb korrelációs értéket (r = 0,16)
mutató állítás: „Az órán minden a tanár ál-
tal előre eltervezett módon halad” sem ra-
gadja meg egyértelműen a kívánt tartalmat,
hiszen a tanár tervezheti, hogy közösen dön-
tenek a megvalósítási formáról. Ugyanezt
a dimenziót tekintve még másik két állítás
került ki hasonló indokok miatt (minden eset-
ben r < 0,3) a kérdőívből.

Az ilyen módon rövidített kérdőív is ter-
jedelmes volt, ezért az arányosan sok item-
mel rendelkező dimenziók esetén szüksé-
gessé vált több nagyon hasonló tartalommal
rendelkező item közül néhány állítás kiejté-
se. A kiválasztott itemek kihagyására csak ak-
kor került sor, ha az a megbízhatósági értéket
nem rontotta jelentősen. A második dimen-
ziónál maradva, az állítások közük a „van be-
leszólásunk abba, hogy mit tanulunk” azért
maradt ki a végleges kérdőívből, mert na-
gyon hasonló egy másik állításhoz: „Van be-
leszólásunk abba, hogy hogyan tanuljunk”.
Egyéb állításokkal erőteljes összhangban
lévő tartalma alapján további három állítás is
elhagyható volt. A 13 állítást így 6 állításra si-
került redukálni, a megbízhatóság szintjének
tartása mellett, hiszen a Cronbach-alfa érté-

ke 0,69 helyett 0,67 lett, ami nem jelentős kü-
lönbség.  

A kérdőív kialakításának ebben a szaka-
szában nagyjából a felére, 57-re csökkentettük
a kérdőív állításainak számát. A lerövidített
kérdőív megbízhatósági adatai a 3. táblázat-
ban látható módon alakultak.

Az így kialakított, 57 itemesre redukált
kérdőívet újra teszteltük középiskolás min-
tán. Ez az adatfelvétel is azért volt szükséges,
hogy az 57 itemre rövidített kérdőív meg-
bízhatóságát teszteljük, hiszen már az is ha-
tással lehet a kérdőív megbízhatóságra, hogy
hiányoznak potenciálisan előhangoló itemek.
160 középiskolás tanuló töltötte ki a kérdőí-
vet az iskolájában, számítógépes formában.
A vizsgálatban résztvevők köre a szarvasi
Vajda Péter Gimnázium, a Debreceni Egye-
tem Kossuth Lajos Gyakorlógimnáziuma,
a debreceni Tóth Árpád Gimnázium, vala-
mint a Dienes László Gimnázium tanulói kö-
zül kerültek ki. A nemek szerinti eloszlás ki-
egyenlített volt, 83 lány es 77 fiú. Egyik
esetben sem volt jelen a kitöltéskor tanár,
így azonosak voltak a körülmények minden
vizsgálati személy számára. 

Az 57 kérdéses kérdőív itemeit felhasz-
nálva feltáró faktoranalízist is végeztünk.

3. táblázat. Az első mérés alapján lerövidített, 57 itemes Iskolai Kreatív Klíma Kérdőív eredményei 
a 234 fős középiskolai mintán

Alfaktorok Itemek (db) Cronbach alfa Théta
1. Kihívás, érdekesség 9 0,88 0,88
2. Autonómia, beleszólás 6 0,67 0,68
3. Célok iránti elkötelezettség 4 0,62 0,64
4. Nyitottság, kockázatvállalás 9 0,81 0,83
5. Sokféleség, változatosság 7 0,75 0,75
6. Elegend id , elmélyedés 6 0,74 0,74
7. Csoportbizalom, támogatás 10 0,87 0,87
8. Játékosság, humor 6 0,68 0,7
Összesen: 57
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A faktoranalízis módszere a folyamat során
hozott döntések által többféle kimenetre ve-
zethet. Különböző szempontokat szem előtt
tartva többféle megoldásra jutottunk, viszont
mivel az adatok nem mutattak nagyon stabil
vágópontokat, az eredmények erős benyo-
mások szintjén maradtak. Az objektívebb
megközeítés érdekében hierarchikus klasz-
teranalízis alkalmazása mellett köteleződ-
tünk el. Távolságadatként egy mínusz az ite-
mek közötti korreláció abszolút értékét
használtuk. Így az erősen korreláló kérdések
távolsága alacsony érték lesz, míg a kevéssé
korreláló kérdések távolsága magas érték.
Az eredményt a 2. ábra mutatja. Az alacso-
nyabban kapcsolódó itemek hasonlóbbak
a vizsgálati személyek percepciója alapján.
Az itemek sorszámát nem tüntettük fel, hi-
szen terjedelmi korlátok miatt a mellékletben
csak a végső kérdőív szerepel, így azok
egyébként sem lennének informatívak. 

A hierarchikus klaszteranalízis eredmé-
nye három nagyobb klasztert különített el. Ha
alsóbb elágazásokat vizsgálunk, akkor öt
világosan elkülönülő klasztert kapunk. 
A 2. ábrán is látható három fő klasztert, bal-
ról jobbra haladva, az itemek alapján cso-
portlégkörnek, nyitottságnak és a tanítás

megélésének címkézhetnénk. A nyitottság
két határozottan különálló klaszterre bom-
lik, melyek az újra való nyitottságra és a sok-
féleség, az autonómia bátorítására vonatkozó
itemeket tartalmaznak. A tanítás megélése
szintén két klaszterre válik, ami leginkább
a kihívás, az érdekesség és a korlátok címkét
kaphatná. A tanítás megélése a tanulási fo-
lyamat érzelmi és kognitív megéléséből áll.
A korlátok pedig az időbeli korlátokra, illet-
ve az autonómiára vonatkoznak.

Ha a kérdőív elméleti alapon megalkotott
dimenzióit tekintjük, akkor az új csoportlég-
kör klaszter a Csoport, bizalom, támogatás és
a Játékosság, humor dimenziók itemeit, az új -
ra való nyitottság klaszter a Nyitottság, koc-
kázatvállalás dimenzió itemeit tartalmazza.
Az autonómia bátorítására vonatkozó új
klaszter a Sokféleség, változatosság dimenzió
és az Autonómia, beleszólás állításaiból, míg
a tanuláshoz való hozzáállás érzelmi dimen-
ziója, a kihívás és érdekesség klaszter a Kihí-
vás, érdekesség és a Célok iránti elkötelezett-
ség itemeiből áll össze. A korlátok klasztere az
Elegendő idő, elmélyedés és az Autonómia,
beleszólás állításaiból származik. Az új klasz-
terek tartalmának illusztrálásához 1-1 példa-
itemet ismertetünk a 4. táblázatban.

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):107–132. 

2. ábra. A második mérés adatain végzett klaszteranalízis dendogramja
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Mind az öt klaszter esetén vannak olyan
itemek, melyek lazán kapcsolódnak a töb-
bi itemhez, ezek a főkomponens-analízis és
a Chronbach-alfa érték számítása során is
feltűntek. A második mérés után kialakított,
43 itemes kérdőív megbízhatósági adatai az
5. táblázatban láthatóak.

Ahogyan az az 5. táblázatból is látható,
a klaszteranalízis eredményeképpen kirajzo-
lódó öt főbb skála megbízhatósága erős
a Sokféleség, autonómia bátorítása skála ki-
vételével. A skála megbízhatóságának relati-
ve alacsony értéke abból is fakadhat, hogy
mindössze öt item méri a skálát. A Sokféle-
ség, autonómia bátorítása skála megbízha-
tóbb mérése érdekében további hat itemet
generáltunk, amelyek a skálába illeszked-
hetnek, és az így kialakított 43 + 6 itemes mé-
rőeszközt újabb mintán teszteltük. A hat új
item a 6. táblázatban olvasható.

A kérdőívet 174, 13–15 éves tanuló töl-
tötte ki három kisvárosban, 68 fiú és 104 lány.
A kérdőív itemeit ezúttal skálánként követték

egymást a következő módon: Csoportlégkör
(8 item), Korlátok (11 item), Újra való nyi-
tottság (7 item), Sokféleség, autonómia
bátorítása (5 item), Kihívás, érdekesség 
(12 item) és a 6 új item, ami vélhetően a Sok-
féleség, autonómia bátorítása skálába illesz-
kedik. 

6. táblázat. A Sokféleség és autonómia
bátorítása alskálát kiegészítő hat új állítás

A 3. ábra az új mérés adatain végzett klasz-
teranalízis eredményét mutatja. Az ebben
a mérésben használt itemsorszámok az 

44. Van lehet ségem arra, hogy elmondjam az
órán a véleményemet.

45. A tanárt érdekli, hogy a diákok mit
gondolnak egy témáról.

46. Nem számít az órán, hogy én mit gondolok.
47. Furcsa, ha valaki másképp gondolkodik,

mint én.
48. Az iskolában bátorítanak arra, hogy

önállóan gondolkodjunk.
49. Lehet séget kapunk az órán arra, hogy

meghallgassuk egymás gondolatait.

4. táblázat. Példaitemek a klaszteranalízis által kialakított alskálák tartalmi illusztrálásáshoz

5. táblázat. A második mérés, a 43 itemes Iskolai Kreatív Klíma Kérdőív megbízhatósági eredményei 

Alfaktorok Itemek (db) Cronbach alfa Théta
1. Csoportlégkör 8 0,88 0,78
2. Újra való nyitottság 7 0,83 0,74
3. Sokféleség,
autonómia bátorítása 5 0,65 0,53

4. Kihívás, érdekesség 12 0,87 0,81
5. Korlátok 11 0,79 0,74
Összesen: 43

Csoportlégkör Az osztályom tagjai kedvelik egymást.
Nyitottság Lehet ségünk van arra az órán, hogy újszer megoldásokat keressünk

a feladatokra.
Bátorítás az autonómiára,
sokféleségre

Szabadon felszólalhatok, vitába bonyolódhatok, ha valamivel nem értek egyet.

Kihívás, érdekesség Az iskolában érdekes dolgokat tanulunk.
Korlátok Gyakran vagyunk lemaradva a tanulásban, ezért sietnünk kell az anyaggal.
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1. mellékletben a végleges sorszám után, zá-
rójelben vannak feltüntetve. Öt klasztert el-
különítve a következő itemeket látjuk, mini-
mális eltéréssel: a Kihívás, érdekesség skála
pozitív megfogalmazású itemei; az Újra való
nyitottság és a Sokféleség, autonómia báto-
rítása skála itemei vegyesen az új, nem for-
dított itemekkel kiegészítve; a Csoportlégkör
itemei; a Korlátok itemei és a Kihívás-érde-
kesség skála fordított itemei a két fordított új
(Sokféleség, autonómia bátorítása) itemmel
kiegészítve. Mivel a kérdőívben skálánként
jöttek sorban az itemek, a vizsgálati szemé-
lyek számára valószínűleg sokkal szembetű-
nőbbek voltak a fordított itemek, és így ezek
jobban elkülönültek, valószínűleg ezért vált
szét Kihívás-érdekesség skála két klaszterré,
hiszen ez korábban nem történt meg.

A korábban meghatározott skálákra ki-
számítottuk a Cronbach-alfa és a Théta érté-
két. Az értékek kicsivel alacsonyabbak, mint
a korábbi mérés esetén, ebben komoly szere-
pe lehet az itemek skálánkénti megítélésé-
nek, hiszen így kiugróbb a kevésbé azonos
tartalmú item. Utólag elismerhetjük, hogy ez
az elrendezés nem volt célravezető. Ezt is te-
kintetbe véve a Sokféleség, autonómia báto-
rítása skála megbízhatósága nem csökkent,
sőt talán relatíve nőtt is, de ezt az adatok alap-
ján határozottan nem állíthatjuk (7. táblázat).
Itemredukciót csak az utóbb említett skála
esetében végeztünk, a hat új item közül a for-
dítottakat kihagyva a skálából a Cronbach-
alfa nőtt (0,63-ról 0,66-ra). Jelen tapasztalatok
alapján a 43 itemes kérdőív 4 itemmel kiegé-
szített, összesen 47 állításból álló változatát

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):107–132. 

3. ábra. A harmadik mérés adatain végzett klaszteranalízis dendogramja

7. táblázat. Az Iskolai Kreatív Klíma Kérdőív harmadik mérésének megbízhatósági eredményei 

Alfaktorok Itemek (db) Cronbach alfa Théta
1. Csoportlégkör 8 0,70 0,63
2. Újra való nyitottság 7 0,71 0,62
3. Sokféleség,
autonómia bátorítása 9 0,66 0,50

4. Kihívás, érdekesség 12 0,79 0,74
5. Korlátok 11 0,77 0,71
Összesen 47
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javasoljuk használatra. Az itemeket prezen-
tációját döntően a második vizsgálatnak meg-
felelően kevert formában tartjuk célszerűnek.
Az általunk alkalmazásra javasolt kérdőívet,
annak kiértékelési útmutatójával együtt az
1. számú melléklet tartalmazza.

ÖSSZEGZÉS, KITEKINTÉS

Az Iskolai Kreatív KlímaKérdőív első meg-
bízhatósági eredményei a vizsgált középis-
kolás minták alapján megfelelőek: a Cron-
bach-alfa értékek a szakirodalom szerint 0,7
fölött elfogadhatóak, az adott skála e fölötti
értéken megbízhatónak minősül. Egyes vé-
lemények szerint a kevésbé stabil, képléke-
nyebb és változékonyabb jellemzők mérése
esetén (pl. attitűdvizsgálat vagy akár a klí-
maviszgálat) már a 0,5-es érték is jónak te-
kinthető (Horváth 1997). Az alacsonyabb
Cronbach-alfa érték a vizsgált populáció jel-
legzetessége is lehet; a felnőttek (pl. tanárok
és szülők) által kitöltött verzióhoz képest né-
mileg alacsonyabb megbízhatósági értéket
ad a tanulók vizsgálata (Józsa 2007). Továb-
bá a minta a második mérés esetén viszony-
lag homogén (városi gimnáziumi tanulók)
volt, a jövőben ezért érdemes nagy elemszá-
mú és heterogénebb mintán is vizsgálni a kér-
dőív belső konzisztenciáját. A végleges kér-
dőívünk esetében egy alskála értéke van
a 0,7-es szint alatt (0.66). Az alacsonyabb
érték részben adódhat a megragadni kívánt
alskála összetettségéből, másrészt az állítások
megfogalmazásából és az alkalmazott ská-
lánkénti felvételből, ami hangsúlyozza a té-
telek heterogenitását. 

Az öt új alskála tartalmilag erősen kötő-
dik a Piirto (2011) által leírt öt, kreativitással
kapcsolatos alapbeállítódáshoz: az Önfegye-
lem és kitartás (self-discipline), a Tapasztala-

tokra való nyitottság (opennes to experience),
a Kockázatvállalás (risk-taking), az Ellent-
mondásosság tolerálása (tolerance for ambi-
guity) és a Csoportbizalom (group trust) jel-
lemzőihez. A kitartás, önfegyelem és
motiváció kérdése a mi kérdőívünkben első-
sorban a Kihívás, érdekesség alskálában je-
lenik meg, mely magában foglalja a feladatok
értelmességét és a célok iránti elkötelezett-
séget is. A Nyitottság és az újra való fogé-
konyság al skála lényegében teljesen lefedi
a Piirto által megfogalmazott attitűdöket.
A kockázatvállalásra és a sokféleség tole-
ranciájára mint két alapvető attitűdre utaló ál-
lítások nálunk egy összefoglaló alskálában,
a Sokféleségre és autonómiára való bátorítás
skálában jelennek meg. Kérdőívünkben ezek
az állítások egymást kiegészítve, egy jelenség
két oldalának megjelenéseként értelmezhe-
tők: ha a csoport alapvetően toleráns és elfo-
gadja a sokféleséget, az lehetőséget teremt az
egyéni kockázatvállalásra, az önálló gondo-
latok és az autonómia felvállalására. A Cso-
portlégkörrel és csoportbizalommal kapcso-
latos állítások nálunk is önálló faktorként
jelennek meg. A Piirto által említett öt alap-
feltétel mellett kérdőívünkben a klímát nega-
tív irányba befolyásoló elemként jelentek
meg a korlátokkal és presszióérzéssel kap-
csolatos állítások. Ezek kifejezetten az isko-
lai környezetre vonatkozó elemek, ezért nem
feltétlenül jelennek meg az általános, Piirto-
féle felsorolásban. Ez az alskála elsősorban
az iskola merevségéből és az időhiányból fa-
kadó kellemetlen körülményeket tartalmazza.

Egy teszt vagy skála érvényességének el-
engedhetetlen feltétele az, hogy elfogadható
megbízhatóságú legyen (Nagybányai Nagy
2006), ezért vizsgáltuk először a kérdőív
megbízhatóság mutatóit. Ugyanakkor a meg-
bízhatóság vizsgálata mellett a kérdőív érvé-
nyességének vizsgálata is fontos, mely irány-
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ba már megtettük az első lépéseket. Mivel
a vizsgált terület, a kreatív klíma tanulmá-
nyozása újszerű, nem könnyű olyan mérő-
eszközt találni, amely kritériumként szolgál-
hat a validitás ellenőrzésére. A területről
szerzett ismereteink bővülése és a mérőesz-
közzel szerzett tapasztalatok, adatok foko-
zatos gyarapodása következtében valószínű-
leg történnek még apróbb változtatások
a kérdőívben, mely így egyre pontosabban je-
lezheti az osztálytermi tanítási klíma kreati-

vitást facilitáló jellegét. A kérdőív face-vali-
ditása a szakirodalom ismeretében magas-
nak tekinthető, a reliabilitása is megfelelő, ez
alapján jelen formájában is használható.
Hosszabb távú cél a kérdőív kapcsán nagy-
számú heterogén mintára alapozott összeha-
sonlító értékek publikálása, addig is alkal-
mazható a kérdőív jelen formájában például
különböző osztályok kreatív klímájának ösz-
szehasonlítására.

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):107–132. 

SUMMARY

SCHOOL CREATIVE CLIMATE QUESTIONNAIRE

Background and aims: Creativity research and theory traditionally focus on the individual, per-
sonal characteristics of creativity: creative thinking skills, personality or the creative process.
However, in the past few decades this person-centered spectrum of creativity has been broa-
dened, and today we encounter several theories that emphasize the importance and the faci-
litative role of environmental factors. In school context one of the most important factors that
facilitate creativity is classroom climate. Methods: Assessment of the creative climate is the
first step to build a creativity-friendly classroom atmosphere, and the School Creative Climate
Questionnaire for high-schools can be a tool for it. This study introduces the first steps of wor-
king out the questionnaire, from the theoretical overview to the final version and presents the
results of three empirical studies of high-school students (N=234 and N=160, N=174). Results:
At present, the questionnaire contains 47 items in 5 dimensions: Group climate, Openness, To-
lerance and encouragement of diversity and autonomy, Challenge and interest and Barriers and
pressure (Cronbach α: 0.66-0.79). Discussion: After setting the standard values in the near fu-
ture, the tool allows for formulating intervention strategies to promote a creative classroom
climate.
Keywords: creativity, environmental factors, creative climate, assessment, School Creative Cli-
mate Questionnaire
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1. MELLÉKLET

Iskolai Kreatív Klíma Kérdőív – középiskola

Az alábbi kérdőív témája az iskolai légkör. Kérlek, jelöld be az 1-től 7-ig tartó skálán, hogy
az iskolai tanórákra ÁLTALÁBAN mennyire jellemző az adott állítás. 

1 Egyáltalán nem jellemző
2 Nagyon kicsit jellemző
3 Kicsit jellemző
4 Közepesen jellemző / Nem tudom eldönteni
5 Elég jellemző
6 Nagyon jellemző
7 Teljes mértékben jellemző
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1. (3) Az osztályunkban er s az összetartás. 1 2 3 4 5 6 7
2. (49) Lehet séget kapunk az órán arra, hogymeghallgassuk egymás gondolatait. 1 2 3 4 5 6 7
3. (2) Az osztályunk tagjai gyakran kigúnyolják, kinevetik egymást. 1 2 3 4 5 6 7
4. (21) A tanárok biztatnak minket új megoldások keresésére. 1 2 3 4 5 6 7
5. (16) Csak azt csinálhatjuk az órán, amit a tanárunk mond. 1 2 3 4 5 6 7

6. (24) Lehet ségünk van arra az órán, hogy újszer megoldásokat keressünk
a feladatokra. 1 2 3 4 5 6 7

7. (44) Van lehet ségem arra, hogy elmondjam az órán a véleményemet. 1 2 3 4 5 6 7
8. (38) Az iskolai elvárások reálisak. 1 2 3 4 5 6 7
9. (28) Szabadon felszólalhatok, vitába bonyolódhatok, ha valamivel nem értek egyet. 1 2 3 4 5 6 7
10. (40) Az iskolában tanultakra nincs szükség a hétköznapokban. 1 2 3 4 5 6 7
11. (9) Gyakran vagyunk lemaradva a tanulásban, ezért sietnünk kell az anyaggal. 1 2 3 4 5 6 7

12. (25) Bátorítanak arra, hogy hibázás után is próbáljak megoldást keresni
a feladatokra. 1 2 3 4 5 6 7

13. (11) Az órán nagyon korlátoz a körülöttem lév sok szabály. 1 2 3 4 5 6 7
14. (34) A hétköznapi életben semmi hasznát nem veszem az iskolában tanultaknak. 1 2 3 4 5 6 7
15. (26) A tanáraim nyitottak az új ötletekre. 1 2 3 4 5 6 7

16. (14) Nem engedhetjük meg az órán magunknak, hogy humoros
megjegyzéseket tegyünk. 1 2 3 4 5 6 7

17. (1) Az osztálytársaimmal nem szeretünk együtt játszani. 1 2 3 4 5 6 7
18. (15) Sosem használunk új megoldásokat, csak a régieket. 1 2 3 4 5 6 7
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Kiértékelés: Az egyes alskálákba tartozó itemek eredményeit összeadjuk, majd elosztjuk az
adott alskálába tartozó itemek számával, azaz átlagot számolunk. 
A fordított itemeket (N-negatív) fordítva pontozzuk (1→7, 2→6, 3→5, 5→3, 6→2, 7→1).
Csoport: 1, 3F, 17F, 23, 30F, 36F, 38F, 45F
Nyitottság: 4, 6, 12, 15, 19, 39, 47
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19. (20) Vannak olyan feladatok, amelyeket többféle módon is meg lehet oldani. 1 2 3 4 5 6 7
20. (31) Van lehet ségünk arra, hogy az órai munka során önálló döntéseket hozzunk. 1 2 3 4 5 6 7
21. (19) Pontosan úgy kell végrehajtanunk a feladatokat, ahogyan azt a tanár akarja. 1 2 3 4 5 6 7
22. (18) Nincs elég id m arra, hogy átgondoljam az iskolai feladataimat. 1 2 3 4 5 6 7
23. (4) Az osztályom tagjai kedvelik egymást. 1 2 3 4 5 6 7
24. (43) Fontosnak tartom a tanulást. 1 2 3 4 5 6 7
25. (13) A tanárok többsége nem értékeli a humort. 1 2 3 4 5 6 7
26. (37) Az iskolában érdekes dolgokat tanulunk. 1 2 3 4 5 6 7

27. (30) Egy döntés el tt végighallgatjuk mindenki álláspontját, és csak azután
határozunk. 1 2 3 4 5 6 7

28. (32) Jól meghatározott céljaim vannak a tanulmányaimmal kapcsolatban. 1 2 3 4 5 6 7
29. (27) A társaim sokszín sége inspiráló. 1 2 3 4 5 6 7
30. (8) Bizalmatlan vagyok az osztálytársaimmal szemben. 1 2 3 4 5 6 7

31. (29) Bátorítanak arra, hogy viseljem el a feszültséget, amit egy megoldatlan
feladat okoz. 1 2 3 4 5 6 7

32. (12) Id i nyomást érzek a munkám során. 1 2 3 4 5 6 7
33. (48) Az iskolában bátorítanak arra, hogy önállóan gondolkodjunk. 1 2 3 4 5 6 7
34. (41) Az órai feladatok nem kötik le a figyelmemet. 1 2 3 4 5 6 7
35. (33) Úgy érzem, fontos dolgokat tanulunk az iskolában. 1 2 3 4 5 6 7
36. (5) Az osztálytársaim nem tisztelik egymást. 1 2 3 4 5 6 7
37. (36) Az órákon gyakran unatkozom. 1 2 3 4 5 6 7
38. (7) Az osztályunk képtelen az együttm ködésre. 1 2 3 4 5 6 7
39. (23) Az órák rugalmasak. 1 2 3 4 5 6 7
40. (39) Van értelme az iskolai tanulásnak. 1 2 3 4 5 6 7
41. (10) Az órákon nincs id nk a feladatokat a saját tempónkban megoldani. 1 2 3 4 5 6 7
42. (17) Az órán túl sok feladatot kell elvégeznem nagyon rövid id alatt. 1 2 3 4 5 6 7
43. (42) Az iskolai elvárások nem érthet ek számomra. 1 2 3 4 5 6 7
44. (35) Az iskolában nem tanulunk semmi érdekeset. 1 2 3 4 5 6 7
45. (6) Sok személyes konfliktus van az osztálytársaim között. 1 2 3 4 5 6 7
46. (45) A tanárt érdekli, hogy a diákok mit gondolnak egy témáról. 1 2 3 4 5 6 7
47. (22) Mindig megpróbáljuk a dolgokat több néz pontból megvizsgálni. 1 2 3 4 5 6 7
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Bátorítás a sokféleségre, autonómiára: 2, 7, 9, 20, 27, 29, 31, 33, 46 
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Korlátok: 5F, 11F, 13F, 16F, 18F, 21F, 22F, 25F, 32F, 41F, 42F
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ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkitűzések: A rendszerkezelői/rendszeroperátori munkakör jellemző tevékenysé-
ge – egy automatizált rendszer működésének felügyelete – komplex és dinamikus környezet-
ben zajlik. A munkaköri alkalmasság megítéléséhez ezért előnyös lehet olyan körülmények kö-
zött mérni a teljesítményt, ami a tevékenységre jellemző körülményeket szimulálja. Ebből
a célból készítettük a Diagramok tesztet, jelen tanulmányban pedig megvizsgáltuk, hogy
alkalmas lehet-e a rendszerkezelői/rendszeroperátori munkakörök esetén az alkalmasság vizs-
gálatára. Módszer: A teszt konstruktumvaliditását egy komplex rendszerkezelői alkalmas-
ságvizsgálat során gyűjtött adatok segítségével ítéltük meg, amely során összevetettük az ered-
ményeket más képességtesztek eredményeivel. Eredmények: Az eredmények szerint a teszten
nyújtott teljesítményt befolyásolják a figyelmi és logikus gondolkodási képességek, ugyanakkor
a Diagramok teszt nem helyettesíthető pusztán ezen figyelmi és logikus gondolkodást mérő
tesztekkel. Következtetések: A Diagramok teszt arculati validitását megfelelőnek ítéltük – a teszt
egyszerűen és megfelelően szimulálja azt a feladatot és azokat a körülményeket, amelyekkel
a rendszerkezelő a munkája során találkozik. A vizsgálat megerősíti a Diagramok teszt konst-
ruktumvaliditását, ugyanakkor a feladat komplexitása miatt ennek megítélése nem tekinthe-
tő véglegesnek.
Kulcsszavak: képességteszt, alkalmasságvizsgálat, rendszerkezelő, arculati validitás, konst-
ruktumvaliditás
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BEVEZETÉS

A tanulmányban bemutatjuk a Diagramok
tesztet, amely a rendszerkezelői/rendszer-
operátori munkakör egy jellegzetes és köz-
ponti tevékenységét – egy rendszer működé-
sének a felügyeletét – szimulálja. A teszt
alkalmasságvizsgálat céljából került kidolgo-
zásra egy vegyipari cég rendszerkezelői mun-
kaköre részére. A teszt arculati validitásának
megítélése céljából feltártuk, melyek azok
a követelmények, amelyeknek a rendszerke-
zelői/rendszeroperátori munkakörben általá-
ban és a kérdéses cégnél betöltött munka-
körben specifikusan meg kell felelni, hogy
bemutassuk, hogyan illeszkedik ebbe a kép-
be a Diagramok teszt mérési felülete. A konst-
ruktumvaliditás megítélése céljából a Diagra-
mok teszten elért eredményeket összevetettük
más képességtesztek eredményével.

A rendszeroperátorok jellegzetesen komp-
lex területen dolgoznak (pl. atomerőművek,
olajfinomítók stb.), ahol a feldolgozás ki-
sebb-nagyobb mértékben automatizált (szá-
mítógépek által vezérelt), és feladatuk a rend-
szer működésének felügyelete, az üzemszerű
működés biztosítása, valamint hibás műkö-
dés esetén a hiba okának elhárítása, a komo-
lyabb következmények (pl. balesetek, ter-
meléskiesés) megelőzése vagy enyhítése
céljából. A munkavégzés környezete alapve-
tően dinamikusan változó, komplex környe-
zet, amely folyamatos felügyeletet és inkre-
mentális döntéshozást, valamint aktív
problémamegoldást követel – ezeket Woods
és Roth (1986, idézi Kim-Seong 2002) a kö-
vetkezőkben foglalja össze:

I. A zavar kialakulásának folyamatos mo-
nitorozására van szükség, nem pedig
egyszeri megfigyelésre.

II. A reakciókat felül kell vizsgálni a meg-
változott helyzet/kontextus függvényé-
ben.

III. Az aktuális állapot észlelését alapvetően
meghatározza a korábbi állapotok észle-
lése.

IV. Szükséges elvárásokat kialakítani, hogy
mi fog történni, és ennek megfelelően
mó dosítani a felügyeleti stratégiát.

V. Inkrementális döntéshozásra van szük-
ség a helyzet többszöri mérlegelése és
a megváltozott helyzethez való alkal-
mazkodás révén.

VI. Szükséges az adekvát visszajelzés.

A tevékenység egyik fontos velejárója az ál-
landó bizonytalanság, ami a részleges, el-
lentmondó, hiányzó, illetve változó informá-
ciókból, adatokból származik (Meister 1995).
A bizonytalanság a rendszer normál műkö-
dése esetén csekély, míg a téves működés
esetén nagymértékű lehet.

A rendszeroperátori tevékenység jellem-
zésére több próbálkozás is született. Kim és
Seong (2002, 2003) például a rendszerope-
rátort mint információfeldolgozó csatornát
képzelik el, ami lehetőséget ad a tevékenység
kvantitatív modellezésére. Meister (1995)
azokra a potenciális hibákra koncentrál, ame-
lyek a tevékenység egyes, megkülönböztet-
hető fázisaiban előfordulhatnak, és a meg-
közelítése alapvetően leíró célzatú.

Kim és Seong (2002, 2003) információ-
feldolgozási modellje szerint a rendszerope-
rátor bizonyos információkat kap, vagy sze-
rez a környezetéből (input), amelyek alapján
megtervezi és kivitelezi a cselekedeteit (out-
put). Az input outputtá alakítása közben kog-
nitív feldolgozás történik, amelyre azért van
szükség, mert a rendszeroperátor csak bizo-
nyos indikátorokból (kijelzőkből, automatikus
riasztásokból, más operátorok beszámolóiból
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stb.) tudja kikövetkeztetni a rendszer aktuális
állapotát, amit fel kell használnia a reakciói
megtervezése során. Az információfeldolgo-
zás első lépése a környezetből származó jelek
észlelése és jelentéssel való felruházása (azaz
értelmezése). Az egyes információk a rend-
szer hibás működésének okaként vagy jele-
ként is értelmezhetők. A következő lépés
a rendszer aktuális állapotának a kikövet-
keztetése – ez az észlelt és értelmezett infor-
mációk alapján történik. Ezt követi a rendszer
aktuális állapotához vezető tényezők azono-
sítása, a hibás működés okainak feltárása,
ami az aktuális állapot ismeretén és a kör-
nyezetből származó információkon alapul.
Az utolsó lépés a rendszer működésének
helyreállításához szükséges lépések megter-
vezése és kivitelezése, ami a korábbi fázisok
mindegyikén alapulhat.

A Meister (1995) által kidolgozott modell
Rouse és Rouse (1983) modelljén alapul,
amely feltételezi, hogy a rendszer normál
működése esetén a rendszeroperátor felvált-
va felméri a rendszer állapotát, illetve kivá-
lasztja és kivitelezi a teendőket. Amennyiben
a rendszer működése eltér a normálistól (ez
kiderülhet a rendszer megfigyeléséből vagy
automatikus riasztásból), a rendszeroperátor
úgy dönthet, hogy beavatkozásra van szük-
ség. Egy már ismert szituáció esetén a bea-
vatkozás mibenléte egyértelmű lehet, és
azonnal kivitelezhető, míg egy új típusú szi-
tuáció esetében aktív problémamegoldásra
van szükség, aminek központi eleme a rend-
szer állapotára vonatkozó hipotézisek meg-
fogalmazása és ellenőrzése. Meister (1995)
a rendszeroperátor tevékenységének egyes
fázisaiban a következő potenciális hibalehe-
tőségeket azonosítja:

I. Információgyűjtés:
1. nem sikerül felfedezni a hibát;
2. a rendszer állapotát jelző információt

félreolvassa vagy félreértelmezi;
3. több jelzés együttes értelmezése si-

kertelen vagy hibás (amikor erre szük-
ség lenne);

4. tévesen úgy észleli, hogy megválto-
zott a rendszer állapota;

5. nem észleli a rendszer változását, az
arra utaló jelek ellenére;

6. tévesen méri fel az előállt helyzet sú-
lyosságát;

7. túl sok vagy túl kevés időt tölt az in-
formációk összegyűjtésével;

8. nehézségek a rendszer állapotát jelző
adatok értelmezésében;

9. a figyelem túlzott fókuszálása egy jel-
re egy másik kárára.

II. A rendszer stabilizálásához szükséges fel-
tételek biztosítása:
1. nem sikerül stabilizálni a rendszert;
2. nem elégségesek vagy nem megfele-

lők a feltételek a rendszer stabilizálá-
sához;

3. alul- vagy túlbecsüli a stabilizáláshoz
szükséges feltételeket.

III. Hipotézisek létrehozása:
1. egyáltalán nem, vagy csak kevés új

hipotézist tud megfogalmazni;
2. nem sikerül dönteni a versengő hipo-

tézisek között;
3. téves hipotézis kiválasztása;
4. helyes hipotézis kipróbálás nélküli el-

utasítása
5. helytelen hipotézishez való ragaszko-

dás az annak ellentmondó információk
ellenére.

IV. Hipotézisek tesztelése:
1. nem sikerül tesztelnie, vagy nem meg-

felelő módon teszteli a hipotézist;
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2. a hipotézis tesztelését nem tudja kivi-
telezni;

3. tesztek eredményének a félreértelme-
zése.

V. Korrektív tevékenység kivitelezése:
1. olyan tevékenységet választ, ami in-

konzisztens a rendelkezésre álló in-
formációkkal;

2. a választott tevékenységet nem tudja
kivitelezni;

3. nem tudja befejezni a kiválasztott te-
vékenységet;

4. túl gyorsan reagál, amikor arra nincs
feltétlenül szükség;

5. ragaszkodik az adott tevékenységhez
azután is, hogy kiderült róla, hogy nem
hatékony;

6. belekezd a kiválasztott tevékenységbe,
amikor arról időközben kiderül, hogy
már nem adekvát (a helyzet megválto-
zása miatt);

7. nem tudja ellenőrizni vagy félreértel-
mezi a tevékenysége következménye-
it/hatásait;

8. nem képes eldönteni, hogy a tevé-
kenység hatékony volt, vagy nem, és
nem tudja eldönteni, hogy érdemes-e
továbbra is ragaszkodnia hozzá.

A vegyipari cég rendszerkezelői munkakö-
rének elvárásait interjús és fókuszcsoportos
vizsgálatok, valamint a munkafolyamatok
megfigyelése révén igyekeztünk feltárni. Az
érdeklődésünk kiterjedt különböző pszicho-
lógiai jellemzőkre – személyiségvonásokra,
képességekre, a munkahelyi viselkedés jel-
legzetességeire.

A munkakörelemzés alapján a rendszer-
kezelői munkakör célja röviden a felügyelete
alá tartozó rendszer (kazánok, csövek, szele-
pek, tartályok stb. együttese) helyes működé-
sének biztosítása, a helytelen működés meg-

akadályozása, illetve az esetlegesen fellépő
hiba elhárítása. A feladat nagy felelősséggel
jár, tekintve, hogy a gyár fokozottan tűz- és
robbanásveszélyes anyagokkal dolgozik –
ezért különösen fontos a feladatot ellátó sze-
mély rátermettsége, alkalmassága. A rend-
szerkezelő a munkaideje nagy részét a ve-
zérlőben tölti, ahol számítógépen keresztül
figyelemmel kísérheti a gyártási folyamatot.
Ehhez több kijelző áll rendelkezésére, ame-
lyeket időnként váltogatnia kell, mivel egy-
szerre nem fér ki mindegyik a számítógépek
képernyőjére. A kijelzők állapota alapján, il-
letve a számítógépes rendszer automatikus
jelzései alapján a rendszerkezelőnek fel kell
ismernie azt, amikor a rendszer nem üzem-
szerűen működik (pl. valamelyik kazánban
veszélyesen megemelkedik a nyomás), és
megfelelő intézkedéseket kell tennie az
üzemszerű működés helyreállítása érdeké-
ben. A rendszer felügyeletét, annak bonyo-
lultságától függően rövidebb-hosszabb ideig
tanulja, és azt egy vezető rendszerkezelő fel-
ügyelete mellett üzemelteti. A vezérlőben
a rendszer működését vázlatosan ábrázoló
diagram is a rendelkezésére áll. Az üzemel-
tetés szempontjából nagyon fontos azon hely-
zetek detektálása és felismerése, amelyek
nem üzemszerű működést jeleznek, vagy az
üzemszerű működés felborulásához vezet-
hetnek – hiszen így lehetővé válik a megfe-
lelő lépések megtervezése az üzemzavar
megelőzésére vagy elhárítására. Ezen hely-
zetek felismerését nehezítheti az, hogy
a rendszerkezelőnek a figyelmét meg kell
osztania a különböző kijelzők között.

A rendszerkezelői alkalmasságvizsgálat
céljára kiválasztott tesztekkel igyekeztünk
lefedni a munkakör szempontjából kritikus
kompetencia- és képességterületeket (pl. lo-
gikus gondolkodás, műszaki-technikai látás-
mód, szelektív figyelem, koncentrációs kész-
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ség, gyors-pontos munkavégzés, teljesít-
ménymotiváció stb.), ugyanakkor nem volt
eszközünk annak megítélésére, hogy a rend-
szerkezelő legkritikusabb tevékenységét (egy
rendszer felügyeletét egy komplex és dina-
mikusan változó környezetben) milyen haté-
konysággal képes végezni. Ebből a célból
dolgoztuk ki a Diagramok tesztet, amely azt
a komplex és dinamikus környezetet hivatott
szimulálni, ami a rendszerkezelő vezérlőben
végzett munkájára jellemző.

MÓDSZER

A vizsgálatot munkahelyi alkalmasságvizs-
gálat keretében végeztük egy vegyipari gyár-
ban. Az alkalmasságvizsgálat célja rendszer-
kezelői munkakörre jelentkezők, egy belső
képzési programba jelentkező rendszerkeze-
lők, valamint vezető rendszerkezelők szűré-
se, alkalmasságának megállapítása volt. Az
alkalmasságvizsgálat komplex képességvizs-
gálat volt, a használt tesztcsomag segítségé-
vel több képesség- és személyiségjellemző
felmérésére is sor került, ami lehetőséget
adott a Diagramok teszt validitásának meg-
ítélésére – más képességtesztek eredményé-
vel való összehasonlítás révén.

Minta

A vizsgálatban összesen 609 személy vett
részt. Mivel a minta meglehetősen szélsősé-
ges megoszlást mutatott mind a nem (a min-
ta 98%-a férfi), mind iskolai végzettség te-
kintetében (a minta 94%-a középiskolai
végzettségű), úgy döntöttünk, hogy az elem-
zés során figyelmen kívül hagyjuk a nőket,
valamint a 8 általános iskolai, illetve egyete-
mi-főiskolai végzettséggel rendelkezőket.

A statisztikai elemzést a szűkített, 563 fős
mintán végeztük el, amely tehát középiskolai

(technikusi, szakközépiskolai, illetve gimná-
ziumi) végzettséggel rendelkező férfiakból
állt. Az átlagos életkor a mintában 33,7 év
(18–57 év, szórás: 9,5).

Eszközök

A vizsgálat során a jelöltek több képesség-
tesztet és személyiségtesztet töltöttek ki. A ta-
nulmányban ezek közül az általunk készített
Diagramok tesztet és a Logikai Betűsorok
tesztet (Kurucz–Münnich 2008), valamint
a Vienna Test System négy tesztjét, a COG-ot
(Wagner–Karner 2003), a DT-t (Neuwirth–
Benesch 2003), a FOLO-t (Bratfisch et al.
2003), továbbá az LVT-t (Biehl 2004) hasz-
náltuk fel.

A Diagramok teszt kialakítását azokra
a körülményekre alapoztuk, amelyekkel
a rendszerkezelő – munkája során – a vezér-
lőteremben találkozik, ezek közül is elsősor-
ban a technológiai folyamatok felügyeletére
helyeztük a hangsúlyt, mivel az alapvető je-
lentőségű a munkakör szempontjából. A Dia -
gramok teszttel azt a komplex, dinamikus
környezetet igyekeztünk szimulálni, amely
a rendszerkezelők vezérlőben végzett mun-
kájára jellemző.

A tesztfelület egy, az eltelt időt jelző szö-
vegdobozból (az 1. ábrán középen felül),
egy 5 oszlopból álló diagramból (az oszlo-
pokat betűk jelölik A-tól E-ig), valamint egy
listából áll, amely 5 vészhelyzet meghatáro-
zását (lényegében feltételes állításokat), to-
vábbá a vészhelyzetekkel kapcsolatos jelzé-
sekre szolgáló gombokat és az aktuális
válaszokat jelző állapotjelzőket tartalmazza
(1. ábra).

A feladat során az oszlopok magassága
véletlenszerűen változik (de nem teljesen ki-
számíthatatlanul, azaz nincsenek ugrásszerű
változások), a tesztalany reakcióitól függet-
lenül. A tesztalany feladata, hogy ez alatt az
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idő alatt figyelemmel kísérje a diagramot, és
jelezzen a megfelelő gomb megnyomásával,
ha valamely vészhelyzet bekövetkezik (az
adott feltételes állítás teljesül), vagy elmúlik
(az adott feltételes állítás már nem teljesül) –
ezt a kérdéses vészhelyzet mellett található
piros (vészhelyzet bekövetkezése), illetve
zöld (vészhelyzet elmúlása) gombbal teheti
meg. A két gomb között található állapotjel-
ző a tesztalany reakciójának megfelelően
színt vált: piros színű lesz, ha a tesztalany
a vészhelyzet bekövetkezését jelzi, és zöld,
ha annak elmúlását. A 2. ábrán látható egy
példa az egyik vészhelyzet bekövetkezésére.

2. ábra. Példa egy vészhelyzetre (a vészhelyzet
meghatározása: „Ha a C oszlop magassága

kisebb az E oszlop magasságánál”)

A feladat megoldása során a tesztalany
egy dinamikusan változó helyzettel találko-

zik, amely során a figyelmét több jelzés kö-
zött kell megosztania (az öt oszlop mind-
egyikét figyelnie kell). Annak eldöntéséhez,
hogy az egyes vészhelyzetek bekövetkeznek
vagy elmúlnak, a leírásoknak megfelelő kö-
vetkeztetéseket kell tennie a tesztalanynak,
ami némely esetben bizonytalan jelzéseken
alapul (pl. az 5. vészhelyzetnél az értékelen-
dő oszlopok összehasonlítása a köztük lévő
távolság miatt pontatlanabb lehet). Az oszlo-
pok magassága ugyan véletlenszerűen válto-
zik, ugyanakkor nem teljesen kiszámíthatat-
lanul, mivel nincsenek ugrásszerű változások;
ezért támogathatja a jó teljesítményt az elvá-
rások kialakítása, és azok alapján a monito-
rozás stratégiájának megváltoztatása; ami-
kor például az oszlopok változása olyan
tendenciát mutat, hogy az egyik vészhelyzet
hamarosan bekövetkezik, akkor segítheti
a gyors reagálást, ha a tesztalany figyelmét
egy ideig a kritikus oszlopokra fókuszálja.

A tesztalany egyes vészhelyzetekkel kap-
csolatos véleményét minden pillanatban az
állapotjelzők fogják képviselni, amelyek ak-
tuális állapota 200 ms-ként kerül rögzítésre,
és kiértékelésre. A kiértékelés során minden

A B C D E

1. ábra. A Diagramok tesztfelülete
(a felületen használt színek: az oszlopok narancssárgák, a vészhelyzetek leírása mellett a két gomb balról jobbra

haladva piros, illetve zöld, a köztük lévő sáv zöld, vagy pedig piros)

A B C D E
Vészhelyzetek

Ha a B oszlop magassága nagyobb az A oszlop magasságánál.

Ha a C oszlop magassága kisebb az E oszlop magasságánál.

Ha az A és a B oszlop magassága nagyobb a C oszlop magasságánál.

Ha az E oszlop magassága kisebb a B oszlop magasságánál.

Ha az E oszlop magassága nagyobb az A és a C oszlop magasságánál.
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egyes vészhelyzet esetében összehasonlítás-
ra kerül a jelzett állapot (az állapotjelző alap-
ján) és a valós állapot (a diagram alapján).
A tesztalany teljesítménye az egyes vész-
helyzetek detektálásában négyféle informá-
ció alapján kerül megítélésre:

1. azon rögzítések száma, amikor a teszt alany
vészhelyzetet jelzett, és ténylegesen fenn-
állt a vészhelyzet (találatok száma);

2. azon rögzítések száma, amikor a teszt alany
vészhelyzetet jelzett, de nem állt fenn
a vészhelyzet (téves riasztások száma);

3. azon rögzítések száma, amikor a teszt alany
nem jelzett vészhelyzetet, de a vészhely-
zet fennállt (kihagyások száma);

4. azon rögzítések száma, amikor a teszt alany
nem jelzett vészhelyzetet, és nem is állt
fenn vészhelyzet (helyes elutasítások szá-
ma).

Az 1. és 4. típusú reakciók adekvát reakciók,
arra utalnak, hogy a tesztalany gyorsan és
megbízhatóan képes detektálni a vészhelyzet
bekövetkezését, valamint elmúlását. A 2. és 3.
típusú reakciók téves reakciók, és arra utal-
nak, hogy a tesztalany nem képes időben
észrevenni a vészhelyzetek bekövetkezését
vagy elmúlását.

Az egyes vészhelyzetek detektálásában
nyújtott teljesítményt a Cohen-féle kappa
statisztikával fejeztük ki, amely azt jelzi, hogy
a tesztalany teljesítménye mennyivel halad-
ja meg azt a szintet, ami véletlen találgatás
esetén is elérhető (részletekért ld. Cohen
1960, példaként tesztmutatóként való alkal-
mazásra ld. Kurucz–Münnich 2008). A kap-
pa értéke –1 és 1 között változhat; a 0 érték
a véletlen találgatás szintjét jelenti, a –1 ér-
ték a teljesen inadekvát válaszokat jelzi, míg
az 1 érték a teljes mértékben adekvát vála-
szokat. A teszt összesített pontszámának ki-
számolása a vészhelyzetekkel kapcsolatos

teljesítmény meghatározásához hasonlóan
történik, de itt először az öt vészhelyzettel
kapcsolatos reakciókat összegezzük a négy
reakciótípus mentén, majd ezek alapján ha-
tározzuk meg a Cohen-féle kappát.

A tesztfázist tanulási fázis előzi meg, ami
három részből áll, mindegyik rész a tesztfel-
adathoz hasonló, de rövidebb (1 perces) fel-
adatból áll. Az első részben három vészhely-
zetet kell a tesztalanynak figyelnie, ami
a második részben négyre, majd a harmadik
részben ötre bővül. A vészhelyzetek (valamint
azok sorrendje is) megegyeznek a gyakorló-
feladatokban alkalmazott vészhelyzetekkel,
így a tanulási fázis a válaszadás gyakorlásán
túl lehetőséget ad a vészhelyzetek memorizá-
lására is. A tanulási fázis mindhárom részét
legalább egyszer, legfeljebb háromszor old-
hatja meg a tesztalany – itt visszajelzést is
kap teljesítményéről (ld. 3. ábra). A vissza-
jelzés tartalmazza mindegyik vészhelyzet
esetében a teljesítményt jelző négyféle in-
formációtípust (kereszttábla formájában), va-
lamint a Cohen-féle kappa statisztika alapján
meghatározott szöveges értékelést. A vissza-
jelzés áttanulmányozása után a tesztalany-
nak lehetősége van újra próbálkozni vagy to-
vábblépni a következő gyakorlófeladatra
vagy a tesztfeladatra.

A Diagramok teszt számítógépen való
megvalósítása lehetővé teszi többek között,
hogy a tesztalany bizonyos korlátok között
önállóan dönthessen a gyakorlás mennyisé-
géről, továbbá azonnali visszajelzést kapjon
a teljesítményéről. Ugyancsak a számítógépes
megvalósítás miatt van lehetőség dinamikus
(animált) tesztfelületet alkalmazni, valamint
a teszt interaktivitását (az állapotjelzőnek
a tesztalany válaszához való igazodását) biz-
tosítani.

A COG (Cognitrone) egy figyelmi-kon-
centrációs képességet mérő teszt. A vizsgálati

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):133–146
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személynek a teszt során absztrakt figurákat
kell összehasonlítania, és eldöntenie, hogy
azok azonosak-e, vagy sem. Mind a megfe-
lelést, mind az eltérést gombnyomással kell
jelezni. A COG általunk alkalmazott S8 al-
tesztjében a vizsgálat tartama 7 perc, amely
idő alatt a figurák folyamatosan követik egy-
mást a válaszadást követően (Wagner–Karner
2003). A tesztváltozók közül a COG-SUMR,
valamint a COG-PRF változókat használtuk
fel, amelyek rendre a helyes válaszok meny-
nyiségét, valamint a téves válaszok (hibák)
arányát jelzik az összes adott reakcióhoz ké-
pest.

A DT (Determination test) a reaktív stressz-
toleranciát, a figyelmi pontosságot és a re-
akcióidőt méri. A figyelmi feladatot a vizs-
gálati személy stresszel telített helyzetben
végzi, ahol a stresszt a folyamatosan érkező
vizuális és akusztikus ingerek jelentik. A ma-

gasan motivált személy számára helyes meg-
küzdésnek számít, ha képes az ingerekkel
túltelített helyzetben a megfelelő válasz(ok)
megtalálására és kivitelezésére. Az alkalma-
zott S1 alteszt egy 4 perc hosszúságú fel-
adatból áll, amely során a vizsgálati sze-
mélynek gombok és pedálok megnyomásával
kell reagálnia a folyamatosan érkező vizuá-
lis, illetve auditív ingerekre (Neuwirth–
Benesch 2003). Az elemzés során a legfőbb
tesztváltozót – a helyes, adekvát reakciók
számát – használtuk, amelyre a továbbiakban
DT_ZV változóként hivatkozunk.

Az LVT (Visual Pursuit Test) szelektív fi-
gyelmet mérő teszt, amely egy korábban már
a közlekedéspszichológiában elterjedt teszt
számítógépre adaptált változata (Biehl 2004).
A vizsgálati személynek komplex ingerkör-
nyezetben kell célzott figyelmi-koncentráci-
ós feladatot végrehajtania, időbeli korlát mel-

3. ábra. Példa a tesztalanynak adott visszajelzésre a gyakorló fázisban
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lett. Ehhez szükséges a megfelelő inger fo-
lyamatos figyelemmel kísérése, valamint
a zavaró ingerek figyelmen kívül hagyása.
A teszt egyetlen eredménye az összesített
pontszám, amelyre LVT-változóként hivat-
kozunk a továbbiakban.

A FOLO (Inductive reasoning) az induk-
tív következtetés fejlettségét mérő teszt.
A vizsgálati helyzetben a vizsgálati személy
különböző, bizonyos szabály(ok) szerint ösz-
szeállított mintasorozatokat lát. A feladata,
hogy folytassa a sorozatot két további min-
tával, amelyek nem törik meg ezt a szabá-
lyosságot. A teszt 25 feladatból áll, melyek
megoldására 12 perc áll rendelkezésre (Brat-
fisch et al. 2003). A tesztalany teljesítmé-
nyét a helyesen megoldott feladatok számá-
val jellemezhetjük, amelyre a továbbiakban
FOLO_GS-változóként hivatkozunk.

A Logikai Betűsorok teszt a deduktív
gondolkodási képességet mérő teszt (Ku-
rucz–Münnich 2008). A tesztalany egy
komplex szabályrendszer grafikus ábrázolá-
sát (folyamatábráját) látja, amely betűsorok
alkotásának a szabályait rögzíti. A feladat,
hogy a megadott betűsorokról a tesztalany el-
döntse, azok az ábrázolt szabályrendszer
alapján lettek-e alkotva. A teszt két feladatból
áll, amelyek mindegyikéhez 25-25 betűsoro-
zat tartozik (ez lényegében 50 szabályalkal-
mazási szituációnak tekinthető). A feladatok

megoldására 3-3 perc áll rendelkezésre.
A tesztalany teljesítményét a Cohen-féle kap-
pa statisztikával jellemezzük, ami nagymér-
tékben csökkenti annak lehetőségét, hogy ta-
lálgatás révén magas pontszámot érjen el
a vizsgálati személy, továbbá kizárja a jó tel-
jesítmény lehetőségét a telített válaszadásnál,
azaz amikor a tesztalany minden betűsorra
igenlő választ ad.

EREDMÉNYEK

A statisztikai elemzés során megvizsgáltuk
a Diagramok teszten elért eredmények el-
oszlását, ami alapján tettünk egy javaslatot
a pontszámok értelmezéséhez. Az elemzés
második részében a validáló tesztek és a Di-
agramok teszt közötti összefüggéseket és pre-
dikciós jellegű kapcsolatot vizsgáltuk a kon-
vergens és divergens validitás ellenőrzése,
valamint a teszt által mért konstruktum új-
szerűségének megítélése céljából.

A Diagramok teszten elért eredmények
A Diagramok teszten elért eredmények leí-
ró statisztikái az 1. táblázatban láthatók.
A pontszámok tapasztalati eloszlásának nor-
mál eloszlástól való eltérését az eloszlás
csúcsossága, valamint ferdesége tekinteté-
ben vizsgáltuk. A csúcsosság esetében az

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):133–146

1. táblázat. A Diagramok teszt egyes vészhelyzetei esetén nyújtott teljesítmények 
és az összpontszám leíró statisztikái

*p < 0,05   ** p < 0,01

N Minimum Maximum Átlag Szórás Csúcsosság Ferdeség
1. vészhelyzet 563 –0,66 0,96 0,42 0,278 2,584 * –0,271
2. vészhelyzet 563 –0,62 1 0,298 0,291 2,584 * –0,354 *

3. vészhelyzet 563 –0,54 0,99 0,292 0,254 2,8 0,381 *

4. vészhelyzet 563 –0,68 0,98 0,386 0,285 2,676 –0,451 **

5. vészhelyzet 563 –0,49 0,8 0,314 0,256 2,525 ** –0,492 **

Összpontszám 563 –0,41 0,89 0,359 0,213 3,228 –0,521 **
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Anscombe–Glynn-próbát, a ferdeség eseté-
ben a D’Agostino-próbát alkalmaztuk az
eloszlás adott jellemzőjének a normál elosz-
lás megfelelő jellemzőjétől való eltérésének
tesztelésére.

Az egyes vészhelyzetek esetében a telje-
sítmények eloszlása eltér a normál eloszlás-
tól az eloszlás csúcsossága (1. vészhelyzet)
vagy ferdesége (3., 4. vészhelyzet) vagy
mindkét jellemző esetében (2., 5. vészhely-
zet). Az összpontszám tapasztalati eloszlásá-
nak ferdesége is jelentős eltérést mutat a nor-
mál eloszlástól, ami a magasabb pontszámok
irányába való eltolódást jelent (4. ábra).

4. ábra. A Diagramok teszten elért eredmények 
(összpontszám) gyakorisági eloszlása

A Diagramok teszt egyes vészhelyzeteiben
nyújtott teljesítmények közötti mérsékelt li-

neáris összefüggések (a Pearson-féle korre-
lációs együtthatók értéke 0,37–0,56 közötti),
és a megbízhatósági mutató (Cronbach-alfa = 
= 0,82), valamint az item-totál korrelációk
(0,52–0,66) magas értéke az összpontszám
megfelelő konzisztenciájára utalnak.

Előjeles Wilcoxon-próbával ellenőriztük
az egyes vészhelyzetek detektálásában nyúj-
tott teljesítmények közötti különbségeket 
(2. táblázat). Az eredmények arra utalnak,
hogy egyes vészhelyzeteket nehezebb detek-
tálni, mint másokat. A legkönnyebbnek az
1., majd a 4. vészhelyzet bizonyult, ezeknél
nehezebbnek bizonyult a 2., 3. és 5. vész-
helyzet detektálása, amelyek között nincs
szignifikáns különbség. A 3. és 5. vészhely-
zetben szereplő feltételek összetettek, míg
a többi vészhelyzetben egyszerű feltételek
szerepelnek, ezért várható volt, hogy ezek
detektálása nehezebb lesz, ugyanakkor meg-
lepő, hogy a 2. vészhelyzet a maga egyszerű
feltételével is a nehezebb feladatokhoz került.

A Diagramok teszten elért teljesítmény
mérsékelt negatív összefüggést mutat az élet-
korral (r = –0,341 p < 0,001), tehát a vész-
helyzetek detektálásában nyújtott teljesít-
mény az életkor előrehaladtával romlik – ami
megfelel az általános kognitív teljesítmény –
és ebből eredően a komplex feladatokban
nyújtott teljesítmény idősebbeknél várható
változásának.
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2. táblázat. A Diagramok teszt egyes vészhelyzeteinek detektálásában nyújtott teljesítmények
összehasonlítása Wilcoxon-féle előjeles rangösszeg próbával 

(a cellákban a sztenderdizált próbastatisztikák láthatók)

*p < 0,05   **p < 0,01   ***p < 0,001

2. vészhelyzet 3. vészhelyet 4. vészhelyet 5. vészhelyzet
1. vészhelyzet 8,274 * 10,365 *** 1,216 * 8,064 ***

2. vészhelyzet 0,391 –7,382 *** –1,801
3. vészhelyzet –8,64 *** –2,644
4. vészhelyzet 5,52 ***

APA_2015-2_:0 2015.07.16. 17:52 Page 142



Munkaköri alkalmasságvizsgálat a Diagramok teszttel 143

A validáló tesztek és a Diagramok teszt
közötti összefüggések vizsgálata

A validálásra használt három figyelmi teszt
(COG, LVT, DT), az induktív gondolkodást
mérő teszt (FOLO), valamint a deduktív gon-
dolkodást mérő teszt (Logikai Betűsorok) le-
író statisztikáit a 3. táblázat tartalmazza.

A validáló tesztekből felhasznált teszt-
változók közül a COG-teszt COG_PRF mu-
tatója, valamint az LVT-ben nyújtott teljesít-
ményt jelző mutató eloszlása erősen eltért
a normális eloszlástól, ezért ezek esetében
transzformációhoz folyamodtunk, hogy az
alkalmazott paraméteres próbák eredményé-
nek torzítatlanságát biztosítsuk. A COG_PRF

esetében logaritmus-, az LVT esetében pedig
négyzetes transzformációt alkalmaztunk.
A továbbiakban a transzformált változóinkat
„T” alsó indexszel jelöltük (COG_PRFT,
LVTT).

Mérsékelt negatív összefüggéseket talál-
tunk az életkorral a COG_SUMR tesztválto-
zó (r = –0,4 p < 0,001), a DT_ZV tesztváltozó
(r = –0,29 p < 0,001), a FOLO eredménye 
(r = –0,43 p < 0,001), valamint a Logikai Be-
tűsorok eredménye (r = –0,24 p < 0,001) ese-
tében, ami az általános kognitív teljesít-
ménynek az életkor előrehaladtával romló
tendenciáját mutatja.

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):133–146

3. táblázat. A validálásra alkalmazott figyelem- és logikusgondolkodás-teszteken elért eredmények 
leíró statisztikái

a A COG-teszten adott helyes válaszok száma
b A COG-teszten adott hibás és helyes válaszok aránya
c Az LVT-teszten elért pontszám
d A DT-teszten adott helyes reakciók száma
e A FOLO-teszten helyesen megoldott feladatoknak a száma
f A Logikai Betűsorok teszten nyújtott teljesítmény mutatója  (Kappa)

4. táblázat. Összefüggések a vizsgálatban alkalmazott egyes tesztek között (életkorral kontrollált
Pearson-féle parciális korrelációs együtthatók)

*p < 0,05  **p < 0,01  ***p < 0,001

COG_SUMR COG_PRF T LVT T DT_ZV FOLO_GS Logikai
Bet sorok

Diagramok 0,34 *** –0,21 *** 0,22 *** 0,32 *** 0,53 *** 0,42 ***

COG_SUMR 0,08 * 0,37 *** 0,38 *** 0,37 *** 0,19 ***

COG_PRF T –0,04 –0,29 *** –0,22 *** –0,17 ***

LVT T 0,25 *** 0,33 *** 0,2 ***

DT_ZV 0,29 *** 0,22 ***

FOLO_GS 0,47 ***

minimum maximum átlag szórás
COG_SUMR a 176 597 408,3 78,19
COG_PRF b 0 17,7 3,24 2,31
LVT c 0 80 59,61 17,18
DT_ZV d 97 319 238,84 34,59
FOLO_GS e 0 25 12,51 5,35
Logikai Bet sorok f –0,37 0,92 0,222 0,243
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A 4. táblázat szemlélteti a Diagramok teszt
és a validáló tesztek eredménye közötti ösz-
szefüggéseket. A Diagramok teszt és a figye-
lemtesztek, valamint a logikus gondolkodás
tesztjei közötti közepes-erős összefüggések
arra utalnak, hogy a Diagramok tesztben
nyújtott teljesítménynek mind figyelmi, mind
logikus gondolkodásbeli komponense is le-
het. A logikai képességet mérő tesztekkel
való szorosabb összefüggés arra utal, hogy
a Diagramok teszt következtetéses kompo-
nense meglehetősen hangsúlyos lehet – elté-
rően a figyelemtesztektől. Ezek az eredmé-
nyek megfelelnek elvárásainknak, amelyek
szerint a Diagramok teszten nyújtott teljesít-
ménynek több képesség is az alapját képezi.

Többszörös lineáris regressziós modell
segítségével állapítottuk meg, hogy milyen
mértékben járulnak hozzá a Diagramok tesz-
ten nyújtott teljesítményhez a figyelmi ké-
pességek, valamint a logikus gondolkodási
képességek (az életkor kontrollváltozóként
került a modellbe). A regressziós egyenes
paramétereit az 5. táblázat tartalmazza.

5. táblázat. 
A többszörös lineáris regresszióanalízis során

becsült meredekség-paraméterek 
(a modellben prediktor változók variancia
infláció faktora 1,22–1,9 között változik)

*p < 0,05  **p < 0,01  ***p < 0,001

A regressziós modell illeszkedése megfelelő
(F6,556 = 69,62 p < 0,001), a modell magya-

rázóereje mérsékeltnek mondható (R2 = 0,42).
A legjelentősebb komponensnek a FOLO,
valamint a Logikai Betűsorok teszt bizonyult.
A figyelem tesztek közül a COG (ennek is
a helyes reakciókat jelző pontszáma), vala-
mint a DT alkalmas a Diagramok teszten
nyújtott teljesítmények magyarázatára. A kor-
relációs elemzésen túl a regressziós elemzés
eredménye is arra utal, hogy a Diagramok
teszten nyújtott teljesítménynek van olyan
komponense, amely a logikai képességeket,
és olyan is, amely a figyelmi képességeket
tükrözi. A mérsékelt magyarázóerő ugyan-
akkor arra is utal, hogy a két képességterület
nem elegendő a teszten nyújtott teljesítmény
teljes értékű leírásához, a Diagramok teszt
nem helyettesíthető a fenti figyelemtesztek és
logikus gondolkodási képességet mérő tesz-
tek együttesével.

ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmányban bemutattuk a Diagramok
tesztet, amelyet rendszerkezelők alkalmas-
ságvizsgálata céljából dolgoztunk ki, továb-
bá információkat gyűjtöttünk ahhoz, hogy
megítélhessük a teszt arculati és konstruk-
tum-validitását.

A Diagramok teszt arculati validitását
megfelelőnek ítélhetjük – a teszt egyszerű
formában ugyan, de megfelelően szimulálja
azt a komplex (ingerekben gazdag) és dina-
mikusan változó helyzetet, amellyel a rend-
szerkezelők a vezérlőben végzett munka so-
rán szembesülnek. Fontos megjegyeznünk,
hogy a teszt a rendszerkezelői tevékenység-
nek elsősorban azon aspektusait modellezi,
amelyek a figyelem több adat/kijelző közötti
megosztásával, a folyamatok monitorozásá-
val, a folyamatokkal kapcsolatos elvárások ki-
alakításával – ennek megfelelően a monito-

Prediktor változó Sztenderdizált meredekség
paraméter

COG_SUMR 0,15 ***

COG_PRF T –0,08 *

LVT T –0,01
DT_ZV 0,1 *

FOLO_GS 0,35 ***

Logikai Bet sorok 0,19 ***

életkor –0,06
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rozás stratégiájának a helyes megváltoztatá-
sával, valamint az adekvát és megfelelően
időzített egyszerű akciók kivitelezésével kap-
csolatosak. Ennek megfelelően a teljesítményt
főleg olyan tevékenységekben való jártasság
fogja befolyásolni, amelyek az információk
gyűjtésével kapcsolatosak, mint például
a vészhelyzet felfedezése, a rendszer állapo-
tának helyes megállapítása, több jelzés együt-
tes értelmezése stb. (ld. Meister 1995).

A konstruktumvaliditás megítéléséhez
a vizsgálat során alkalmazott képességtesztek
közül három figyelemteszt és két logikus
gondolkodást mérő teszt eredményével ve-
tettük össze a Diagramok teszten nyújtott tel-
jesítményt, és arra a következtetésre jutot-

tunk, hogy mind a figyelmi képességek (el-
sősorban a figyelmi-koncentrációs képesség),
mind a logikus gondolkodási képességek
meghatározhatják a Diagramok teszten nyúj-
tott teljesítményt. Ugyanakkor az is megálla-
pítható, hogy a Diagramok teszt nem helyet-
tesíthető pusztán a vizsgált képességtesztekkel
– ami érthető is, hiszen maga a feladat meg-
lehetősen összetett, és feltételezhetően szá-
mos képességet és készséget szükséges moz-
gósítania a tesztet kitöltőnek egy ideális
teljesítmény elérése érdekében. Emiatt a Di-
agramok teszt konstruktumvaliditásának még
alaposabb alátámasztásához további, képes-
ségek szélesebb körére kiterjedő elemzések-
re lenne szükség.

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2015, 15(2):133–146

SUMMARY

SELECTION OF JOB APPLICANTS WITH THE DIAGRAMS-TEST: TESTING SYSTEM OPERATORS

Background and aims: The monitoring of an automatized production system – a characteristic
activity of a system operator – takes place in a complex and dynamic environment. Hence it
could be beneficial to judge aptitude in an environment that simulates the conditions of this
activity. The Diagrams-test was made for this purpose. In the current study we investigate if
the Diagrams-test could be used for job selection in case of system operators. Methods: The
construct-validity of the test was examined using data from a complex aptitude test battery for
system operators. The relationships with the results of other ability tests were also tested.
Results: As the complex and dynamic nature of the Diagrams-test suggests, attentional and
logical thinking abilities contribute to the results, although the test could not be simply
replaced with these attention and logical reasoning tests. Discussion: The face validity of the
Diagrams-test was considered satisfactory. It simply and adequately simulates the task and
conditions that a system operator typically encounters during work. The results confirm the
construct validity of the Diagrams-test, however, given the complex nature of the task, it cannot
be taken as a final evidence.
Keywords: ability test, job selection, system operator, face validity, construct validity

APA_2015-2_:0 2015.07.16. 17:52 Page 145



146 MÜNNICH Ákos – KURUCZ Győző

IRODALOM

BIEHL, B. (2004): Visual Pursuit Test. Schuhfried GmbH, Mödling.
BRATFISCH, O. – HAGMAN, E. – PRIELER, J. (2003): Inductive reasoning. Schuhfried GmbH,

Mödling.
COHEN, J. (1960): A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psycholo -

gical Measurement, 20. 37–46.
KIM, J. H. – SEONG, P. H. (2002): An information theory-based approach to modeling the

information processing of NPP operators. Journal of the Korean Nuclear Society, 33. 4.
301–313.

KIM, J. H. – SEONG, P. H. (2003):A quantiative approach to modeling the information flow of
diagnosis tasks in nuclear power plants. Reliability Engineering and System Safety, 80.
81–94.

KURUCZ GY. – MÜNNICH Á. (2008): A deduktív gondolkodási képesség mérése: a Logikai
Betűsorok teszt. Alkalmazott Pszichológia, 10. 1–2. 115–129.

MEISTER, D. (1995): Cognitive behavior of nuclear reactor operators. International Journal of
Industrial Ergonomics, 16. 109–122.

NEUWIRTH, W. – BENESCH, M. (2003): Determination test. Schuhfried GmbH, Mödling.
ROUSE, W. B. – ROUSE, S. H. (1983): Analysis and classification of human error. IEEE

Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 14. 539–549.
WAGNER, M. – KARNER, T. (2003). Cognitrone. Schuhfried GmbH, Mödling.
WOODS, D. D. – ROTH, E. (1986): The role of cognitive modeling in nuclear power plant

personnel activities: a feasibility study (NUREG-CR-4532). U. S. Nuclear Regulatory
Commission, Washington DC.

APA_2015-2_:0 2015.07.16. 17:52 Page 146



ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA

A
LK

A
LM

A
ZO

TT
 P

SZ
IC

H
O

LÓ
G

IA

2015/2
AZ ALKALMAZOT T PSZICHOLÓGIA ALAPÍT VÁNY FOLYÓIRATA

20
15

/2

MüNNICH ÁKOS
PÁNTYA JÓZSeF

PéK GYőZő
PéTeR SZARKA SZILVIA

RIGÓ AdRIeN
SebeSTYéN ÁRPÁd

SZAbÓ CSAbA
SZTANCSIK VeRONIKA

TÍMÁR TüNde

SZERZŐINK

--
--

--
--

--
--

--
-

--
--

--
--

--
--

--
-

--
--

--
--

--
--

--
-

--
--

--
--

--
--

--
-

bALÁZS KATALIN
CSONKA bALÁZS

deuTSCH SZILVIA
FeJeS eNIKő

ILLYéS KATALIN
KOVÁCS JudIT

KOVÁCS ZSuZSA
KöKöNYeI GYöNGYI

KuN ÁGOTA
KuRuCZ GYőZő

MÁTH JÁNOS
MedVéS dÓRA

apa_2015_2.indd   1 2015.07.16.   15:06:50




