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összefoglaló

Háttér és célkitűzések: A pozitív fiatalkori fejlődés (positive youth development, PYD) elmé-
lete hangsúlyozza, hogy a serdülőkori fejlődési potenciál, a kapacitások és képességek 
megértése és fejlesztése a tudományos kutatások és intervenciós gyakorlatok egyik legfon-
tosabb feladata (Damon, 2004). Kutatásunk célja a pozitív fiatalkori fejlődés 5 komponen-
sének (kompetencia, önbizalom, gondoskodás, kapcsolatok, jellem) mérésére szolgáló PYD 
kérdőív rövid verziójának kipróbálása volt, illetve kapcsolatának kimutatása az élettel való 
elégedettség, az élet értelme és a pozitív-negatív érzelmi állapotok megjelenésével.
Módszer: A vizsgálatban összesen 316 középiskolás diák vett részt (Nfiú = 132; Nlány = 184; 
14–20 évesek, Átlagéletkor = 16,77 év). A középiskolások kitöltötték a PYD rövid verzióját 
(Geldhof és mtsai, 2013), az Élettel való Elégedettség Skálát (SWLS-H, Martos és mtsai, 
2014), az Élet Értelme Kérdőívet (MLQ-H, Martos és Konkolÿ-Thege, 2012) és a Pozitív és 
Negatív Affektivitás Skála (PANAS) rövidített változatát (Gyollai és mtsai, 2011).

1 A vizsgálatot a Pszichológiai Kutatások Egyesült Etikai Bíráló Bizottsága (EPKEB) hagyta jóvá 
(etikai engedély száma: 2019/123).
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Eredmények: Eredményeink szerint a kutatásunkban használt PYD kérdőív rövid verziója 
megfelelő pszichometriai mutatókkal rendelkezett (Cronbach-α: 0,74–0,85) és alkalmas 
további vizsgálatokban való használatra. Életkori különbség tekintetében a 18–20 éves 
korcsoport a több megélt negatív érzelmi állapot ellenére is magasabb mértékű önbizalomról 
és kompetenciáról számolt be, mint a 14–17 éves korosztály. 
Következtetések: A PYD kérdőív alkalmas arra, hogy a serdülőkori pozitív fejlődés jelensé-
gét és ennek mértékét vizsgáljuk, bár néhány korrekció szükséges a még adekvátabb mérő-
eszköz kialakításához. A pozitív fiatalkori fejlődés dimenzióiban és a szubjektív elégedettség 
komponenseiben megjelenő változások azt mutatták, hogy jelentősek a korai és a későbbi 
serdülőkori periódus közötti eltérések. A fiatalkori fejlődést előre jelző tényezők szintén 
igazolják a két életkori korcsoport különbségét.
Kulcsszavak: pozitív fiatalkori fejlődés (PYD), élet értelmének megélése és keresése, pozi-
tív-negatív érzelmi állapotok (PANAS)

beveZetéS

A pozitív fiatalkori fejlődés egyszerre kuta-
tási és gyakorlati terület, olyan ernyőfoga-
lom, ami sokféle felfogását és vizsgálatát 
tartalmazza a serdülőkor pozitív látásmódjá-
nak (Benson és mtsai, 2006). A pozitív szem-
léletmód azt hangsúlyozza, hogy a fiatalok 
sikeres fejlődésének megértéséhez és előse-
gítéséhez nem elég a serdülőkre jellemző 
problémaviselkedés, az egészségkárosító 
magatartás megismerése és csökkentése, 
továbbá nem megfelelő az a megközelítés 
sem, ami a serdülőkort alapvetően problé-
másnak, feszültségekkel telinek látja és láttat-
ja. A pozitív fiatalkori fejlődés (positive youth 
development, PYD) elmélete elismeri a serdü-
lőkorra jellemző problémaviselkedés létezé-
sét, mégis azt hangsúlyozza, hogy a serdülő-
kori fejlődési potenciál, a kapacitások és 
képességek megértése és fejlesztése a legfon-
tosabb feladata a tudományos kutatásoknak 
és az intervenciós gyakorlatnak (Damon, 
2004). Ez az elmélet és gyakorlat azt segíti 
elő, hogy az egészséges, kompetens és boldog 
serdülőből elégedett és produktív felnőtt 
váljon a fejlődési lehetőségek kibontakozása 

során (Roth és Brooks-Gunn, 2003). Éppen 
ezért felmerül az a kérdés, hogy vajon a pozi-
tív fiatalkori fejlődési jellemzők együtt 
járnak-e olyan más pszichológiai konstruk-
tumokkal, amelyek a pszichés egészség és 
jóllét mutatóinak tekinthetők.

A pozitív fiatalkori fejlődés 
megközelítései, koncepciója

Benson és munkatársai (2006) a következő-
képpen foglalják össze a pozitív fiatal-
kori fejlődés elméletének koncepcióját. Min- 
den fiatalnak inherens kapacitása van a pozi-
tív fejlődésre, amit lehetővé tesz a támogató 
kapcsolatokba és környezetbe való beágya-
zottság és az aktív részvétel. Sőt ezen túl, 
a fiatalok aktív formálói, alakítói a saját fejlő-
désüknek, a kapcsolatoknak és a környeze-
tüknek. A támogatás és a részvétel olyan fejlő-
dési források, amelyek, bár eltérő módon és 
eredménnyel, lehetővé teszik a pozitív kapa-
citások kibontakozását a különböző nemű, 
etnikumú és társadalmi rétegű fiatalok eseté-
ben is. A serdülőkori fejlődésben fontos 
szerep jut a közösségnek, ami egyszerre segí-
tője és terepe a pozitív változásnak. A  pozitív 
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fiatalkori fejlődés elmélete paradigmaváltás-
nak tekinthető, hiszen új szempontként tartal-
mazza egyrészt a pozitív kapacitások elő- 
segítésének szükségességét (Bumbarger és 
Greenberg, 2002), másrészt a fiatalok ön- 
bizalmának erősítését a támogató környezet-
ben megvalósuló, kihívást jelentő aktivitások 
során (Roth és Brooks-Gunn, 2003).

A pozitív fiatalkori fejlődés szemlélet-
módja többféle koncepció, illetve modell 
mentén írja le a serdülőkori kibontakozás 
feltételeit (Larson, 2000; Lerner és mtsai, 
2005; Scales és mtsai, 2011; Benson és 
mtsai, 1999, Scales, 1999). A modellalkotók 
közül Lerner és kutatócsoportja (2005) azzal 
a céllal végzett nagy mintán longitudinális 
vizsgálatot, hogy a más ismert pszicholó giai 
konstruktumoknak egy olyan sajátos együt-
tesét találják meg, ami előre jelzi a sikeres, 
kevés problémával járó serdülőkori fejlődést. 
Az elméleti megfontolások és empirikus vizs-
gálatok eredményeképpen öt pszichológiai 
faktor emelkedett ki, amelyeknek az összes-
sége biztosíthatja a képességek és a szemé-
lyiség kibontakozását. A 19 pszichológiai 
változó alapján nemcsak az elsőrendű öt 
faktor létezését igazolták, hanem a látensen 
ezekhez kapcsolódó pozitív fiatalkori fejlő-
dés (PYD) elnevezésű másodrendű faktort 
is, ami az öt faktor hatását és működését be- 
folyásolja.

Az öt faktor a Kompetencia ( Competence), 
az Önbizalom (Confidence), a Gondoskodás/
Törődés (Caring), a Kapcsolatok (Connecti-
on) és a Karakter (Character), és mivel mind-
egyik angol kifejezés c betűvel kezdődik, így 
az 5C elnevezést kapta ez a modell. A Kompe-
tencia olyan kisebb elemeket foglal magában, 
mint a társas (pl. konfliktusmegoldás), isko-
lai (pl. osztályzatok, tanulmányi eredmény, 
iskolalátogatás), kognitív (pl. döntéshozás) és 
szakmai (pl. pályaválasztás, vállalkozás  iránti 

érdeklődés) készségek pozitív megítélése. 
Az Önbizalomhoz sorolható a pozitív ön- 
értékelés és énhatékonyság érzése, illetve 
a globális önbecsülés. A Gondoskodás és 
Együttérzés Faktora a szimpátiát, mások elfo-
gadását és az empátiát, az együttérzési képes-
séget tartalmazza. A Kapcsolatok Kompo-
nense kétirányú, kölcsönösen befolyásolt 
pozitív köteléket jelent, amelyet a fiatal 
a szülőkkel, kortársakkal, iskolával és a kö- 
zösséggel alakít ki és tart fenn. A Karakter 
Faktor pedig olyan pszichológiai funk ciókat 
képvisel, mint a kulturális és társa dalmi 
szabályok tisztelete, a megfelelő viselkedési 
sztenderdek birtoklása, a helyes és helytelen 
érzése, vagyis a moralitás, valamint az integ-
ritás (Lerner és mtsai, 2005).

Lerner és munkatásai (2005) azt is felté-
telezték, hogy ha egy serdülőre jellemző az 
öt faktor, akkor megjelenik a hatodik C, 
a hozzájárulás (Contribution). Ez a kifejezés 
és fogalom azt jelenti, hogy az öt faktorra 
jellemző cselekvéssel az egyén pozitívan járul 
hozzá a saját, a családja, a közössége, és végső 
soron a társadalom változásához, fejlődésé-
hez. A hozzájárulás egyrészt a cselekvésen 
keresztül valósul meg, például amikor vala-
ki önkéntes munkát vállal, segít a barátainak 
és szomszédainak, részt vesz iskolai csopor-
tok munkájában, mentorál másokat. Másrészt 
azáltal, hogy az egyén hozzájárulása a közös-
ség életéhez szükséges és fontos, mert így 
valamit vissza tud adni a társas környezeté-
nek. Több, a témában megjelent kutatás bizo-
nyította, hogy mindkét modell (5C és a PYD) 
pozitívan járt együtt a hozzájárulással és 
negatívan a problémaviselkedéssel, illetve 
a depresszióval (Jelicic és mtsai, 2007; Geld-
hof és mtsai, 2014). A követéses vizsgálatok 
az is igazolták, hogy a lányok értek el maga-
sabb értéket a PYD-en kívül még négy faktor-
ban, illetve az 5.-től a 10. osztályokig  ugyanaz 
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az első és másodrendű faktorszerkezet jelent 
meg (Phelps és mtsai, 2009; Bowers és mtsai, 
2010). A több hullámban zajló longitudinális 
vizsgálatok során a mérőeszköz is változott: 
az öt faktort alkotó pszichológiai funkciók 
kezdeti, sokféle kérdőívből összeállított terje-
delmesebb kérdéssorait felváltotta egy rövid 
(34 tételes) és egészen rövid (17 tételes) ön- 
kitöltős kérdőív, amelyet korai és középső- 
késői serdülőkorúak számára is kialakítottak 
(Geldhof és mtsai, 2013).

A későbbi elemzések több ponton is 
módosították az eredeti első- és másodren-
dű faktorra épülő modellt. Az előző eredmé-
nyekkel szemben a statisztikai vizsgálatok 
inkább a kétfaktoros modellt erősítették meg, 
amely szerint az egyes változók egyszerre 
két különálló faktort alkotnak, és e két faktor 
eltérő stabilitást mutat 5. és 12. osztály között. 
(Geldhof és mtsai, 2013; 2014). Az egyik 
faktor a mérések során stabilabbnak tűnő 
globális PYD-érték, ezzel jellemezhető 
a fiatalok általános adaptív működése. 
A másik faktor a mérsékelten stabil, több-
nyire csökkenő átlaggal jellemezhető spe-
cifikus 5C csoport, ami nem kapcsolódik 
a globális PYD-értékhez, és ami így az egyé-
ni változás tendenciáira érzékeny mutatónak 
tartható. A longitudinális vizsgálatban az 
erősebb együttjárást mutató 5C-értékek alap-
ján két kompetenciacsoport rajzolódott ki. 
A hatékonyságot jelző csoportba került 
a Kompetencia és Önbizalom Faktor, a Ka- 
rakter és Gondoskodás Faktorok együttese 
pedig a szocio-emocionális kompetencia-
csoportot alkotta (Geldhof és mtsai, 2014).

Élettel való elégedettség

A mentális jóllét modelljei közül az egyik 
legismertebb felfogás szerint a szubjektív 
jóllét egyik része az élettel való globális elége-

dettség, ami az életminőség értékelésének 
kognitív komponensét jelenti. A szubjektív 
jóllét másik részét az affektív összetevőként 
értelmezhető pozitív és negatív érzelmek 
alkotják (Diener, 1984; Diener és mtsai, 1985). 
Fujita és Diener (2005) szerint az élettel való 
elégedettség – kisebb kilengésektől eltekint-
ve – viszonylag állandó marad hosszabb 
távon, azonban bizonyos események rövid 
időre megváltoztathatják ezt a stabil szintet. 
Számos vizsgálat alátámasztotta, hogy az 
emberek hamar alkalmazkodnak a változó 
életkörülményekhez és hosszú távú jóllétük 
csak kis mértékben változik (Fredrick és 
Loewenstein, 1999; Hellmich, 1995).

Az élettel való elégedettség örökletes 
alapjainak (Lykken és Tellegen 1996; Telle-
gen és mtsai, 1988) igazolásán túl többféle 
pszichés jellemzővel is összefügg az elége-
dettség mértéke serdülőkorúaknál. A szub-
jektív jóllét kapcsolatba hozható például 
számos személyiségvonással (extraverzió, 
neuroticitás, optimizmus, önértékekés), az 
énhatékonyság megítélésével, a társas és 
a családi kapcsolatok minőségével, a fizikai 
egészséggel (Proctor és mtsai, 2009; Pikó és 
Hamvai, 2010). A nemi és az életkori különb-
ségek vizsgálata vegyes eredményeket 
hozott: néhány vizsgálat szerint a fiúk és 
lányok életelégedettsége között nincs különb-
ség, és a globális érték az életkorral nem 
változik (Huebner és Dew, 1996; Huebner, 
2004; Huebner és Diener, 2008; Jovanovic, 
2016). Goldbeck és munkatársai (2007) 
viszont azt tapasztalták, hogy a 11 és 16 éves 
kor között csökken az elégedettség, és inkább 
a fiúknál mérhető a magasabb globális elége-
dettségérték. A fiúk fölénye az elégedettsé-
get tekintve más vizsgálat szerint is igazol-
ható 13–18 éves fiatalok körében (Moksnes 
és Espnes, 2013). Ugyanakkor olyan tanul-
mány is olvasható, amelyben inkább a lányok 
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számoltak be nagyobb elégedettségről (Jova-
novic, 2016). A sokféle, területspecifikus 
elégedettség vizsgálata szintén azt igazolta, 
hogy a legtöbb területen a 13–15 éves fiata-
loknál magasabb az elégedettség, mint 
a 16–18 évesek mintájában, ami leginkább 
az idősebbek fejlődési feladataival kapcso-
latos nehézségekkel, bizonytalansággal 
magyarázható (Viejo és mtsai, 2018).

Az affektív komponenssel kapcsolatos 
vizsgálatok szerint a pozitív és negatív érzel-
mek viszonylag függetlenek egymástól, 
közöttük kis vagy mérsékelt negatív kapcso-
latot igazoltak (Gyollai és mtsai, 2011; Jova-
novic és Gavrilov-Jerkovic, 2015). Ez azt 
jelenti, hogy ha valaki sok pozitív (vagy nega-
tív) érzelmet él át, az nem jelenti a negatív 
(vagy pozitív) érzelmek hiányát. A két érze-
lem funkcionális különbségét jelzi az, hogy 
másféle pszichológiai jellemzőkkel korrelál-
nak és eltérő fejlődési eredményeket jelez-
nek előre serdülőknél: a negatív érzelem 
a distresszel korrelál, előre jelzi a depresszi-
ót és a kockázatos viselkedést, a pozitív érzel-
mek a rezilienciával és az énhatékonysággal 
járnak együtt és az élettel, iskolával való 
elégedettséget jósolják be (Jovanovic és 
Gavrilov-Jerkovic, 2015). Az életkorok 
és a nemek tekintetében a pozitív és a nega-
tív érzelmek struktúrája azonosnak tűnik. 
A negatív érzelmekben a lányok értek el 
magasabb átlagot, hiszen náluk jelentkezik 
általában nagyobb érzelmi probléma. A pozi-
tív érzelmekben viszont az idősebb (13–15 
éves) serdülők értek el nagyobb értéket, 
szemben a fiatalabbakkal (10–13 éves), ami 
azzal magyarázható, hogy a gyerekkorra 
jellemző internalizáló problémák csökken-
nek a serdülőkorba való átmenet idején 
(Ortuño-Sierra és mtsai, 2019). A középis-
kolás korszakot illetően viszont sem a pozi-
tív, sem a negatív érzelem nem függött össze 

az életkorral, de a nemi és etnikai különbség 
igazolható volt (Huebner és Dew, 1996).

A szubjektív jóllét kognitív és affektív 
komponense között pozitív korreláció igazol-
ható, bár ennek mértéke igen széles sávban 
(r = 0,1–0,8 között) változott (Schimmack, 
2008). A jelentősen eltérő együttjárás egyrészt 
az alkalmazott mérőeszközzel magyarázha-
tó, másrészt azzal, hogy az élettel való elége-
dettség megítélésekor milyen információra 
támaszkodnak a személyek. Például közvet-
lenül az érzelmekre vagy inkább a kulturális 
normákra, illetve területspecifikus elégedett-
ségre. 14–19 éves serdülők esetében szintén 
megjelent a szubjektív jóllét három eleme, 
továbbá az is, hogy a kognitív komponens-
nek csak kisebb részét tudta magyarázni a két 
érzelem, és ez empirikusan is igazolja a három 
komponens különállóságát (Huebner és Dew, 
1996). Általános és középiskolás fiúk és 
lányok esetében is igazolható volt az élettel 
való elégedettség egyfaktoros szerkezete, de 
emellett az is, hogy az elégedettség közepes 
mértékben pozitívan korrelált a pozitív és 
fordítottan a negatív érzelmekkel (Jovanovic, 
2016; Ortuño-Sierra és mtsai, 2019).

Élet értelme

Az élet értelmessége a boldogság és a jóllét 
fontos része (Morgan és Fastides, 2009). Arra 
való késztetésünk, hogy olyan tetteket hajt-
sunk végre, vagy olyan célokat tűzzünk ki 
magunk elé, amelyek értelmet adnak az 
életünknek. Ez képessé tesz arra is, hogy 
a kedvezőtlen adottságokban vagy a nem 
módosítható helyzetekben is értelmet talál-
junk (Martos és Konkolÿ Thege, 2012). Az 
élet értelmességének két aspektusát külön-
böztetjük meg a vizsgálatok alapján (Frankl, 
2005): az élet értelmességének megélését és 
az élet értelmességének keresését. Az élet 
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értelmességének megélése arra vonatkozik, 
hogy az egyén mennyire érzi jelentéstelinek 
az életét, míg a keresés arra utal, hogy az 
egyén mennyire motivált arra, hogy megta-
lálja vagy mélyebben megértse az élet értel-
mét (Santos és mtsai, 2012).

Az eddigi empirikus kutatások alátá-
masztják, hogy élet értelmének dimenziói 
egymástól nemcsak jól elkülöníthető, de elté-
rő mintázatú összefüggéseket is mutatnak 
más változókkal. Míg az élet értelmességé-
nek megélése pozitív együttjárást mutat 
a jóllét számos indikátorával, addig az élet 
értelmességére irányuló keresés sok esetben 
a mentális egyensúly megbomlását kíséri 
(Martos és mtsai, 2014). Steger és munkatár-
sai (2009) pozitív összefüggést találtak az élet 
értelmességére irányuló keresés és a depresz-
szió vagy a szorongásos állapotok között, amit 
több más vizsgálat is megerősített (Steger és 
mtsai, 2006; Navarez, 2017). Az élet értel-
mességének megélése ugyanakkor nagy 
mértékben bejósolta a pszichológiai jóllétet 
(Navarez, 2017; Steger és mtsai, 2006).

Az élet megélt értelmessége és az élet értel-
mességére irányuló keresés különbséget mutat 
nemenként és életkoronként egyaránt. Több 
kutatásban is arról adtak számot, hogy míg az 
élet értelmességének megélése a serdülőkor-
ral szemben főleg a felnőtt- és időskorra 
jellemző (Reker, 2005), addig az élet értelmes-
ségére irányuló keresés az életkor előrehalad-
tával csökkenő tendenciát mutat (Brassai, 
2011). Serdülőkorban alapvetően az élet értel-
mének keresése a fejlődés normatív részeként 
azonosítható (Brassai és Pikó, 2007), így nem 
feltétlenül tekinthető diszfunkcionálisnak.

Az életkori eltérések mellett az élet értel-
mességére irányuló kereséssel kapcsolatban 
nemi különbségek is fellelhetők. Magyar 
mintán elvégzett kutatások alapján a férfiak 
alacsonyabb értelemkeresésről számoltak be, 

de az értelem megélésében nem találtak nemi 
különbséget (Martos és Konkolÿ Thege, 
2012). Martos és Konkolÿ Thege (2012) kuta-
tásai alapján az élet értelmét leginkább a fiatal 
nők keresték (26 év alatt), míg az élet értel-
mének megélését leginkább a 45 év feletti nők 
és férfiak esetében tudták kimutatni. Ameri-
kai kutatások is azt bizonyították, hogy a késő 
serdülőkorban (18–24 év) (Steger és mtsai, 
2009) és felnőttkorban (Reker, 2005) is inkább 
a nőkre jellemzőbb az élet értelmességének 
megtapasztalása. Más vizsgálatokban, 15–17 
éves korban a fiúknál, míg 21–22 éves korban 
a lányoknál találták jellemzőbbnek az élet 
értelmének megélését (Brassai, 2011).

A sikeres serdülőkori fejlődés kapcsolata 
az élet értelmével és a pszichológiai 

jólléttel

A pozitív fiatalkori fejlődés faktoraival kapcso-
latban felmerült az a kérdés, hogy vajon milyen 
összefüggés mutatható ki más pszichológiai 
konstruktumokkal. Több kutatás is összefüg-
gést keresett az élettel való elégedettség és 
a pozitív fiatalkori fejlődés faktorai között. 
Ennek hátterét a korábbi elméleti megfonto-
lások és empirikus adatok szolgáltatták. Előze-
tes, nem a pozitív fiatalkori fejlődés megkö-
zelítését alkalmazó tanulmányok szerint az 
élettel való elégedettség szoros kapcsolatot 
mutatott például az énhatékonysággal, 
(Vecchio és mtsai, 2007), a pozitív társas és 
baráti kapcsolatokkal (Cheng és Furnham, 
2002; Pikó és Hamvai, 2010), és az önértéke-
léssel (Gilman és Huebner, 2003; Çivitci és 
Çivitci, 2009). Később, a pozitív fiatalkori 
fejlődést mérő vizsgálat szintén összefüggést 
keresett az 5C és a globális élettel való elége-
dettség között. A kínai kérdőívekből összeál-
lított pozitív fiatalkori fejlődés 15 skálája 
(kivéve az énhatékonyságot) és az összevont 
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skálaértékek pozitív korrelációt mutattak 
a globális élettel való elégedettség értékkel 
serdülőknél (Shek és mtsai, 2007). Egy még 
későbbi hongkongi vizsgálat hasonló ered-
ményre jutott 8. osztályos fiataloknál: a pozi-
tív fiatalkori fejlődés pozitívan kapcsolódott 
az élettel való elégedettséggel és negatívan 
a problémaviselkedéssel (Sun és Shek, 2012).

A serdülők pozitív funkcionálása, sike-
res alkalmazkodása kapcsolatba hozható az 
élet értelmének megélésével is. Brassai, Pikó 
és Steger (2011) eredményei azt mutatták, 
hogy az élet értelmének észlelése együtt járt 
a magasabb pszichológiai jólléttel (pozitív 
és negatív érzelmek mentén vizsgálva) és az 
életminőséggel, valamint az alacsonyabb 
pszichoszomatikus tünetekkel 15–19 éves 
serdülőknél. Egy későbbi és kisebb mintán 
azt is igazolták a szerzők, hogy az élet értel-
mének megélése pozitívan korrelál az élet 
értelmének keresésével 15–18 éves serdülők-
nél, illetve az élet értelmének e két oldala 
negatívan kapcsolódott a múltbeli és a vélt, 
jövőbeli problémás viselkedésbe való bevo-
nódással (Brassai és mtsai, 2012).

A KutAtáS CéLJA, HIPOtéZISeK

Kutatásunk célja a pozitív fiatalkori fejlődés 
5 komponensének mérésére szolgáló PYD 
kérdőív rövid verziójának kipróbálása volt, 
illetve kapcsolatának kimutatása az élettel 
való elégedettség, az élet értelme és a pozi-
tív-negatív érzelmi állapotok megjelenésé-
vel. Kutatásunkban a következő hipotézise-
ket fogalmaztuk meg.

1. A jelen kutatásban azt feltételeztük, 
hogy a 34 tételes rövid PYD kérdőív megfe-
lelő pszichometriai mutatókkal rendelkezik, 
így alkalmas a kutatási kérdések megválaszo-
lására. Várakozásaink szerint a kérdőívben az 
eredeti 5C faktor szerkezete jelenik meg, amit 
a faktorok konzisztenciaértékei igazolnak.

2. Korábbi kutatások eredményei alapján 
(Lerner és mtsai, 2005; Phelps és mtsai, 2009) 
azt vártuk, hogy a lányok érnek el magasabb 
pontszámot minden faktorban, kivéve az 
Önbizalom Faktort.

3. Az életkori változásokkal kapcsolatos 
kis számú vizsgálati eredmény alapján az 
a várakozás fogalmazható meg, hogy a közép-
iskolai években csökken a Kapcsolat, Önbiza-
lom és Kompetencia Faktorok pontszáma 
(Geldhof és mtsai, 2014). Ugyanakkor a serdü-
lőkor nem tekinthető egységes korszaknak 
a pszichés alkalmazkodás szempontjából. 
A középső és a késői serdülőkor összehason-
lítása számos pszichológiai területen azt mutat-
ja, hogy a késői serdülőkorban pozitívabb fejlő-
dési jellemzők mutatkoznak, ami lehetővé teszi 
a sikeresebb alkalmazkodást: önértékelésben, 
szociális kompetenciában, a szülőkkel való 
konfliktus csökkenésében, mint a korai vagy 
középső szakaszban (Kökönyei és mtsai, 2002; 
Kasik, 2015). Ez alapján inkább az várható, 
hogy a késői serdülőkorúak pozitív fejlődés-
sel kapcsolatos faktorértékei magasabbak lesz-
nek, mint a fiatalabb korcsoporté. A két külön-
böző eredménycsokor miatt inkább kérdést 
fogalmazhatunk meg: melyik serdülőkori 
korcsoportnál mérhető nagyobb értéke a pozi-
tív fiatalkori fejlődés faktorainak?

4. Mivel a fiatalok élettel kapcsolatos 
elégedettsége a pozitív funkcionálás és az 
egészséges fejlődés mutatójaként is értelmez-
hető (Huebner és Diener, 2008), így azt felté-
teleztük, hogy a pozitív fiatalkori fejlődés 
5C és PYD faktorai pozitívan kapcsolónak 
az élettel való elégedettség kognitív össze-
tevőjével. Ezt a várakozást támasztják alá 
a hongkongi serdülőkkel kapott eredmények 
is, amelyek szerint a pozitív fiatalkori fejlő-
dés mutatói pozitívan jártak együtt a globá-
lis életelégedettséggel (Shek és mtsai, 2007; 
Sun és Shek, 2012).
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5. Az élettel való elégedettség kognitív 
és affektív oldala közötti korreláció, illetve 
a negatív és pozitív érzelmek közötti nega-
tív korreláció is igazolható (Schimmack, 
2008), ennek alapján azt tételeztük fel, hogy 
a pozitív fiatalkori fejlődés faktorai a pozi-
tív érzelmekkel egyirányú, a negatív érzel-
mekkel fordított kapcsolatot mutatnak majd.

6. Az élet értelmének megélése és kere-
sése olyan védőtényezőnek tekinthető, ami 
segít a serdülőkori fejlődésben, az alkalmaz-
kodás buktatóinak sikeres megoldásában, 
a pszichológiai egészség fenntartásában 
(Brassai és mtsai, 2011). Az értelem keresé-
se az identitás feltárása mellett segíti a serdü-
lők lehetőségeinek és kibontakozásának 
megvalósítását (Brassai és mtsai, 2012). Ezek 
az eredmények azt jelzik, hogy az élet értel-
mének megélése és keresése együtt jár serdü-

lőkorban, és pozitív kapcsolatban lehetnek 
az 5C és a PYD-faktorokkal.

móDSZer

Minta

A vizsgálatban összesen 316 középiskolás diák 
vett részt (Nfiú = 132; Nlány = 184; 14–20 évesek; 
Átlagéletkor = 16,77 év). A mintából két élet-
kori csoportot képeztünk (14–17 évesek 
(N = 186; Nfiú = 79; Nlány = 107), és 18–20 éve- 
sek (N = 130; Nfiú = 53; Nlány = 77). A vizsgá-
lati személyek 70%-a négyosztályos gimná-
ziumba, 15,5% hatosztályos gimnáziumba jár.

A mintavétel során kényelmi mintavételt 
alkalmaztunk. A szülők iskolai végzettségét 
az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat. Szülők iskolai végzettségének megoszlása (%) a mintában

Szülők iskolai végzettsége
14–17 évesek

(N = 186)
18–20 évesek

(N = 130)

Apa Anya Apa Anya

Általános iskola   7,5   4,8   1,5 0

Szakiskola 23,1 16,1 23,1 18,5

Középfokú/érettségi 30,6 33,9 44,6 48,5

Felsőfokú/diploma 36,9 39,8 26,9 29,2

Nem tudja   4,8   5,4   3,8   3,8

Vizsgálati eszközök

A középiskolások – a háttérkérdőíven (pl. 
nem, életkor, családi állapot, szülők iskolai 
végzettsége) kívül – négy kérdőívet töltöttek 
ki: a PYD rövid verzióját (Geldhof és mtsai, 
2013), az Élettel való Elégedettség Skálát 
(Satisfaction with Life Scale, SWLS, Diener 
és mtsai, 1985; magyar változat: SWLS-H, 

Martos és mtsai, 2014), az Élet Értelme Kérdő-
ívet (Meaning in Life Questionnaire, Steger 
és mtsai, 2006; magyar változat: MLQ-H, 
Martos és Konkolÿ-Thege, 2012) és a Pozitív 
és Negatív Affektivitás Skála (PANAS) rövi-
dített változatát (Gyollai és mtsai 2011).

A PYD rövidített verziója a pozitív fiatal-
kori fejlődés 5 komponensét méri 34 állítás 
segítségével (lásd Függelék). Az 5 kompo-
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nens („5C” modell, Geldhof és mtsai, 2013) 
a kompetenciára (Competence), önbizalom-
ra (Confidence), a jellemzőkre (Character), 
a gondoskodásra (Caring) és a társas kapcso-
latokra (Connection) vonatkozik. A kérdő ívet 
ennek a kutatásnak a keretében fordítottunk 
le magyar nyelvre. Az általunk lefordított 
kérdőívet egy angol szakos tanár átnézte, 
visszafordította angol nyelvre, majd a szük-
séges módosítási javaslatoknak megfelelően 
alakult ki a végső forma. A kérdőív első 12 
kérdése esetén a fiataloknak el kellett dönte-
niük, hogy a két állítás közül melyik jellem-
zőbb rájuk, utána pedig azt, hogy mennyire. 
Például „Néhány fiatal igazán elégedett 
a kinézetével”, míg „Más fiatal azt kívánja, 
bárcsak máshogy nézne ki”. A hátralévő állí-
tások során pedig egy 5 fokú Likert-skálán 
kellett jelezniük válaszaikat (1 = egyáltalán 
nem értek egyet, 5 = nagyon egyetértek). 
A Kompetencia (6 állítás) a megfelelő társas, 
kognitív, iskolai és pályaválasztási képessé-
gekre vonatkozik. Erre a dimenzióra vonat-
kozó választási lehetőség volt például 
„Néhány fiatal úgy érzi, hogy van olyan okos, 
mint a korosztályához tartozók” vagy „Mások 
nem olyan biztosak ebben, és csodálkoznak, 
ha ez derül ki”. Az Elégedettség (6 állítás) 
a pozitív önértékelést és énhatékonyságot 
foglalja magába, ami elengedhetetlen a kezde-
ményezéshez, sikeres társas kapcsolatokhoz 
(pl. „Biztos vagyok benne, hogy jó életem lesz 
felnőtt koromban”). A Gondoskodás (6 állí-
tás) a másokkal kapcsolatos szimpátia és 
empátia képességét jelenti (pl. „Ha látom, 
hogy valakit kihasználnak, segíteni akarok 
neki”), míg a Kapcsolatok (8 állítás) alatt 
a szülőkkel, kortársakkal és iskolával való 
pozitív és kölcsönös viszonyt értjük (pl. 
„Sokszor jókat beszélgetünk a szüleimmel”). 
A Karakter, Jellem (8 állítás) elnevezésű 
komponens a helyes viselkedési és morális 

szabályok ismeretét és tiszteletét mutatja (pl. 
„Felelősséget vállalni a tetteimért, ha hibá-
zom vagy bajba kerülök”).

Az Élettel való Elégedettség Skála 
(SWLS-H, Martos és mtsai, 2014) 5 tételes 
verzióját használtuk, amelyben a vizsgálati 
személyeknek egy hétfokú Likert-skálán 
kellett megjelölniük, hogy mennyire értenek 
egyet az állításokkal (1 = egyáltalán nem 
értek egyet; 7 = teljes mértékben egyetértek, 
pl. „Az életem a legtöbb tekintetben közel 
van az ideálishoz.”).

Az Élet Értelme Kérdőív (MLQ-H, 
Martos és Konkolÿ Thege, 2012) egy tíz- 
tételes mérőeszköz, amelynek öt tétele az élet 
értelmességének megélését mutatja (MLQ-P, 
pl. „Tudom, hogy mi az életem értelme.”), 
míg öt az élet értelmességének keresését méri 
(MLQ-S, pl. „Keresem az értelmet az életem-
ben.”). A válaszadás hétfokú Likert-típusú 
skálán történik (1 = egyáltalán nem igaz; 
7 = tökéletesen igaz).

A Pozitív és Negatív Affektivitás Skála 
(PANAS, Gyollai és mtsai, 2011) 10 pozitív 
(pl. lelkes, figyelmes) és 10 negatív (pl. zakla-
tott, ingerlékeny) személyiségjellemzőt 
tartalmaz, amelyet a kitöltőnek egy ötfoko-
zatú skálán kell önmagára vonatkozóan érté-
kelnie, hogyha az utóbbi néhány hónapra 
visszagondol (1 = egyáltalán nem jellemző; 
5 = nagyon jellemző).

Adatfelvétel

Az adatok felvételére igazgatói és szülői 
 engedélyt egyaránt kaptunk. A diákok egy 
tanítási óra alatt töltötték ki a kérdőíveket, 
munkájukat a pedagógusok felügyelték. 
A vizsgálatot a Pszichológiai Kutatások 
Egyesült Etikai Bíráló Bizottsága (EPKEB) 
hagyta jóvá (etikai engedély száma: 
2019/123).
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eredményeK

A mérőeszközök működése

Feltételezéseinknek megfelelően majdnem 
minden kérdőív esetében kirajzolódott a várt 
faktorstruktúra. A Kaiser–Meyer–Olkin- 
mutató minden vizsgált kérdőív esetében meg-
haladta a 0,75-ös értéket, vagyis általában 
a megfelelő kategóriába esett, vagy alig maradt 
el attól (Ketskeméty és Izsó, 1996). Az egyes 

skálák megbízhatósága általában ugyancsak 
megfelelő volt. A PYD kérdőív esetében 
tapasztaltuk csak, hogy az eredeti kérdőívben 
szereplő Jellem, Karakter Faktor nem rendel-
kezett elfogadható belső konzisztenciával 
(Cronbach-α: 0,54), illetve a megerősítő 
faktor elemzés során sem illeszkedett megfe-
lelően a modellbe. Így ennek a dimenziónak 
elvetésére jutottunk a végső elemzésben. 
A PYD kérdőív faktorelemzésének eredmé-
nyeit a 2. táblázat mutatja.

2. táblázat. A Pozitív Fiatalkori Fejlődés Kérdőív (PYD) exploratív faktorelemzésének  
eredménye (faktorsúlyok > 0.30)

Kompetencia 
Faktor

Önbizalom 
Faktor

Gondoskodás 
Faktor

Kapcsolatok
Faktor

PYD1 0,581

PYD2 0,650

PYD3 0,843

PYD4 0,638

PYD5 0,763

PYD7 0,458

PYD6 0,829

PYD8 0,678

PYD10 0,830

PYD12 0,824

PYD13 0,424

PYD21 0,473

PYD22 0,615

PYD23 0,458

PYD24 0,430

PYD25 0,418

PYD29 0,532

PYD30 0,685

PYD31 0,723

PYD32 0,620

Megjegyzés: Maximum Likelihood eljárás, Varimax forgatás.
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A PYD kérdőív faktorainak együttjárását a 3. 
táblázatban szemléltetjük. A korrelációs 
vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy 
minden PYD-dimenzió pozitív szignifikáns 
együttjárást mutatott egymással. A legerő-
sebb pozitív szignifikáns kapcsolatot a PYD 

Kompetencia és Önbizalom Faktora között 
figyelhettünk meg, illetve az Önbizalom és 
Kapcsolatok Faktorok között. A leggyengébb 
szignifikáns együttjárás pedig a PYD 
Gondoskodás és Önbizalom Faktora között 
volt kimutatható.

3. táblázat. A Pozitív Fiatalkori Fejlődés Kérdőív (PYD) faktorainak együttjárása

Kompetencia Önbizalom Gondoskodás Kapcsolatok

Kompetencia 0,750** 0,270** 0,377**

Önbizalom 0,750** 0,165** 0,509**

Gondoskodás 0,270** 0,165** 0,319**

Kapcsolatok 0,377** 0,509** 0,319**

** p < 0,01

A vizsgálatban használt kérdőívek leíró statisz-
tikai adatait, megbízhatóságát és a megerő sítő 
faktoranalízis eredményeit a 4. táblázat közli. 

Az egyes kérdőívek struktúrájának illeszkedés-
mutatóit Hu és Bentler (1999) irányelveit figye-
lembe véve ellen őriztük.

4. táblázat. A vizsgálatban használt kérdőívek leíró statisztikai adatai, megbízhatósága  
és a többfaktoros kérdőívek megerősítő faktoranalízisének mutatói

Kérdőív/skálák Állítások száma Átlag Szórás Cronbach-α

PYD (χ2 = 531, p < 0,001; χ2 /df = 3,2; RMSEA = 0,08; CFI = 0,90; TLI = 0,89)

Kompetencia   6 2,92 0,72 0,812

Önbizalom   5 3,05 0,72 0,840

Gondoskodás   5 3,58 0,52 0,744

Kapcsolatok   4 3,43 0,56 0,854

Élet Értelme (χ2 = 113, p < 0,001; χ2 /df = 4,3; RMSEA = 0,09; CFI = 0,88; TLI = 0,83)

Értelem Keresése   5 4,47 1,28 0,742

Értelem Megélése   5 4,24 1,61 0,854

PANAS (χ2 = 378, p < 0,001; χ2 /df = 2,8; RMSEA = 0,08; CFI = 0,89; TLI = 0,87)

Pozitív 10 3,39 0,77 0,871

Negatív 10 2,42 0,73 0,809

SWLS   5 4,95 1,26 0,770
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Korcsoportok szerinti különbségek

Kétmintás t-próba segítségével megvizsgál-
tuk, hogy milyen szignifikáns különbségek 
mutathatók ki az életkori csoport között. 
A statisztikai elemzések eredményei szerint 
az Élettel Való Elégedettségben (t = 4,40; 
p = 0,00), Negatív Érzelmi Állapotokban 
(t = –3,25; p = 0,01) és a PYD Önbizalom 
(t = –3;85; p = 0,00) és Kompetencia (t = –5,11; 

p = 0,00) faktorában mutatkozott szignifikáns 
életkori különbség. Az elemzés azt bizonyí-
totta, hogy az élettel való elégedettség kivé-
telével mindhárom másik dimenzióban az 
idősebb korcsoport mutatott magasabb átlag-
pontot. A 18–20 éves korcsoport a több megélt 
negatív érzelmi állapot ellenére is, magasabb 
önbizalmat és kompetenciát mutatott a vizs-
gálatban (lásd 5. táblázat).

5. táblázat: Életkori különbségek a vizsgált dimenziókban

Skálák
14–17 évesek 18–20 évesek

Átlag Szórás Átlag Szórás
SWLS 5,18 1,16 4,39 1,31
PANAS Negatív Érzelmek 2,31 0,67 2,58 0,68
PYD Önbizalom 2,92 0,73 3,23 0,66
PYD Kompetencia 2,75 0,68 3,16 0,70

Nemi különbségek

Kétmintás t-próba segítségével azonosítottuk 
a nemi különbségeket is. A statisztikai elem-
zés a következő faktorokban mutatott szig-
nifikáns különbséget a fiúk és lányok között: 
Élettel Való Elégedettség (t = 2,88; p = 0,00), 
Élet Értelmének Megélése (t = 3,41; p = 0,00), 
Pozitív Érzelmi Állapotok (t = 5,31; p = 0,00), 
Negatív Érzelmi Állapotok (t = –5,23; p = 0,00), 

PYD Önbizalom (t = 2,85; p = 0,00), és PYD 
Kompetencia (t = 2,47; p = 0,01). Az elem-
zések bizonyították, hogy a fiúk szinte mind-
egyik vizsgált dimenzióban magasabb átlag-
értéket mutattak, mint a lányok.  Egyedül 
a PANAS Negatív Érzelmek dimenziójá-
ban figyelhettük meg, hogy a lányok szignifi-
kánsan magasabb átlagpontszámot értek el 
(lásd 6. táblázat).

6. táblázat. Nemi különbségek a vizsgált dimenziókban

Skálák
Fiúk Lányok

Átlag Szórás Átlag Szórás
SWLS 5,23 1,04 4,74 1,36
Értelem Megélés 4,68 1,58 3,93 1,58
PANAS Pozitív Érzelmek 3,65 0,72 3,21 0,75
PANAS Negatív Érzelmek 2,18 0,71 2,60 0,71
PYD Önbizalom 3,19 0,63 2,95 0,76
PYD Kompetencia 3,04 0,68 2,83 0,73
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Iskolai teljesítmény megítélése alapján 
jelentkező eltérések

Az iskolai teljesítmény, feladathelyzetekben 
való eligazodás, társas csoportokban betöl-
tött szerep meghatározó a fiatalok önjellem-
zésében. Emiatt fontosnak véltük annak vizs-
gálatát, hogy az iskolai teljesítményük 
szubjektív percepciója alapján is csoportokat 
képezve elemzéseket végezzünk el a mintánk-
ban. Az iskolai teljesítményüket három kate-
gória mentén értékelték a diákok. Az átlag 
alatti kategóriába 31 tanuló sorolta magát, 
az átlagos iskolai teljesítményű csoportba 
239 tanuló került, a kiemelkedő iskolai tel- 
jesítményű csoportba pedig 41 tanuló tarto-
zott a saját megítélésük alapján. Elvégezve 
a statisztikai elemzéseket, a varianciaanalí-
zis a következő faktorokban mutatott szig-

nifikáns eltérést a három csoport között: Élet-
tel Való Elégedettség (F(2,315) = 6,82, p = 0,00), 
Pozitív Érzelmi Állapotok (F(2,315) = 11,89, 
p = 0,00), Negatív Érzelmi Állapotok 
(F(2,315) = 4,04, p = 0,02), PYD Önbizalom 
(F(2,315) = 13,98, p = 0,00), PYD Kapcsolatok 
(F(2,315) = 6,92, p = 0,00) és PYD Kompeten-
cia (F(2,315) = 16,58, p = 0,00).

Az elemzések azt mutatták, hogy a Nega-
tív Érzelmi Állapotok kivételével mindegyik 
vizsgált dimenzió esetében a kiemelkedő 
tanulmányi eredményű diákok mutattak 
 szignifikánsan magasabb átlagértéket (lásd 
7. táblázat). Az eredményeink jól tükrözik 
az iskolai teljesítmény szubjektív megítélés-
nek jelentős összefüggését más nem kogni-
tív tényezőkkel is, mint például az affektív 
tényezők, társas viszonyok, kapcsolatok.

7. táblázat: Iskolai teljesítmény megítélése alapján megfigyelt különbségek

Skálák
Átlag alatti Átlagos Kiemelkedő

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás
SWLS 4,28 1,23 4,96 1,26 5,52 0,98
PANAS Negatív Érzelmek 2,77 0,73 2,40 0,74 2,31 0,66
PANAS Pozitív Érzelmek 2,85 0,89 3,41 0,74 3,69 0,63
PYD Kapcsolatok 3,15 0,70 3,43 0,52 3,63 0,55
PYD Önbizalom 2,56 0,69 3,05 0,71 3,41 0,57
PYD Kompetencia 2,51 0,79 2,88 0,69 3,39 0,55

Összefüggés-vizsgálatok

A PYD faktorok, az Élettel Való Elégedett-
ség, a Pozitív-Negatív Érzelmek és Az Élet 
Értelmének Keresése és Megélése korreláció-
it a 8. táblázat közli. Ebben az elemzésben 
az egész mintára vonatkozóan közlünk ered-
ményeket, mivel külön életkori csoportokra 
bontva is közel hasonló együttjárásokat 
azonosíthattunk.

Az elemzés szerint a legerősebb összefüg-
géseket a PYD Önbizalom, Kapcsolatok és 
Kompetencia Dimenziók és a PANAS  Pozitív 
Érzelmek Skálája esetében kaptunk, ezek kö- 
zül is kiemelkedik az Önbizalom és Pozitív 
Érzelmek kapcsolata. De közepesen erős szig-
nifikáns együttjárás mutatkozott a Kapcsola-
tok, a Kompetencia és a Pozitív Érzelmek 
között. Ezen kívül még az Élettel Való Elé-
gedettség mutatott a PYD-faktorokkal 
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( Önbizalommal, Kapcsolatokkal) mérsékelt 
pozitív együttjárást, illetve az Értelem Megé-
lés és a PYD Önbizalom Faktora között szin-
tén mérsékelt pozitív együttjárást tapasztal-
tunk. Emellett néhány gyenge, de szignifikáns 
együttjárást figyelhettünk meg a PANAS 
Pozitív Érzelmi Skálája és a PYD Gondos-
kodás Dimenziója, valamint a PANAS Nega-

tív Érzelmek Skálája és a PYD Önbizalom, 
Kapcsolatok Faktora között. Itt azonban 
gyenge, de szignifikáns negatív együttjárás 
mutatkozott. Az Értelem Megélés és a PYD 
Kapcsolatok, Kompetencia Faktora szintén 
gyenge szignifikáns korrelációt mutatott 
(Szokolszky, 2004: 283).

8. táblázat. A PYD dimenziók, az Élettel Való Elégedettség, a PANAS  
és az Élet Értelme Skála korrelációi

Skálák SWLS PANAS 
pozitív

PANAS 
negatív

Értelem 
keresése

Értelem 
megélése

PYD Önbizalom 0,356** 0,548** –0,225** 0,392**

PYD Gondoskodás 0,212** 0,199**

PYD Kapcsolatok 0,339** 0,428** –0,321** 0,240**

PYD Kompetencia 0,187** 0,480** 0,241**

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

A pozitív fiatalkori fejlődés 
komponenseit meghatározó tényezők

Hierarchikus regresszióelemzést végeztünk, 
hogy a Pozitív-Negatív Érzelmi Állapotok, 
az Élettel Való Elégedettség és a PYD-fak-
torok közötti kapcsolatokat megvizsgáljuk. 
Mindkét korcsoportban elvégeztük az elem-
zéseket.

A 14–17 éves korcsoportban a PYD 
Kompetencia Faktorát elsősorban a PANAS 
Pozitív Érzelmi Skálája és az Élettel Való 
Elégedettség határozta meg, 27%-kal ma- 
gyarázva a varianciát (lásd 7. táblázat). 
Tehát minél elégedettebb a fiatal az életével 
és minél inkább pozitív érzelmekkel tud 
visszaemlékezni az utóbbi időszakára, annál 
inkább érzi saját hatékonyságát iskolai, társas 
és kognitív készségekben.

A PYD Önbizalom Faktorát szintén 
a Pozitív Érzelmek, az Élettel Való Elége-

dettség, a Negatív Érzelmek Hiánya és az 
Élet Értelmének a Megélése határozta meg, 
45%-kal magyarázva a varianciát (lásd 9. 
táblázat). Az eredmény azt mutatja, hogy 
minél inkább pozitív érzelmekkel emlékezik 
vissza a fiatal az utóbbi időszakára, minél 
elégedettebb az életével, és minél inkább úgy 
érzi, hogy értelmes életet él, annál pozitívab-
ban látja önmagát és saját hatékonyságát. 

A PYD Kapcsolatok Faktorát pedig szin-
tén a Pozitív Érzelmi Állaptok, a Negatív 
Érzelmek Hiánya, az Élettel Való Elégedett-
ség és az Élet Értelmének Keresése határoz-
ta meg, 36%-kal magyarázva a varianciát 
(lásd 9. táblázat). Az eredmény szerint 
a társas kapcsolatok kiépítésében jelentős 
szerepet játszik a pozitív érzelmi állapot 
mellett a negatív érzelmek hiánya, az élettel 
való elégedettség és az élet értelmének kere-
sése, ami célokat, terveket, lehetőségeket 
adhat a fiatal számára.
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9. táblázat. A pozitív fiatalkori fejlődés komponenseit meghatározó tényezők  
(14–17 éves korcsoport)

Változók R R2-változás b beta T p
PYD Kompetencia F(2, 181) = 27,33; p ≤ 0,01
PANAS Pozitív 0,499 0,249 0,328 0,433 5,62 0,00
SWLS 0,519 0,270 0,079 0,159 2,06 0,04
(Konstans) 1,09 5,02 0,00

PYD Önbizalom F(4, 181) = 29,71; p ≤ 0,00
PANAS Pozitív 0,565 0,319   0,306    0,348   40,70 0,00
SWLS
PANAS Negatív
Értelem Megélése

0,640
0,658
0,670

0,410
0,434
0,449

  0,152
–0,158
  0,058

   0,262
–0,156
  0,142

  3,70
–2,35
  2,00

0,00
0,02
0,04

(Konstans)   1,089   3,38 0,01

PYD Kapcsolatok F(4, 181) = 20,48; p ≤ 0,00
PANAS Pozitív 0,476 0,227   0,181   0,259   3,34 0,00
SWLS
PANAS Negatív
Értelem Keresés

0,543
0,567
0,600

0,295
0,322
0,359

  0,120
–0,172
  0,083

  0,262
–0,213
  0,205

  3,39
–2,95
  2,92

0,00
0,00
0,01

(Konstans) 2,21   7,82 0,00

R2: magyarázott variancia, B: nem standardizált regressziós koefficiens, Beta: standardizált regressziós 
koefficiens

A 18–20 éves korcsoportban elsősorban 
a pozitív és negatív érzelmi állapotok magya-
rázták leginkább a PYD-faktorok megjele-
nését. A statisztikai elemzés szerint a PYD 
Kompetencia Faktorát kizárólag a Pozitív 
Érzelmi Állapotok jelzik előre, 17%-kal 
magyarázva a varianciát. A PYD Önbizalom 

Faktora megjelenésében szintén a Pozitív 
Érzelmi Állapotok és a Negatív Érzelmek 
Hiánya hangsúlyozódott, 27%-kal magya-
rázva a varianciát. A PYD Kapcsolatok 
Faktorát pedig kizárólag a Negatív Érzelmek 
Hiánya jósolta be, 19%-kal magyarázva 
a varianciát (lásd 10. táblázat).
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10. táblázat. A pozitív fiatalkori fejlődés komponenseit meghatározó tényezők  
(18–20 éves korcsoport)

Változók R R2-változás b beta T p
PYD Kompetencia F(1, 130) = 12,75; p ≤ 0,01
PANAS Pozitív 0,413 0,171   0,348   0,413   3,57 0,00
(Konstans)   1,57   4,97 0,00

PYD Önbizalom F(2, 130) = 11,15; p ≤ 0,00
PANAS Negatív 0,427 0,182 –0,245 –0,314 –2,67 0,01
PANAS Pozitív 0,517 0,268   0,254   0,313   2,66 0,01
(Konstans) 20,70   5,90 0,01

PYD Kapcsolatok F(1, 130) = 14,52; p ≤ 0,00
PANAS Negatív 0,436 0,190 –0,295 –0,436 –3,81 0,00
(Konstans) 4,13 19,01 0,00

R2: magyarázott variancia, B: nem standardizált regressziós koefficiens, Beta: standardizált regressziós 
koefficiens

A regresszióelemzés eredményeit összefog-
lalva megállapíthatjuk, hogy különbséget 
tapasztaltunk a fiatalabb és idősebb korcso-
port között, elsősorban az Élet Értelmének 
Keresése és Megélése Faktor meghatározó 
szerepének azonosításában. Elemzéseink 
rávilágítottak a serdülőkori változások és 
világszemlélet kezdeti különbségeire, amely-
ben az élet értelmének a keresése és megé-
lése sokkal jelentősebb, és meghatározza 
a társas kapcsolatok megítélését és az önma-
gukkal kapcsolatos elégedettségük mérté-
két.

eredményeK megvitatása

Tanulmányunkban egy új, kutatócsoportunk 
által lefordított pozitív fiatalkori fejlődést 
mérő kérdőív első kipróbálása történt meg, 
illetve kapcsolatának felderítése az Élettel 
Való Elégedettség, az Élet Értelme és a Pozi-

tív és Negatív Affektivitási Skálákkal. 
Célunk volt még továbbá életkori és nemi 
különbségek azonosítása is a vizsgált 
mintánkban.

A kutatásunkban használt PYD kérdőív 
rövid verziója megfelelő pszichometriai 
mutatókkal rendelkezett és alkalmas továb-
bi vizsgálatokban való használatra. Az ere-
deti faktorszerkezet igazolható volt a mi 
 kutatásunkban is, egyedül a PYD kérdőív 
Karakter Faktora nem mutatott megfelelő 
illeszkedést és belső konzisztenciát, emiatt 
ezt a faktort kizártuk. Így az összesített 
PYD-pontszámmal való elemzéstől is elte-
kintettünk.

A mért változók átlagai (középérték 
 körüli önbizalom- és kompetenciaérték, 
közép érték feletti gondoskodás, kapcsolatok, 
értelemkeresés és -találás, élettel való elé- 
gedettség pontszámok, inkább a pozitív 
és kevésbé a negatív érzelmek átélése) azt 
mutatják, hogy a vizsgált korosztályra jellem-
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ző a sikeres, rugalmas alkalmazkodóképes-
ség. A reziliencia, a nehézségekkel való 
megküzdés forrásai között találjuk a gondos-
kodó, kompetens gondozóval való kapcsola-
tot, az önszabályozást, az én pozitív látás-
módját, az énhatékonyságot és az intrinzik 
motivációt, valamint a különböző (intellek-
tuális, viselkedéses, társas) kompetenciákat, 
amelyek – az alapvető alkalmazkodási rend-
szer részeként – a normatív fejlődésben is 
biztosítják az egészséges fejlődést (Masten, 
2001). E források közül az önészlelést, 
a kompetenciát és a pozitív kapcsolatokat is 
vizsgálta a PYD kérdőív, amely alapján tehát 
az egészséges fejlődés igazolható az érintett 
fiatalok esetében.

A Kapcsolat, Önbizalom és Kompeten-
cia Faktorral kapcsolatban az egymásnak 
ellentmondó korábbi eredmények (Geldhof 
és mtsai, 2014; Kökönyei és mtsai, 2002; 
Kasik, 2015) alapján azt a kérdést tettük fel, 
hogy az idősebb vagy a fiatalabb serdülők 
érnek el kisebb vagy nagyobb értéket. 
A Kapcsolatok kivételével a másik két faktor-
ban jelentős életkori különbséget tapasztal-
tunk az idősebbek javára. Vizsgálatunk 
szerint a 18–20 éves korcsoport a több megélt 
negatív érzelmi állapot és a kisebb életelé-
gedettség ellenére is magasabb mértékű önbi-
zalomról és kompetenciáról számolt be, mint 
a 14–17 éves korosztály. A PYD Önbizalom 
Faktor tételei megfeleltethetők a szelffel 
kapcsolatos elégedettségnek, ami viszont 
átfedést mutat a globális önértékeléssel 
(Gentile és mtsai, 2009). Így az olyan koráb-
bi kutatási eredmények, amelyek nagy 
mintán és akár longitudinális vizsgálatban 
is azt igazolták, hogy 8. és 12. osztály között 
fokozatosan növekszik a globális önértéke-
lés (Bachman és mtsai, 2011), illetve serdü-
lőkortól felnőttkorig tart az önértékelés emel-
kedése (Bleidorn és mtsai, 2016; Erol és Orth, 

2011; Orth és Robins, 2014), összhangban 
vannak az eredményeinkkel. Az egyre pozi-
tívabb önértékekés hátterében a részben 
genetikai alapú emocionális stabilitás, extra-
verzió és lelkiismeretesség áll, de olyan 
tényezők is magyarázzák az önbecsülés-nö-
vekedést, mint az elsajátítás, tanulás, fejlő-
dés érzése (sense of mastery) (Erol és Orth, 
2011), amit megalapoz az instrumentális és 
társas-társadalmi szerepek elsajátítása, és az 
erről való pozitív visszajelzés észlelése (Blei-
dorn és mtsai, 2016).

A Kompetencia Faktor, amit Geldhof és 
munkatársai (2014) az önbizalommal együtt 
Hatékonyság Faktornak neveznek, szintén 
nagyobb értékkel jelent meg az idősebb 
serdülőknél, mint a fiatalabbaknál. A Kom-
petencia Faktor tételei (iskolai és sport- 
tel jesítmény, barátság és népszerűség) nagy 
hasonlóságot mutatnak a területspecifikus 
önértékeléssel. És bár a területspecifi-
kus önértékelés-vizsgálatok vegyes eredmé-
nyeket mutatnak azzal kapcsolatban, hogy 
serdülőkorban folyamatosan vagy csak 
a periódus végén válik-e pozitívabbá a fiatal 
önmegítélése, az többnyire igazolható, hogy 
a serdülőkor lezárásakor pozitívabb a sport- 
és az iskolai kompetencia, valamint a társas 
elfogadás észlelése, mint a serdülőkor elején 
(Kuzucu és mtsai, 2014). Ezt az eredményt 
a mi vizsgálatunk is megerősíti: az időseb-
bek kompetensebbnek jellemezték magukat, 
mint a fiatalok, amit talán a sikeresebben 
működő specifikus teljesítmények és kompe-
tenciák kiválasztásával és gyakorlásával 
magyarázhatunk (Kuzucu és mtsai, 2014).

Nem találtunk életkori különbséget az 
Élet Értelme két aspektusa tekintetében, így 
a megélés és a keresés serdülőkori együttes 
jelenlétének normatív jellegét (Brassai és 
Pikó, 2007) tudtuk megerősíteni. Az élettel 
való elégedettség területén viszont a  fiatalabb 
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korosztály ért el magasabb pontszámot. 
A szakirodalmi adatok ebben a tekintetben 
nem konzisztensek. Negatív kapcsolatot talál-
tak a globális élettel való elégedettség és az 
életkor között csak a fiúk esetében 13–18 éves 
serdülőknél (Moksnes és Espnes, 2013), és 
a koreai gyerekek és középiskolások mintá-
jában (Park, 2005). Ugyanakkor más vizs-
gálatok nem találtak kapcsolatot a két válto-
zó között (Huebner és mtsai, 2000; Huebner 
és Diener, 2008). A serdülőkori fejlődéssel 
kapcsolatos magyarázatok alapján arra 
gondolhatunk, hogy az idősebbek alacso-
nyabb életelégedettségét egyrészt a kritiku-
sabb szemléletmód és gondolkodás, másrészt 
a következő, bizonytalanabbnak tűnő fejlő-
dési periódusba való átlépés miatti bizony-
talanság okozhatja.

A nemi eltéréseket tekintve a korábbi 
pozitív fiatalkori fejlődés vizsgálati eredmé-
nyei alapján (Lerner és mtsai 2005; Phelps 
és mtsai, 2009) azt vártuk, hogy a fiúkkal 
szemben a lányok magasabb pontszámot 
érnek el a Kompetencia, Kapcsolatok, 
Gondoskodás és Karakter, illetve alacsonyab-
bat az Önbizalom Faktorban. Vizsgálati ered-
ményeink viszont azt mutatták, hogy az 
Önbizalom Faktoron kívül a Kompetencia 
Faktorban is a fiúk előnye jelent meg, így 
hipotézisünk csak részben nyert megerősí-
tést. Az Önbizalomra vonatkozó eredmé-
nyünk illeszkedik azokhoz a globális önér-
tékelési adatokhoz, amelyek szerint a lányok 
önértékelése alacsonyabb, mint a fiúké (Block 
és Robins, 1993; Bleidorn és mtsai, 2016; 
Martinez és Dukes, 1991; Bachman és mtsai, 
2011; Gentile és mtsai, 2009), jóllehet néhány 
vizsgálat szerint nincs különbség a két nem 
önértékelése között (Kuzucu és mtsai, 2014; 
Erol és Orth, 2011).

A fiúk többnyire kis mértékű magasabb 
önértékelése olyan szocializációs  hatásokkal 

magyarázható, mint a korai és határozottabb 
autonómiatámogatás, a hatékonyabb funk-
cionálás elvárása (Block és Robins, 1993), 
illetve a gazdagabb, egalitariánus és indivi-
dualista kultúra befolyása (Bleidorn és mtsai, 
2016). Vizsgálatunkban, a várttal  ellentétben, 
a kompetenciát tekintve is pozitívabban látták 
magukat a fiúk, mint a lányok, és bár a  fizikai 
megjelenés, a viselkedés és a moralitás terü-
letén több vizsgálat is igazolt nemi különb-
séget, az akadémiai kompetencia és a társas 
elfogadás területén nem találtak eltérést 
a fiúk és a lányok értékei között (Kuzucu és 
mtsai 2014; Gentile és mtsai, 2009). A fiúk 
előnyét ezen a téren a nemi sztereotípiák 
tartalmának és vélhetően a sajátos iskolai 
értékelésnek az átvételével magyarázhatjuk, 
ami az önértékelés kialakulásának egyik 
mechanizmusaként tartható számon. Az ön- 
értékelés és a nemi különbségek kialakulá-
sával kapcsolatban két magyarázatot említ 
Gentile és munkatársainak (2009) meta-
analízise. Az egyik a Tükrözött Értékelés 
Modellje (Szociométer Modell), amely sze- 
rint a másokkal kapcsolatos interakcióból 
származó pozitív vagy negatív értékelést 
veszi át a személy. A másik mechanizmus 
a Kompetencia Modell, amely azt tartal-
mazza, hogy az egyén a különböző szelf-
területeken a teljesítmény alapján von le 
következtetést a képességeire nézve. Az át- 
tekintett vizsgálatok eredményei a nemi el- 
térések és hasonlóságok kapcsán inkább 
a reflektált értékelés működésmódját igazol-
ták. A Kompetencia Modell alapján példá-
ul a lányoknak kellene nagyobb értéket elér-
ni az Iskolai/Tanulmányi Kompetencia és 
Társas Elfogadás Dimenziókban, hiszen álta-
lában jobb tanulmányi eredményt érnek el, 
és pozitívabb társas kapcsolatokat tartanak 
fenn. Vizsgálatunkban a lányok Kompeten-
cia Faktorban elért alacsonyabb pontszáma 
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tehát inkább a környezeti értékelés elfoga-
dását jelzi, és a környezetből származó 
üzenetek sokszor a nemi sztereotípiákat 
tartalmazzák. A nemekre vonatkozó sztereo-
tip értékelések, és így a nemek közötti önér-
tékelésben mutatkozó különbségek pedig 
akkor gyakoriak, ha a nemek közötti és nem 
a nemen belüli összehasonlítás a jellemző 
egy adott kultúrában (Bleidorn és mtsai, 
2016).

Jelentős nemi különbséget tapasztaltunk 
még az Élettel Való Elégedettség, Az Élet 
Értelme Skálákban, illetve a pozitív és nega-
tív érzelmek gyakoriságában is. A negatív 
érzelmek kivételével a fiúk értek el maga-
sabb értékeket ezeken a területeken, ami 
összehangban van Brassai (2011) és Santos 
és munkatársainak (2012) eredményeivel, 
miszerint serdülőkorban a fiúkra jellemzőbb 
az élet értelmességének megélése, és ebből 
kifolyólag a magasabb élettel való elégedett-
ség is. A fiúknál látható több pozitív és keve-
sebb negatív érzelmet korábbi vizsgálati 
eredmények is megerősítik (Fujita és mtsai, 
1991; Crawford és Henry, 2004), illetve 
a pozitív és negatív érzelmek gyenge nega-
tív korrelációját igazoló tanulmányok is alátá-
masztják a nemi különbségek sajátosságait 
(Schimmack, 2008; Crawford és Henry, 
2004).

A nemi eltéréseken kívül a tanulmányi 
teljesítmény szubjektív megítélése is különb-
séget tett az élettel való elégedettség, a pozi-
tív és negatív érzelmek, az önbizalom, 
kapcsolatok és a kompetencia mértékében. 
A magukat kiemelkedő teljesítménnyel 
jellemzők előnye ezekben a változókban 
alátámasztja azokat a korábbi eredményeket, 
amelyek szerint a jobb tanulmányi teljesít-
ményt és sikeresebb iskolai alkalmazkodást 
mutató középiskolások és egyetemi hallga-
tók elégedettebbek az élettel, több pozitív 

érzelmet élnek meg és magasabb az önérté-
kelésük (Huebner és Gilman, 2006; Salmela- 
Aro és Tynkkynen, 2010; Rode és mtsai, 
2005; Proctor és mtsai, 2010).

A korrelációs vizsgálatok eredményei 
megerősítették a korábbi eredményekre 
alapozott várakozásainkat. Pozitív kapcso-
latot találtunk az Önbizalom, a Kapcsolatok, 
a Kompetencia és az Élettel Való Elégedett-
ség között, ami megerősíti a hongkongi fiata-
loknál kapott eredményeket (Shek és mtsai, 
2007; Sun és Shek, 2012). Az Élettel Való 
Elégedettség és a Pozitív Érzelmek közötti 
pozitív, illetve a kétféle érzelem közötti nega-
tív korreláció (Schimmack, 2008) alapján 
megfogalmazott elvárásunk is beigazolódott. 
Az összehasonlítások között a legerősebb 
korreláció a négy PYD-faktor és a pozitív 
érzelmek között mutatkozott, a negatív érzel-
mekkel kapcsolatban ugyan megjelent 
a fordított összefüggés, de csak két faktor 
esetében volt szignifikáns az együttjárás. 
Ugyanaz a három PYD-faktor mutatott 
hasonló mértékben pozitív korrelációt az élet 
értelme megélésével, mint az életelégedett-
séggel, ami összhangban van azzal a koráb-
bi eredménnyel, hogy az élet értelmének 
megélése a jólléttel szoros kapcsolatban áll 
(Martos és mtsai, 2014). Összességében 
a változók közötti kapcsolatok vizsgálata azt 
mutatta, hogy a pozitív serdülőkori fejlődés 
jellemzői pozitívan kapcsolódnak a pszicho-
lógiai jóllét olyan konstruktumaival, mint az 
élettel való elégedettség, az élet értelmének 
keresése és megélése, illetve a pozitív érzel-
mek, ami azt jelzi, hogy a PYD-faktorok jól 
megjelenítik a serdülőkori sikeres, pozitív 
funkcionálást.

A regresszióelemzés szerint a PYD- 
faktorok, amelyek a mentális egészség és 
pozitív fejlődés mutatóiként foghatók fel 
(Lerner és mtsai, 2005), másfajta  változókkal 
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magyarázhatók a két korosztályban. A 14–17 
évesek esetében a Kompetencia, az Önbiza-
lom és a Kapcsolatok Faktorokat elsősorban 
a pozitív és negatív érzelmek, az élettel való 
elégedettség, sőt az élet értelmének keresé-
se és megélése is magyarázta. A fiatalok önbi-
zalmának alakulásában az élettel való elége-
dettség, a pozitív érzelmek léte és a negatív 
érzelmek hiánya mellett az élet értelmessé-
gének megélése is meghatározó. A kapcso-
latok alakulásában pedig az előbbi változók 
mellett az élet értelmének keresése volt még 
befolyásoló tényező. Brassai és Pikó (2007) 
szerint serdülőkorban az élet értelmének 
megélése és keresése a fejlődés normatív 
részeként azonosítható, eredményeink alap-
ján pedig vélhetően hozzájárul a középső 
serdülőkori szakasz egészséges fejlődés-
hez. Az idősebbeknél kizárólag a pozitív és 
negatív érzelmek határozták meg a PYD- 
faktorokat. Ez arra utal, hogy a 18 éves kor 
környékén kezdődő fejlődés valóban egy 
elkülönülő periódust jelent, amelyben, vizs-
gálatunk szerint, az érzelmek megélésének 
van nagyobb szerepe. De ez az eredmény 
azzal is összefüggésbe hozható, hogy a pozi-
tív és negatív érzelmek kapcsolata, vagyis 
az, hogy melyik érzelemtípusból ér el a sze-
mély magasabb vagy alacsonyabb értéket, 
egyfajta affektív temperamentumtípusként 
is értelmezhető (Garcia és Moradi, 2013). 
A serdülőkor végére feltehetően stabilizáló-
dik az érzelmekkel jellemezhető személyi-
ségtípus, illetve temperamentumtípus, és ez 
stabilabb meghatározója lehet a pozitív fejlő-

dés konstruktumának, mint a korai serdülő-
korban.

Vizsgálatunknak számos limitációja 
közül az egyik a kis elemszámú és a kényel-
mi mintavételből származó vizsgálati csoport 
alkalmazása, ami miatt az eredményeket csak 
óvatosan általánosíthatjuk a magyar serdü-
lőkre nézve. A kérdőív faktorai a mi haszná-
latunkban nem feleltek meg teljesen az ameri-
kai kérdőív szerkezetének. A Karakter Faktor 
az eredeti konstrukcióban is sokféle jellem-
zőt tartalmazott, de mégis egy csoportba 
rendeződött. A mi vizsgálatunkban viszont 
a megjelenő tételek (helyes viselkedés válasz-
tása, felelősségvállalás, a világ jobbá tételé-
nek és másoknak a segítése, más nemzeti-
ségű emberek ismerete és társaságának 
kedvelése) nem képeztek egyetlen koherens 
faktort, így a Karakter Faktorral kapcsola-
tos összefüggések vizsgálatát nem tudtuk 
elvégezni. Az ide tartozó itemek igen külön-
böző tartalma azt a kérdést is felveti, hogy 
vajon mennyire illeszkedik ez a faktor 
a magyar kultúrához és a fiatalok szubkul-
túrájához, illetve milyen mértékben szüksé-
ges az egyes tételek kihagyása vagy átfogal-
mazása a későbbiekben. A hiányzó Karakter 
Faktor azt sem tette lehetővé, hogy az öt 
faktor együttes pontszámával is elvégezzük 
az elemzéseket, illetve teszteljük az önálló 
vagy latens PYD-faktor létezését. A kapott 
eredmények ugyanakkor ezt jelzik, hogy – 
megfelelő korrekciók után – a kérdőív alkal-
mas a pozitív fiatalkori fejlődés további vizs-
gálatára.
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summary

Positive youth develoPment and its relationshiP to life satisfaction, meaning of life 
and cognitive and emotional asPects of subjective well-being

Background and aims: The positive youth development theory emphasizes the understanding 
and developing of adolescents’ capacities and skills as one of the most important aims of 
scientific research and intervention practice (Damon, 2004). The theory and practise can help 
the healthy, competent and happy adolescents to become productive adults (Roth and Brooks-
Gunn, 2003). The research focuses on testing the short version of PYD Scale (measuring 
5 components: Competence, Confidence, Caring, Connection, Character) and analyzing its 
relation to the life satisfaction, meaning of life and positive-negative affectivity.
Methods: 316 high school students (Nmale = 132; Nfemale = 184; 14–20 years old; Mean age = 
16,77 years) took part in the study. They completed the short version of PYD Scale (Geldhof 
et al., 2013), the Subjective Well-Being Scale (SWLS-H, Martos et al., 2014), the Meaning of 
Life Questionnaire (MLQ-H, Martos and Konkolÿ-Thege, 2012) and the Positive-Negative 
Affectivity Scale (PANAS, Gyollai et al., 2011).
Results: The PYD Scale has shown reliable psychometric properties (Cronbach-α: 0,74–0,85), 
and thus it can be used in further studies. Despite the higher amount of negative affects, 
18–20 year-old students showed a higher level of confidence and competence compared to 
those of the 14–17-year-old participants.
Conclusions: PYD Scale can measure the phenomenon of positive youth development among 
adolescents, but some further correction is needed. Our results have proved important 
differences in PYD components, and subjective well-being between middle and late adolescence. 
The predictive factors of positive youth development also confirm the different characteristics 
of the two age cohorts.
Keywords: positive youth development (PYD), meaning of life, positive-negative affectivity 
(PANAS)
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OrtuñO-SIerrA, J.,Ibañuelos, m., Pérez de albéniz, a., lucas molina, b., fonseca- Pedrero, 
e. (2019): The study of positive and negative affect in children and adolescents: new 
advances in a Spanish version of the PANAS. PlosOne, 14(8). e0221696. DOI: 10.1371/
journal.pone.0221696

PArK, n. (2005): Life satisfaction among Korean children and Youth. A developmental 
perspective. School Psychology International, 26(2). 209–223.

PhelPs, e., zimmerman, s., warren, a. a., jeličič, h., von eye, a., lerner, r. m. (2009): 
The structure and developmental course of positive youth development (PYD) in early 
adolescence: Implications for theory and practice. Journal of Applied Developmental 
Psychology, 30(5). 571–584.

PIKó, b., HAmvAI, CS. (2010): Parent, school and peer-related correlates of adolescents’ life 
satisfaction. Children and Youth Service Review, 32(10). 1479–1482.

Proctor, c. l., linley, P. a., maltby, j. (2009): Youth life satisfaction: a review of the liter-
ature. Journal of Happiness Studies, 10(5). 583–630. DOI: 10.1007/s10902-008-9110-9 

Proctor, c. l., linley, P. a., maltby, j. (2010): Very happy youths: Benefits of very high 
life satisfaction among adolescents. Social Indicators Research, 98. 519–532. DOI: 10.1007/
s11205-009-9562-2

reKer, g. t. (2005): Meaning in life of young, middle-aged, and older adults: Factorial 
validity, age, and gender invariance of the Personal Meaning Index (PMI). Personality 
and Individual Differences, 38(1). 71–85. DOI: 10.1016/j.paid.2004.03.010 

rode, j. c., arthaud-day, m. l., mooney, c. h., near, j. P., baldwin,t. t., bommer, w. h., 
rubIn, r. S. (2005): Life satisfaction and student performance. Academy of Management 
Learning and Education, 4(4). 421–433.



32 Jámbori Szilvia – Kőrössy Judit – bohner-beke Alíz

rOtH, J. L., brOOKS-gunn, J. (2003): Youth development programs: Risk, prevention and 
policy. Journal of Adolescent Health, 32(3). 170–182.

salmela-aro, K., tynKKynen, l. (2010): Trajectories of life satisfaction across the transition 
to post-compulsory education: Do adolescents follow different pathways? Journal of Youth 
and Adolescence, 39(8). 870–881.

santos, m. c. j., magramo, c. jr., oguan, f. jr., Paat, j., barnachea, el a. (2012): Mean-
ing in life and subjective well-being: is a satisfying life meaningful? Researchers World 
– Journal of Arts, Science & Commerce, 4(1). 32–40.

SCALeS, P. C. (1999): Reducing risk and building developmental assets: Essential action for 
promoting adolescents health. Journal of School Helalth, 69(3). 113–119. DOI: 10.1111/
j.1746-1561.1999.tb07219.x

SCALeS, P. C., benSOn, C. L., rOeHLKePArtAIn, e. C. (2011): Adolescent thriving: The role of 
sparks, relationships, and empowerment. Journal of Youth and Adolescence, 40(3). 263–277. 
DOI: 10.1007/s10964-010-9578-6

SCHImmACK, u. (2008): The structure of subjective well-being. In Eid, M., Larsen, R. J. (eds): 
The Science of Subjective Well-Being. The Guilford Press, New York, NY. 97–123.

sheK, d. t. l., siu, a. m. h., lee, t. y. (2007): The Chinese Positive Youth Development 
Scale: a validation study. Research on Social Work Practice, 17 (3). 380–391. DOI: 
10.1177/1049731506296196

steger, m. f., frazier, P., oishi, s. (2006): The Meaning in Life Questionnaire: Assessing 
the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1). 
80– 93.

steger, m. f., mann, j., michels, P., cooPer, t. (2009): Meaning in life, anxiety, depression, 
and general health among smoking cessation patients. Journal of Psychosomatic Research, 
67(4). 353–358.

sun, r. c. f., sheK, d. t. l. (2012): Positive youth development, life satisfaction 
and problem behaviour among Chinese adolescents in Hong Kong: a replication. Social 
Indicators Research, 105(3). 541–559. DOI: 10.1007/s11205-011-9786-9

szoKolszKy á. (2004): Kutatómunka a pszichológában. Metodológia, módszerek, gyakorlat. 
Budapest, Osiris Kiadó.

tellegen, a., lyKKen, d. t., bouchard, t. j., wilcox, K. j., segal, n. l., rich, s. (1988): 
Personality similarity in twins reared apart and together. Journal of Personality and Social 
Psychology, 54(6). 1031–1039.

veCCHIO, g., m., gerbInO, m., PAStOreLLI, C., DeL bOve, g., CAPrArA, v. (2007) Multi-fac-
eted self-efficacy beliefs as predictors of life satisfaction in late adolescence. Personality 
and Individual Differences, 43. 1807–1818.

vIeJO, C., gómeZ-LóPeZ, m., OrtegA-rIuZ, r. (2018) Adolescents’ psychological well-being: 
a multidimensional measure. International Journal of Environmental Research and Public 
Health, 15(10). 2325. DOI: 10.3390/ijerph15102325



33

AlkAlmAzott PszichológiA 2022, 22(1): 7–35. 

A pozitív fiatalkori fejlődés vizsgálata…

függeléK

Pozitív Fiatalkori Fejlődés (PYD) Kérdőív
A következő mondatpárok kétféle serdülőtípusról írnak. Kérjük, előbb azt döntsd el, hogy 
inkább a bal vagy a jobb oldali fiatalra hasonlítasz. Aztán pedig döntsd el, hogy az állítás 
részben igaz rád vagy nagyon igaz rád, és ennek megfelelően tegyél egy X-et a kiválasztott 
oszlopba. Minden mondatpár esetében csak egy oszlopot jelölj!

Példa:

Nagyon 
igaz rám

Részben 
igaz rám

Részben 
igaz rám

Nagyon 
igaz rám

(a)
Néhány fiatal inkább 
kint tölti a szabad-

idejét.
DE Más gyerekek in kább 

tv-t  néznének. X

Nagyon 
igaz rám 

(4)

Vala-
mennyire 
igaz rám 

(3)

Vala-
mennyire 
igaz rám 

(2)

Nagyon 
igaz rám 

(1)

1.
Néhány fiatal úgy érzi, 
hogy van olyan okos, 
mint a korosztályához 

tartozók. 
DE

Mások nem olyan 
biztosak ebben, és 
csodálkoznak, ha 
mégis ez derül ki.

2. Néhány serdülőnek 
sok barátja van. DE Más fiatalnak nincs 

sok barátja.

3.

Néhány tinédzser úgy 
gondolja, hogy szinte 
mindegyik új sport- 
tevékenységben jól 

teljesítene.

DE
Mások attól tartanak, 
hogy nem teljesítené-

nek jól egy új 
sportágban.

4.
Néhány serdülő 

nagyon jól teljesít az 
iskolai feladatokban.

DE
Más serdülők nem 
teljesítenek nagyon 
jól az iskolai felada-

tokban.

5. 
Néhány serdülő úgy 
érzi, jobban sportol, 

mint kortársai.
DE

Más serdülő nem érzi 
úgy, hogy olyan jól tud 

játszani.

6. 
Néhány tinédzser 

többnyire elégedett 
magával.

DE
Más fiatal gyakran 

nem elégedett 
magával.

7. Néhány fiatal népszerű 
a kortársai körében DE Mások nem túl 

 népszerűek.

8. 
Néhány tinédzser úgy 
gondolja, hogy jól néz 

ki.
DE

Más tinédzser úgy 
gondolja, hogy nem 
néz ki nagyon jól.

9.
Néhány serdülő olyat 

is megtesz, amiről 
tudja, hogy nem 

kellene.
DE

Más serdülő szinte 
soha sem tesz olyat, 
amiről tudja, hogy 

nem kellene.
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10. 
Néhány fiatal igazán 
elégedett a kinéze-

tével.
DE

Más fiatal azt kívánja, 
bárcsak máshogy 

nézne ki.

11. 
Néhány fiatal általá- 
ban úgy viselkedik, 
ahogy elvárják tőle.

DE
Más fiatal gyakran 

nem úgy viselkedik, 
ahogyan elvárják tőle.

12.
Néhány tinédzser 
nagyon elégedett 
azzal, amilyen.

DE
Más tinédzser azt 
kívánja, bárcsak 

másmilyen lenne.

Mennyire értesz egyet a következő állításokkal? A megfelelő számot írd az állítás mellé!

Nagyon 
 egyet értek (5) Egyetértek (4) Nem tudom (3) Nem értek  

egyet (2)
Nagyon nem 

értek egyet (1)

13. Mindent összevetve, örülök, hogy olyan vagyok, amilyen. _____________

14. Biztos vagyok benne, hogy jó életem lesz felnőtt koromban. _____________

Mennyire fontosak a következő dolgok számodra? A megfelelő számot írd az állítás mellé!

Nem fontos 
(1)

Valamennyire 
fontos (2) Nem tudom (3) Egész fontos (4) Kifejezetten 

fontos (5)

15. Segíteni abban, hogy a világ egy jobb hely legyen. _____________

16. Időt és pénzt szánni arra, hogy mások életét jobbá tegyem. _____________

17. Azt tenni, amit helyesnek tartok, még akkor is, ha a barátaim kigúnyolnak ezért. 
_____________

18. Felelősséget vállalni a tetteimért, ha hibázom vagy bajba kerülök. _____________

Gondolj azokra a személyekre, akik jól ismernek. Mit gondolsz, hogyan értékelnének 
téged a következőben? A megfelelő számot írd az állítás mellé!

Egyáltalán nem 
olyan, mint én (1)

Egy kicsit olyan, 
mint én (2)

Valamennyire 
olyan, mint én (3)

Egészen olyan, 
mint én (4)

Teljesen olyan, 
mint én (5)

19. Sok ismerettel rendelkezik más nemzetiségű emberekről. _____________

20. Szeret különböző nemzetiségű emberekkel együtt lenni. _____________
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Mennyire igazak rád a következő állítások? A megfelelő számot írd az állítás mellé!

Egyáltalán nem igaz (1) 2 3 4 Nagyon igaz (5)

21. Ha látom, hogy valakit kihasználnak, segíteni akarok neki. _____________

22. Zavar, ha bárkivel rossz dolog történik. _____________

23. Sajnálom azokat az embereket, akiknek nincs meg mindaz, mint ami nekem.  _____________

24. Amikor látom, hogy valakibe belekötnek, sajnálom őt. _____________

25. Szomorúvá tesz, ha valaki olyat látok, akinek nincsenek barátai. _____________

26. Sajnálom azt, akit megbántottnak vagy szomorúnak látok. _____________

Mennyire értesz egyet a következőkkel? A megfelelő számot írd az állítás mellé!

Nagyon  
egyetértek (5) Egyetértek (4) Nem tudom (3) Nem értek egyet 

(2)
Egyáltalán nem 
értek egyet (1)

27. Sok bátorítást kapok az iskolában. _____________

28. A tanárok az iskolában segítenek abban, hogy a legtöbbet kihozzam magamból. 
_____________

29. Sokszor jókat beszélgetünk a szüleimmel. _____________

30. Hasznosnak és fontosnak érzem magam a családomban. _____________

31. A környezetemben élő felnőttek éreztetik velem, hogy fontos vagyok. _____________

32. A környezetemben élő felnőttek odafigyelnek arra, amit mondok. _____________

Mennyire igazak a következő állítások rád? A megfelelő számot írd az állítás mellé!

Mindig igaz (5) Általában igaz 
(4) Néha igaz (3) Ritkán igaz (2) Szinte sosem vagy 

sosem igaz(1)

33. Úgy érzem, a barátaim jó barátok. _____________

34. A barátaim törődnek velem. _____________
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összefoglaló

Háttér és célkitűzések: A szociálisprobléma-megoldás egy több komponensből álló konst-
ruktum, ami lehetővé teszi a komponensek közötti kapcsolatok mintázatának vizsgálatát. 

1 A kutatást az EFOP-3.6.1-16-2016-00008 azonosítójú, EU társfinanszírozású projekt támogatta. 
A kutatás alatt Kasik László Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban és Bolyai+ (ÚNKP 2021–2022) 
támogatásban részesült.
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E személyközpontú megközelítés alapján vélhetően különböző profilú csoportok azonosít-
hatók. A korábbi, változóközpontú megközelítéssel végzett kutatások e mintázatok feltérké-
pezésére eddig nem fordítottak figyelmet. A jelen kutatás egyik célja az volt, hogy megvizs-
gáljuk, azonosíthatók-e viszonylag homogén csoportok a szociálisprobléma-megoldás 
faktorai (pozitív és negatív orientáció; racionális, impulzív és elkerülő megoldói stílus) 
alapján. A másik cél pedig annak feltárása volt, hogy a szociálisprobléma-megoldás fakto-
rai alapján képzett csoportok között azonosítható-e eltérés az énhatékonyságot – a szociális-
probléma-megoldás egyik alapkomponensét – tekintve.
Módszer: Klaszteranalízis segítségével 543 középiskolás és 277 egyetemista szociálisprob-
léma-megoldását (Social Problem-Solving Inventory–Revised, SPSI–R; D’Zurilla és mtsai, 
2002; magyar változat: Kasik és mtsai, 2009) és énhatékonyságát elemeztük (Énhatékonyság 
Kérdőív, ÉK; Kopp és mtsai, 1993), mindkét mérőeszköz megfelelő megbízhatósággal műkö-
dött (SPSI–R: Cronbach-α = 0,71–0,87; ÉK; Cronbach-α = 0,86–0,87).
Eredmények: A két életkori mintában három, azonos jellemzőkkel leírható homogén csopor-
tot azonosítottunk (optimista, kapkodó; optimista, megfontolt; lemondó, halogató). Emellett 
a serdülők körében négy további csoport (lemondó, távolító; bizonytalan, megfontolt; bizony-
talan, kapkodó; lemondó, rágódó), míg a fiatal felnőttek körében további három csoport 
(optimista, mérsékelt; feszült, kapkodó; feszült, megfontolt) rajzolódott ki, és e csoportok 
tagjai eltérő énhatékonysággal rendelkeznek.
Következtetések: Jól definiálható profilok azonosíthatók mindkét vizsgált életkorban a szociá-
lisprobléma-megoldás faktorai alapján. E profilok figyelembevétele segítheti a fejlesztésre 
szorulók azonosítását, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy a beavatkozások jobban illeszkedjenek 
az adott csoport tagjainak jellemzőihez.
Kulcsszavak: szociálisprobléma-megoldás, énhatékonyság, személyközpontú megközelítés

beveZetéS

A társas problémákhoz való viszonyulásunk 
és a problémák megoldásának stílusa (együt-
tesen szociálisprobléma-megoldás) meghatá-
rozza kapcsolataink alakulását, csoportban 
való működésünket, hatással van tanulmá-
nyi-szakmai előmenetelünkre, illetve befo-
lyásolja pszichés jóllétünket is (D’Zurilla és 
mtsai, 2004; Kasik, 2015). A szociálisprob-
léma-megoldás modelljei (pl. D’Zurilla és 
mtsai, 2004; D’Zurilla és Nezu, 2002; Frauen-
knecht és Black, 2010; Spivack és Shure, 
1976) megegyeznek abban, hogy azt egyrészt 
kognitív-emocionális-viselkedéses folyamat-
ként, másrészt összetett, egy orientációs és 

egy megoldói részfolyamat egységének írják 
le. A szociálisprobléma- megoldás több 
komponensből álló konstruktumként való 
kezelése lehetővé teszi az orientációs és 
a megoldási stílusok mintázatának vizsgála-
tát, ám a korábbi, változóközpontú megkö-
zelítéssel végzett kutatások (pl. D’Zurilla és 
mtsai, 2004; Eskin, 2012; Kasik, 2015; Kasik 
és mtsai, 2018a) a mintázatok feltárására alig 
fordítottak figyelmet. A változóközpontú 
megközelítés csak korlátozottan alkalmas 
a komponensek közötti összefüggések vizs-
gálatára, illetve félrevezető lehet a szociá-
lisprobléma-megoldás és további változók 
között fennálló összefüggések leírásában is. 
A személyközpontú megközelítés amellett, 
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hogy pontosabb képet adhat a szociálisprob-
léma-megoldás és korrelátumainak kapcso-
latáról, segítheti a fejlesztésre szorulók 
csoportjainak azonosítását. Emellett hozzá-
járulhat ahhoz is, hogy a beavatkozások 
jobban illeszkedjenek az adott csoport, 
a tagok jellemzőihez. A jelen tanulmányban 
ismertetett kutatásnak két célja volt: a szociá-
lisprobléma-megoldás orientációi (pozitív, 
negatív) és megoldói stílusai (racionális, 
impulzív, elkerülő) alapján jellemző profilok 
feltárása serdülők és fiatal felnőttek körében, 
valamint annak elemzése, hogy e profilok 
között van-e különbség az orientáció egyik 
kulcseleme, az énhatékonyság tekintetében.

Szociálisprobléma-megoldás

Szociális (társas, interperszonális) problémá-
nak tekinthető minden olyan – a múltban, 
a jelenben vagy a jövőben értelmezhető – 
társas feladat, helyzet vagy viszony, aminek 
vagy maga az egyén vagy egy másik személy 
(személyek) a forrása. A szociális probléma 
általában kellemetlen, negatív érzéseket és 
gondolatokat vált ki az egyénből. Ezek nem 
feltétlenül, de legtöbbször arra ösztönzik az 
egyént, hogy hatékony társas működése, 
boldogulása, a környezethez való optimális 
alkalmazkodása, céljai elérése érdekében 
tegyen lépéseket a helyzet megoldása, a nega-
tív érzések, gondolatok csökkentése vagy 
megszüntetése érdekében (Chang és mtsai, 
2004; Jacobson és Margolin, 1979; Kasik, 
2015).

A szociális probléma megoldására tett 
kísérlet egy kognitív-emocionális-viselkedé-
ses, illetve többnyire tudatos folyamat (D’Zu-
rilla és mtsai, 2002). E folyamatnak a legtöbb 
modellben két – egy orientációs és egy 
megoldói – részfolyamatát különítik el 
(D’Zurilla és mtsai, 2002; Erözkan, 2014; 

Maydeu-Olivares és D’Zurilla, 1996). Az 
orientációs részfolyamat a probléma iránti 
érzékenységet, a megoldás iránti elkötelező-
dést, valamint az énhatékonyságot foglalja 
magában, és lehet pozitív vagy negatív: 
viszonyulhatunk optimistán, akár kihívás-
ként is értelmezhetjük a helyzetet, bízhatunk 
magunkban, a másik féltől szintén a megol-
dási hajlandóságot feltételezhetjük. Ám lehe-
tünk pesszimisták is, kételkedhetünk önma-
gunkban, a másikban, nehezen tolerálva 
a helyzet okozta frusztrációt (Maydeu- Oli-
va res és D’Zurilla, 1996).

A megoldói részfolyamat során definiál-
juk a problémát, alternatív megoldási módo-
kat keresünk, értékeljük ezeket a lehetséges 
következmények szerint. Aztán döntünk, 
hogy melyiket valósítjuk meg. Végül ezt 
követi a kivitelezés, azaz a probléma megol-
dása (Crick és Dodge, 1994; D’Zurilla és 
mtsai, 2002). D’Zurilla és munkatársai (2002) 
három általános stílust – racionális,  impulzív, 
elkerülő – különítettek el, amelyek egyetlen 
problémahelyzetben is kombinálódhatnak az 
adott helyzet, a probléma és a szereplők 
jellemzői alapján. A racionális probléma-
megoldó a tényekre koncentrál, több megol-
dási lehetőséget és azok lehetséges következ-
ményét gondolja át, érdekli a másik fél 
véleménye, asszertíven kommunikál, sokat 
kérdez, kíváncsi a másik álláspontjára, ám 
éppen alapossága miatt olykor lassan dönt. 
Az impulzív problémamegoldó gondolkodá-
sát és viselkedését főként negatív érzelmei 
határozzák meg, inkább saját céljaira, érde-
keire koncentrál, gyorsan dönt, kapkod, kevés 
alternatívát gondol át, nem vagy alig számol 
a lehetséges következményekkel,  viselkedése 
gyakran agresszívvé válhat. Az elkerülő vagy 
nem kezd el foglalkozni a problémával, 
vagy amennyiben igen, akkor hamar felad-
ja, kilép a helyzetből, és igen kis mértékű 
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felelősségérzet jellemzi. Frauenknecht és 
Black (2010) szerint a problémamegoldó stílus 
az életkor előrehaladtával egyre inkább hely-
zet- és személyspecifikus, illetve idővel egyre 
többször meghatározzák múltbéli tapaszta-
latok (szokások, minták, gyakran alkalma-
zott technikák), amelyek nem tudatos folya-
matokként az orientációs és a megoldói 
szakaszt egyaránt befolyásolhatják.

Korábbi kutatások (pl. D’Zurilla és mtsai, 
2002; Kasik, 2015) eredményei alapján az 
orientációs folyamat alapvetően meghatároz-
za a megoldási stílust. Vagyis az, hogy 
miként oldunk meg egy társas problémát, 
közben milyen érzelmeket élünk át, milyen 
gondolatok hatására cselekszünk, alapvető-
en attól függ, hogyan viszonyulunk a prob-
lémához, a másik félhez, illetve mennyire 
bízunk abban, hogy meg tudjuk oldani a hely-
zetet, mit gondolunk énhatékonyságunkról. 
A különböző életkori csoportokban végzett 
vizsgálatok egybehangzó eredménye, hogy 
a pozitív viszonyulás legtöbbször racionális 
stílussal párosul, és a negatív viszonyulást 
általában elkerülő vagy impulzív stílus köve-
ti (Kasik, 2015). Ugyanakkor egyre több 
elemzés (pl. Elliott és Hurst, 2008; Elliott és 
mtsai, 2001; McMurran és McGuire, 2005) 
hívja fel a figyelmet arra, hogy az orientá-
ció-stílus kapcsolatok jóval változatosabb 
képet mutatnak (pl. negatív orientáció és raci-
onális stílus), és ez a változatosság a serdü-
lőkorban különösen jellemző.

Serdülők körében végzett vizsgálatok (pl. 
D’Zurilla és mtsai, 2002; Kasik, 2015; Kasik 
és mtsai, 2016) eredményei szerint 10-11 éves 
kortól egyre jellemzőbb a negatív orientáció, 
és csökken a pozitív viszonyulás gyakorisá-
ga. Ennek egyrészt a serdülőkortól változó 
problémák, másrészt az én és a világ (társak, 
felnőttek) kapcsolatában megjelenő változás 
az oka. A negatív viszonyulás leginkább 

a 13–15 évesekre és a lányokra jellemző, illet-
ve az elkerüléssel való kapcsolata 13-14 éves 
kortól fokozatosan erősödik a fiúk körében. 
Főként fiúknál tapasztalható az a ritka orien-
táció-stílus kapcsolat, amelyben a negatív 
orientáció magas racionalitással társul, illet-
ve ehhez gyakran az elkerülés is kapcsoló-
dik. E kapcsolatlánc (negatív orientáció–
racio nalitás–elkerülés) alapján feltételezhető, 
hogy a negatív viszonyulásnak vannak olyan, 
az egyén számára pozitív jellemzői, amelyek 
következtében nem ér véget a folyamat (azon-
nali elkerülés erős impulzivitással), illetve 
a negatív viszonyulást követően nem azon-
nal történik elkerülés (ekkor az elkerülés egy 
tudatos, átgondolt döntés eredménye). Mind-
ezek alapján feltehető, hogy a negatív orien-
táció nem minden esetben diszfunkcionális, 
hiszen bizonyos helyzetekben ez a kapcso-
lódási rendszer, valamint ennek viselkedés-
ben való megnyilvánulása pozitív következ-
ményekkel is jár (vagy ezt reméli az egyén), 
ami jelentős énvédő funkcióval bírhat (Kasik 
és mtsai, 2018b; Kasik és Gál, 2017).

Chang és munkatársai (2004) szerint 
a szülők iskolai végzettsége a nevelési stra-
tégiák és technikák kiválasztásának, alkal-
mazásának, valamint a tudatos nevelésnek 
a fontos meghatározója és mutatója. Ebből 
következően a szociálisprobléma-megoldás 
kapcsán is feltételezhetők eltérések a külön-
böző családi háttérrel, többek között más-más 
iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyer-
mekei között. Ezt egy korábbi vizsgálat 
megerősítette magyar mintán (Kasik és 
mtsai, 2018a). A pedagógusok és a diákok 
értékelései alapján a 12, 14 és 16 éves élet-
korban a hátrányos és nem hátrányos hely-
zetű gyermekek és fiatalok között szigni-
fikáns a különbség a negatív orientáció 
mentén, a 12 éveseknél számottevő az elté-
rés az impulzivitás, a 14 és a 16 éveseknél az 



41A szociálisprobléma-megoldás vizsgálata…

AlkAlmAzott PszichológiA 2022, 22(1): 37–63. 

elkerülés, illetve a legidősebbeknél a racio-
nalitás esetében. A különbségek magyaráza-
tában szülők iskolai végzettségének magya-
rázó ereje számottevő volt.

Énhatékonyság

Az énhatékonyság azt a hitet, meggyőződést 
jelenti, hogy a személy képes megbirkózni 
a megjelenő akadályokkal, mert rendelkezik 
az ahhoz szükséges erőforrásokkal, készsé-
gekkel (Bandura, 1994). Bandura (1992) 
szocio-kognitív elmélete szerint az énhaté-
konysággal kapcsolatos személyes elképze-
lések négy forrásból származnak: a szemé-
lyes teljesítményből (pl. korábbi sikerek, 
tapasztalatok), a behelyettesítő tanulásból 
(pl. modellszemélyek megfigyelése), a társas 
meggyőzésből, megerősítésből (pl. szóbeli 
bátorítás), valamint a fiziológiai állapotok-
ból, a feladat közbeni érzelmi arousal megta-
pasztalásából (pl. stressz vagy szorongás 
átélése feladatteljesítés közben).

Az énhatékonyság érzése fontos szerepet 
tölt be az önszabályozásban. Az a hitünk, 
hogy kitűzött céljainkat képesek vagyunk 
elérni, befolyásolja döntéseinket, erőfeszíté-
seinket, törekvéseinket az élet számos terü-
letén. Az énhatékonyság érzése jelentős 
hatást gyakorol egy-egy kihívással való 
megküzdés sikerességére (Luszczynska és 
mtsai, 2010) és a pszichológiai jóllétre is 
(Kavanagh és Wilson, 1989). A magas énha-
tékonyságú emberek úgy érzik, hogy kont-
roll alatt tudják tartani az adott helyzetet, 
a feladataikra inkább kihívásként tekinte-
nek, képesek erőfeszítéseket tenni a sikeres 
megoldás érdekében, magas az önbizalmuk, 
kevésbé hajlamosak a stresszre és a depresz-
szióra. Ezzel szemben az alacsony énhaté-
konysággal bíró személyek kevésbé elköte-
lezettek a célok iránt, a tevékenységekbe is 

kevésbé képesek belefeledkezni. Amennyi-
ben számukra nehéz feladattal, helyzettel 
találkoznak, azt gyakran fenyegetettségnek 
élik meg, így hamar megriadnak a megol-
dástól (Bandura, 1977).

A szociálisprobléma-megoldás és az 
énhatékonyság kapcsolata

A megfelelő társas élet egyik meghatározó-
ja az énhatékonyság társas dimenziója, vagy-
is mennyire hatékonyan képes valaki kapcso-
latokat kialakítani, ápolni és lezárni. A társas 
énhatékonyság az interperszonális kapcso-
latokban megjelenő egyéni elvárásként is 
definiálható (Erözkan, 2014), és ezek az elvá-
rások a kapcsolatok sikerességét jelentősen 
meghatározhatják (Hermann és Betz, 2004).

Az énhatékonyság a szociálisprobléma- 
megoldás orientációs részfolyamatának egyik 
központi eleme (D’Zurilla és mtsai, 2004). 
A szociálisprobléma-megoldás esetében az 
énhatékonyság azt jelenti, hogy az egyén hisz 
abban, hogy egy társas problémahelyzetben 
elérheti tetteivel a kívánt hatást, befolyásol-
hatja döntéseit, a megoldásra irányuló törek-
véseit, valamint az adott cselekvésekkel 
kapcsolatos erőfeszítéseinek szintjét és 
mértékét. Problémás helyzetekben a nagyobb 
énhatékonysággal rendelkező egyének 
nagyobb valószínűséggel hisznek abban, 
hogy irányítani tudják gondolataikat, ennél-
fogva nagyobb valószínűséggel tesznek 
erőfeszítéseket a megoldás érdekében. Az 
alacsony énhatékonyságú személyeknél prob-
lémahelyzetben nagyobb mértékben jelent-
keznek önmagukra és a helyzetre, illetve 
a megoldásra vonatkozó negatív gondolatok 
és érzések (pl. alkalmatlan vagyok, nem 
tudom megoldani) (Özer és Bandura, 1990). 
E negatív gondolatok és érzések a cél elér-
hetetlenségének gondolatát eredményezik, 



42 Jámbori Szilvia – KasiK László – FeJes József Balázs – Vígh Tibor – gál Zita

ami szerepet játszik a helyzetből való kilé-
pésben, a problémamegoldás folyamatának 
feladásában. Mindez különösen jellem-
ző a serdülőkorban mint átmeneti időszak-
ban, melyben nagyon sok kihívással, nehéz-
séggel kell megküzdeni, s a megküzdés 
eredményessége nagymértékben függ az 
észlelt énhatékonyságtól (Bandura és mtsai, 
2001).

Számos korábbi kutatás empirikusan 
igazolta a szociálisprobléma-megoldás és az 
énhatékonyság általános (pl. Lau és mtsai, 
2019; Zumberg és mtsai, 2008), valamint 
területspecifikus skálái közötti kapcsolatot 
(pl. Erözkan, 2014; Sumi, 2012). Azon vizs-
gálatokban, amelyekben a szociálisprob léma-
megoldás és az énhatékonyság jelen vizsgá-
latban is használt mérőeszközeit alkalmazták, 
fiatal felnőttek körében az énhatékonyság 
pozitívan korrelált a pozitív orientációval, 
negatívan a negatív orientációval (Lau és 
mtsai, 2019; Zumberg és mtsai, 2008). Emel-
lett Lau és munkatársai (2019) pozitív kapcso-
latot azonosítottak az énhatékonyság és 
a racionális megoldói stílus között.

Személyközpontú megközelítés

A személyközpontú kifejezés számos külön-
böző statisztikai megközelítést takar (Berg-
man és mtsai, 2003; Niemivirta, 2001). 
Ugyanakkor, ezekben közös, hogy az adott 
kutatás résztvevőit valamilyen hasonlóságok 
és eltérések alapján csoportokba, klaszterek-
be, osztályokba vagy profilokba rendezi – 
e kifejezéseket gyakran azonos értelemben 
használják a személyközpontú módszertant 
alkalmazó kutatásokban.

A személyközpontú elemzés alkalmazá-
sát jellemzően a szélesebb körben használt 
változóközpontú elemzés korlátaival indo-
kolják, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy mind-

két megközelítésnek megvannak az előnyei 
és a hátrányai. Egyrészről a kutatási céltól 
függ, hogy melyik megközelítés adekvát, 
másrészről a valóság megismeréséhez mind-
két eljárásra szükség lehet (Bergman és Trost, 
2006). A változóközpontú megközelítés 
alkalmazása során a figyelem a változók 
közötti kapcsolatra irányul egy adott mintá-
ban. Ezzel szemben a személyközpontú 
megközelítés profilokra, azaz különböző 
változók kombinációira fókuszál. Ezek 
a kombinációk az esetek (résztvevők) külön-
böző csoportjait jelenítik meg egy mintában. 
Ennek segítségével – többek között – az vizs-
gálható, hogy a mintában mekkora az aránya 
az azonos mintázattal rendelkező egyének-
nek, valamint mennyiben jellemző vagy 
speciális a vizsgált változók előfordulásának 
valamilyen kombinációja (Bergman és mtsai, 
2003). A változóközpontú megközelítés segít-
ségével megvizsgálható továbbá, hogy az 
azonosított csoportok mennyiben térnek el 
egy vagy több további változóval jellemzett 
tulajdonságukat tekintve (pl. Tuominen és 
mtsai, 2020). A valamely tulajdonságok alap-
ján különböző csoportokba tartozó egyének 
egy további változót tekintve jelentősen eltér-
hetnek – extrém esetben az is előfordulhat, 
hogy ellentétes előjelű kapcsolat azonosítha-
tó egy-egy csoportot tekintve –, ami akár 
azzal a következménnyel is járhat, hogy 
a változóközpontú megközelítés nem mutat 
kapcsolatot a vizsgált változók között (Niemi-
virta, 2001). E megközelítést több longitudi-
nális vizsgálat során is alkalmazták már azt 
elemezve, hogy a mintában mennyire stabi-
lak a mintázatok, valamint milyen körülmé-
nyek okozzák az egyének csoportok közötti 
átrendeződését (pl. Tuominen-Soini et al., 
2011).

Alacsony, bár folyamatosan emelkedő 
azon kutatások száma, amelyekben a sze-



43A szociálisprobléma-megoldás vizsgálata…

AlkAlmAzott PszichológiA 2022, 22(1): 37–63. 

mélyközpontú megközelítést a szociális 
kompetencia valamely összetevőjével össze-
függésben alkalmazzák. Egyre gyakrabban 
használják arra, hogy a problematikus (pl. 
agresszív) viselkedés (pl. Olivier és mtsai, 
2020; Ye és mtsai, 2021 vagy rizikótényezők 
alapján (pl. Neely-Barnes, 2010) csoporto-
sítsák az egyéneket. Ez egyrészről jelentősen 
segítheti azt, hogy a fejlesztésre szorulók 
csoportjait könnyebben azonosítsák, másrész-
ről hozzájárulhat ahhoz, hogy a beavatkozá-
sok jobban illeszkedjenek az adott csoport 
jellemzőihez és igényeihez. Utóbbi a beavat-
kozások hatásvizsgálatát tekintve is előnyös, 
hiszen egy beavatkozás vagy fejlesztőprog-
ram hatása az eltérő profilú résztvevők 
csoportjaiban külön-külön is vizsgálhatóvá 
válik (pl. Fraser és mtsai, 2014).

A személyközpontú megközelítés külö-
nösen jól használható azokban az esetekben, 
amikor az egyének valamely tulajdonságát 
több olyan skálával mérjük, amelyek függet-
lenek egymástól, ugyanakkor a skálák által 
mért jellemzők nem tekinthetők egymást 
kizárónak. Így a személyközpontú megkö-
zelítés különösen alkalmasnak tűnik a szociá-
lis probléma-megoldás vizsgálatában. Tudo-
másunk szerint a szociálisprobléma-megoldás 
általunk használt mérőeszközének alkalma-
zásával személyközpontú elemzés eddig nem 
készült.

Kutatási célok és hipotézisek

A tanulmányban ismertetett kutatásnak két 
célja volt. Az egyik, hogy megvizsgáljuk, 
azonosíthatók-e viszonylag homogén csopor-
tok a szociálisprobléma-megoldás faktorai 
alapján (az általánosíthatóság érdekében 
a lehetséges csoportok azonosítását serdülők 
és fiatal felnőttek mintáján is elvégeztük), 
valamint mekkora ezeknek a csoportoknak 

a relatív mérete az adott mintákon belül, és 
milyen jellemzőkkel bírnak e csoportok 
néhány háttérváltozó mentén.

A másik célunk annak feltárása volt, hogy 
a szociálisprobléma-megoldás faktorai alap-
ján képzett csoportok között azonosítható-e 
eltérés az énhatékonyságot tekintve. Ameny-
nyiben az azonosított csoportok között e 
tekintetben kimutatható eltérés, az alátá-
masztja, hogy a jövőben hasznos lehet 
személyközpontú megközelítéssel is 
megvizsgálni a szociálisprobléma-megoldás 
kapcsolatát további változókkal.

Az első kutatási cél esetében azt feltéte-
leztük, hogy homogén csoportok azonosít-
hatók mindkét vizsgált életkorban a problé-
mamegoldás orientációs és megoldói 
stílusához tartozó faktorok alapján. Úgy 
véltük, e csoportok nem kizárólag a „klasz-
szikus” orientáció-stílus kapcsolatot (pozi-
tív orientáció-racionalitás, negatív orientáció- 
impulzivitás, negatív orientáció-elkerülés) 
mutatják, hanem további mintázatok (pl. 
pozitív orientáció-elkerülés) is kimutatha-
tók. Emellett azt vártuk, hogy a középisko-
lások és az egyetemisták mintáján létrejött 
profilok között lesznek azonosak, mivel 
a serdülőkori és a fiatal felnőttkori problé-
mamegoldás között a megoldói stílusok 
gyakoriságában érhetők tetten eltérések, az 
orientációban kevésbé (Chang és mtsai, 
2004).

A második kutatási cél kapcsán azt felté-
teleztük, hogy azonosítható eltérés a szoci-
álisprobléma-megoldás és az énhatékonyság 
kapcsolatában az egyes profilok között, s 
amely profil markáns jellemzője a negatív 
orientáció és az impulzivitás, ott az énhaté-
konyság alacsonyabb szintű, mint a pozitív 
orientációval és/vagy a racionalitással jellem-
zett profil esetében (Lau és mtsai, 2019; 
Zumberg és mtsai, 2008).
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móDSZereK

Minta

A vizsgálat mintája egy, a fiatalok (középis-
kolások) és a fiatal felnőttek (felsőoktatási 
hallgatók) új oktatási szakaszhoz való alkal-
mazkodását vizsgáló kutatási programhoz 
kötődik (Gál és mtsai, 2021). Kutatásunkban 
több megye középiskoláiból 9. és 10. évfolya-
mos tanulók és egy magyarországi egyetem 
több karáról első- és másodéves hallgatók 
vettek részt. Az első méréskor (2017–2018-as 
tanév) 165 középiskolás és 187 egyetemista 
(tanárszakos hallgatók) töltötte ki a kérdőí-
veket, a második mérés (2018–2019-es tanév) 
alkalmával 494 középiskolai tanuló és 101 
egyetemi hallgató. Az egyetemi minta össze-
állítása során kényelmi mintavételt alkal-
maztunk. Mintánkba tanárszakos egyetemi 
hallgatókat vontunk be, akik előadásainkon 
vettek részt. Az elemzéshez szükséges 
megfelelő nagyságú adatbázis elérése érde-
kében a két mérés mintáját összevonva 
 kezeltük. Az elemzésbe csak azokat a válasz-
adókat vontuk be, akik a szociálisproblé-
ma-megoldás mindegyik faktora esetén 
rendelkeztek adatokkal. Mindezek alapján 
543 középiskolás (M = 15,82 év; SD = 1,06 év; 
nfiú = 212; nlány = 311) és 277 egyetemista 
(M = 20,13 év; SD = 5,16 év; nférfi = 101; 
nnő = 173) adatait elemeztük. A középiskolai 
minta heterogenitását mutatja, hogy a tanu-
lók 61%-a gimnáziumban, 25%-a szak-
gimnáziumban és 14%-a szakiskolában tanul.

Mérőeszközök

A kutatásban két mérőeszközt alkalmaztunk. 
A szociálisprobléma-megoldás vizsgálatára 
a Social Problem-Solving Inventory– Revised 
(SPSI–R, D’Zurilla és mtsai, 2002, magyar 

változat: Szociálisprobléma-megoldó Kérdő-
ív; Kasik és mtsai, 2009) eszközt, az én- 
hatékonyság elemzésére az Énhatékonyság 
Kérdőívet (ÉK, Kopp és mtsai, 1993) hasz-
náltuk. Mindkét mérőeszközt számos  ko- 
rábbi kutatásban alkalmazták magyar serdü-
lők és fiatal felnőttek körében (pl. Kasik, 
2015; Kasik és mtsai, 2018a). A korábbi és 
a jelen vizsgálatban is megegyezett az 
SPSI–R magyar változatának faktorstruktú-
rája az eredeti mérőeszköz faktorszerkeze-
tével.

SPSI–R: Az eredeti és a magyar változat 
egyaránt 25 kijelentést tartalmaz, öt faktor 
(faktoronként öt kijelentés) mentén méri 
a szociálisprobléma-megoldás jellemzőit 
kortársi problémákkal kapcsolatban: pozitív 
orientáció (pl. Meg tudom oldani a prob-
lémáimat.) és negatív orientáció (pl. Túl sokat 
aggódom a problémáim miatt.), valamint 
racio nális (pl. Megpróbálok minél több 
megoldási lehetőséget keresni.), impulzív 
(pl. Ideges vagyok problémamegoldás köz-
ben.) és elkerülő (pl. Húzom-halasztom 
a problémák megoldását.) megoldási stílus. 
A kijelen téseket ötfokú skálán kell értékelni 
(0 = egyáltalán nem jellemző rám; 4 = tel-
jes mértékben jellemző rám). A kérdőív 
 reliabilitása megfelelő volt mindkét élet-
korban és mindegyik faktor esetében (Cron-
bach-α = 0,71–0,87).

ÉK: Az egyfaktoros kérdőív a külön-
böző stresszhelyzetekkel való hatékony 
megküzdés nyomán fellépő átfogó és stabil 
kompetenciaérzés mérésére szolgál. A 10 
tétel (pl. Biztos vagyok benne, hogy jól tudok 
boldogulni a váratlan helyzetekben.) érté-
kelése négyfokú Likert-skálán történik 
(1 = egyáltalán nem jellemző; 4 = teljesen 
jellemző). A kérdőív reliabilitása megfelelő 
volt mindkét életkorban (Cronbach-α = 0,86–
0,87).
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Adatgyűjtés és etikai engedély

A vizsgálatot a Pszichológiai Kutatások 
Egyesült Etikai Bíráló Bizottsága (EPKEB) 
hagyta jóvá (engedélyszám: 2017/125). 
A résztvevők és a részt vevő középiskolások 
szülei írásbeli tájékoztatót kaptak a kutatás 
céljáról és lebonyolításáról. A részvételi szán-
dékról írásbeli hozzájárulást kértünk a részt-
vevőktől és a középiskolások szüleitől. 
A középiskolások körében az adatfelvételt 
a pedagógusok felügyelték, a hallgatók eseté-
ben a szerzők. A résztvevőket szóban bizto-
sították arról, hogy a tanulmányban való 
részvétel nem befolyásolja teljesítményük 
értékelését és tanulmányi eredményüket, 
valamint bármikor elállhatnak a részvétel-
től.

Statisztikai eljárások

A profilok azonosítására vonatkozó kutatási 
célhoz kapcsolódó elemzéseket a két életko-
ri részmintán külön végeztük. Ennek során 
a szociálisprobléma-megoldás orientációs 
részfolyamatai (pozitív, negatív) és általános 
megoldói stílusai (racionális, impulzív, elke-
rülő) mentén két fő lépésben hoztunk létre 
profilokat. A profilok meghatározásához 
először az öt faktorhoz tartozó összevont érté-
keket minden faktor esetén standard skálá-
kon fejeztük ki, melyeknek átlaga 0, szó- 
rása 1. A standardizált változókkal az első 
lépésben hierarchikus klaszteranalízist 
végeztünk a Ward-módszer és a négyzetes 
euklideszi távolság alkalmazásával. Ezen 
elemzés célja a klaszterek számának megha-
tározása. A dendrogram és a klaszterek kiala-
kítását tartalmazó agglomerációs együttha-
tók alapján állapítottuk meg, hogy a vizsgált 
személyek hány klaszterbe sorolhatók. Ezt 
követően többváltozós varianciaanalízissel 

(MANOVA) ellenőriztük, hogy a kialakítan-
dó klaszterek szerint van-e jelentős eltérés 
a szociálisprobléma-megoldás skálái alapján.

A második lépésben K-közép klaszter-
analízist végeztünk, amelynek célja a hierar-
chikus klaszteranalízis során meghatározott 
klaszterekhez tartozó profilok azonosítása és 
jellemzése volt. Ennek során egyrészt egy- 
szempontos varianciaanalízissel (ANOVA) 
vizsgáltuk a faktorok mentén a klaszterek 
közötti különbségeket, másrészt a létre-
hozott klasztereken belül vizsgáltuk a fakto-
rok közötti eltéréseket egyfaktoros ismétlé-
ses varianciaanalízissel (one-way repeated 
measures ANOVA). Ez az elemzés alkalmas 
arra, hogy a létrehozott tanulói profilokon 
belül a faktorok közötti eltéréseket és az egyes 
változók szerepét vizsgáljuk. Mindkét vari-
anciaanalízis esetén elemeztük, hogy a profi-
lok között, illetve azokon belül szignifikáns-e 
az eltérés a vizsgált skálák mentén, illetve 
azoknak szignifikáns-e a súlya a profilok 
létrejöttében. Ezt az F és a parciális éta-négy-
zet, valamint a hozzájuk tartozó szignifikan-
ciaszint alapján ellenőriztük. Emellett mind-
két esetben megvizsgáltuk a varianciaanalízis 
utóelemzéseivel a klaszterek közötti és azo-
kon belüli eltéréseket. A profilokon belüli 
különbségeket az orientációs részfolyamatok 
és a problémamegoldó stílusok összehason-
lításával határoztuk meg. Mindezen statisz-
tikai elemzések alapján neveztük el és jelle-
meztük a létrejött profilokat. Minden profil 
megnevezésénél két jelzőt használtunk, az 
első a problémaorientációra, a második 
a megoldói stílusra utal.

Az egyes csoportok jellemzése érdeké-
ben a csoportok relatív méretét különböző 
háttérváltozók szerint vizsgáltuk. A koráb-
bi hazai kutatások (Kasik, 2015; Kasik és 
mtsai, 2018a) eredményei szerint az évfo-
lyam, a nem és a szülők iskolai végzettsége 
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szerepet játszik a szociálisprobléma-megol-
dás fejlettségében és életkori változásában. 
E háttérváltozók szerint elemeztük a profi-
lok közötti különbségeket a homogenitásvi-
zsgálathoz tartozó khi-négyzet-próbákkal.

Az elemzés második céljának elérése 
érdekében először varianciaanalízissel és 
a megfelelő utóelemzésekkel vizsgáltuk, 
hogy a kialakított profilok az énhatékony-
sággal való kapcsolat tekintetében mennyi-
ben térnek el. Ezt követően az egyes tanulói 
profilokon belül és azok között összehason-
lítva elemeztük a szociálisprobléma-megol-
dás és az énhatékonyság skálái közötti korre-
lációs mintázatot.

eredményeK

Serdülők körében végzett vizsgálat

Profiljellemzők
A vizsgálat első lépéseként végzett hierar-
chikus klaszteranalízis során létrejött dend-
rogram és agglomerációs együtthatók alap-
ján a diákok 4–7 klaszterbe csoportosíthatók. 
A MANOVA (és a később bemutatandó 
ANOVA) eredményei megerősítik, hogy a hét 
klaszterbe sorolás kivitelezhető, és a Sta- 
tisztikai eljárások pontban leírt feltételek 
biztosíthatók. Tekintve, hogy a célunk minél 
több homogén csoport létrehozása volt, 
a hét klaszteres megoldás mellett döntöttünk. 
A  MANOVA szerint e csoportosítás esetén 
szignifikánsak a különbségek a klaszterek 
között (F = 3,15; p < 0,001; Wilks-féle 
λ = 0,03; p < 0,001; parciális η2 = 0,49).

A második lépésben végzett K-közép 
klaszteranalízis eredményeit az 1. ábra szem-
lélteti, amelyen a szociálisprobléma-megol-
dás skáláinak standardizált értékeinek (Z-ér-
tékek) átlagát adtuk meg klaszterek szerint. 

Az 1. táblázat tartalmazza az átlagokat és 
a szórásértékeket, illetve az egyes klasztere-
ken belüli szignifikáns különbségeket 
a szociá lisprobléma-megoldás orientációs 
összetevői mentén.

Mind az egy szempontos, mind az 
egyfaktoros ismétléses varianciaanalízis 
eredményei szerint a problémamegoldás 
skálái mentén szignifikáns a különbség a hét 
klaszter átlagai között és azokon belül is 
(p < 0,001). A klaszterek kialakításában 
mindegyik faktornak jelentős a szerepe az 
F-értékek (106,79 ≤ F ≤ 158,48, p < 0,001) 
és a parciális éta-négyzet (0,55 ≤ η2 ≤ 0,64) 
alapján. A legalacsonyabb, negatív orientá-
ció esetén is magasak ezek az értékek, és az 
elkerülés faktornak van a legnagyobb súlya 
a tanulói profilok létrejöttében. Az egyes 
csoportokon belül a változók átlagai között 
minden esetben szignifikánsak a különbsé-
gek (3,13 ≤ F ≤ 362,14; p < 0,02). A klasz-
terelemzés eredményei alapján hét tanulói 
profilt különítettünk el: (1) optimista, kapko-
dó; (2) lemondó, távolító; (3) bizonytalan, 
megfontolt; (4) bizonytalan, kapkodó; 
(5) optimista, megfontolt; (6) lemondó, rágó-
dó; (7) lemondó, halogató.

(1) Optimista, kapkodó: ebbe a profil-
ba a minta 11%-a tartozik, jellemző rájuk 
a magas pozitív orientáció és az impulzivi-
tás (e két faktor átlagai között szignifikáns 
az eltérés; p < 0,001). A többi faktor átlaga 
ezektől jelentősen alacsonyabb (p < 0,001), 
a negatív orientáció kevéssé jellemző, a raci-
onalitás átlaga magasabb az elkerülés átla-
gánál (p = 0,045). Jellemzőjük, hogy bíznak 
abban, hogy meg tudják oldani a problémá-
ikat, azonban problémamegoldáskor gyor-
san döntenek, főként az érzéseikre hallgat-
nak, kevés megoldási lehetőséget vesznek 
számba, azok következményeit ritkán gondol-
ják végig alaposan (kevésbé megfontoltak).
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kapkodó

Lemondó,
távolító

Bizonytalan,
megfontolt

Bizonytalan,
kapkodó

Optimista,
megfontolt

Lemondó,
rágódó

Lemondó,
halogató

Tanulói profilok

St
an

da
rd

iz
ál

t á
tla

gé
rt

ék
ek

1. ábra. A tanulói profilok közötti különbségek

(2) Lemondó, távolító: az e csoportba tarto-
zó tanulók esetén, a minta 7%-ában minden 
faktor átlaga a standardizált átlag (Z = 0) alatt 
van. A negatív orientáció jellemzőbb (átlaga 
magasabb) a pozitív orientációnál (p < 0,001), 
és leginkább az elkerülés mint megoldói 
stílus meghatározó, amelynek átlagától 
alacsonyabb az impulzivitás és a racionali-
tás átlaga (p < 0,001). A megoldói stílusok 
közötti szignifikáns különbségek alapján nem 
hisznek abban, hogy meg tudják oldani társas 
problémáikat, így mindent megtesznek azért, 
hogy elkerüljék a nehéz helyzeteket, vala-
mint kudarc esetén könnyen elkeserednek és 
feladják a próbálkozást.

(3) Bizonytalan, megfontolt: a minta 
23%-a tartozik ide. Jellemző, hogy a stan-
dardizált átlag alatti a negatív és a pozitív 
orientáció is, amelyek között nincs szignifi-
káns eltérés. A problémamegoldó stílusok 
közül a racionalitás átlaga szignifikánsan 
magasabb az impulzivitás és az elkerülés 
átlagánál (p < 0,001), utóbbiak között 
nincs jelentős különbség. Jellemzőjük, hogy 

bizonytalanok abban, hogy meg tudják-e 
oldani a problémáikat, ugyanakkor főként 
a tények mentén döntenek, negatív érzelme-
ik kevésbé határozzák meg viselkedésüket, 
azokat képesek kezelni a hatékony probléma-
megoldás érdekében.

(4) Bizonytalan, kapkodó: ebbe a klasz-
terbe a minta 10%-a sorolható, amelyben 
mindegyik faktor átlaga a standardizált átlag 
(Z = 0) fölötti. Ugyanakkor sem az orientá-
ciók átlagai között, sem a megoldói stílusok 
átlagai között nincs szignifikáns eltérés, ám 
a pozitív orientáció átlaga szignifikánsan 
alacsonyabb az impulzivitáshoz (p = 0,01) 
és az elkerüléshez (p = 0,034) képest, ami 
magyarázza az egyes faktorok közötti szig-
nifikáns eltérést (F = 3,13; p = 0,02). Akár-
csak a 3. klaszterbe tartozók, bizonytalanok 
abban, hogy meg tudják-e oldani a problé-
máikat, de ők még inkább bizonytalanok. 
Kevésbé jellemző rájuk a racionális problé-
mamegoldás, náluk a negatív érzések keze-
lésének nehézsége, az ebből fakadó gyors 
döntéshozatal (a feszültség csökkentése 
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 érdekében), valamint a helyzet elkerülésé-
nek gyakori gondolata jellemzőbb.

(5) Optimista, megfontolt: az ebbe 
a klaszterbe tartozó tanulókat – a minta 
21%-át –leginkább a pozitív orientáció és 
a racionalitás jellemzi (a két faktor átlaga 
között nincs jelentős eltérés). A negatív 
 orientáció, az impulzivitás és az elkerülés 
átlaga ezektől szignifikánsan alacsonyabb 
(p < 0,001), amelyek a standardizált Z-érték 
alattiak. Közöttük csupán a negatív orientá-
ció és az elkerülés esetén van jelentős elté-
rés (p = 0,01), míg az impulzivitás és az elke-
rülés átlagai nem különböznek szignifikánsan. 
A csoportba tartozók hisznek abban, hogy 
képesek a problémát megoldani, bíznak 
magukban, a problémát több szempont 
mentén gondolják végig, alaposan mérlege-
lik az esetleges pozitív és negatív következ-
ményeket, kellő időt szánnak a helyzet keze-
lésére, érzéseiket tudják kezelni a sikeres 
problémamegoldás érdekében.

(6) Lemondó, rágódó: a vizsgálatunkat 
alkotó minta 15%-a tartozik ebbe a klaszter-
be, és a lemondó, távolító csoportba sorolt 
társaikhoz hasonlóan a negatív orientáció 
szignifikánsan magasabb a pozitív orien-
táció átlagánál (p < 0,001). A probléma-
megoldó stílusok közül ebben a csoportban 
is a racio nalitás átlaga a legalacsonyabb, ettől 
magasabb az impulzivitásé, és ettől szignifi-
kánsan magasabb az elkerülésé. Ugyanak-
kor a lemondó, távolító klaszterhez képest 
minden faktor esetén szignifikánsan maga-
sabb az átlag (p < 0,001). Ezek a tanulók igye-

keznek elkerülni a problémáik megoldását, 
de ha mégis döntési helyzetbe kerülnek, 
akkor idegesek, feszültek, és szoronganak 
amiatt, hogy nem sikerül jó megoldásra jut-
niuk.

(7) Lemondó, halogató: az e klaszterbe 
tartozó tanulóknál (13%) a negatív orientáció 
és az elkerülés a meghatározó. A negatív 
orientáció átlaga szignifikánsan magasabb 
(p = 0,01), valamint ezektől szignifikánsan 
alacsonyabb az impulzivitás átlaga (p < 0,001), 
ami a standardizált átlag (Z = 0) felett helyez-
kedik el. Ettől szignifikánsan (p < 0,001) 
alacsonyabb a racionalitás és a pozitív orien-
táció átlaga (ezek között nincs jelentős különb-
ség; p = 0,38). Ez a csoport sok hasonlóságot 
mutat a lemondó, rágódó klaszterbe tartozók-
kal, ugyanakkor a negatív orientáció átlaga 
jóval magasabb (p < 0,001), míg a többi faktor 
esetén nincs jelentős eltérés. Döntési helyzet-
ben nagyon bizonytalanok, halogatják a prob-
lémával való foglalkozást, nagyon nehezen 
döntenek.

A tanulói profilok közötti hasonlóságok-
ról és különbségekről árnyaltabb képet 
kapunk, ha faktorok mentén vizsgáljuk az 
ANOVA utóelemzéseivel a klaszterek közöt-
ti különbségeket. Mivel mindegyik faktor 
esetén a varianciák heterogének (2,48 ≤ 
 Levene-statisztika ≤ 4,78; p < 0,02), ezért 
a Dunnett-T3-próbát alkalmaztuk. Az ered-
ményeket a 2. táblázat tartalmazza, amely-
ben a szignifikánsan elkülönülő csoportokat 
adtuk meg. Az utóelemzés során vizsgált 
Z-érték átlagát az 1. táblázat tartalmazza.
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1. táblázat. A tanulói profilok jellemzői (a Z-értékek átlaga és zárójelben a szórása,  
illetve az átlagok közötti különbsége)

Fak -
to- 
rok

Optimista, 
kapkodó  
(n = 11%)

Lemondó, 
távolító  
(n = 7%)

Bizonytalan, 
megfontolt 
(n = 23%)

Bizonytalan, 
kapkodó  
(n = 10%)

Optimista, 
megfontolt  
(n = 21%)

Lemondó, 
rágódó  

(n = 15%)

Lemondó, 
halogató  
(n = 13%)

NO –0,29 (0,71) –0,83 (0,69) –0,12 (0,70) 1,01 (0,85) –0,72 (0,65) –0,08 (0,51)   1,43 (0,64)

PO   0,69 (0,65) –1,65 (0,85) –0,12 (0,44) 0,59 (0,75)   0,97 (0,64) –0,72 (0,61) –0,69 (0,55)

R   0,01 (0,93) –1,83 (0,67)   0,04 (0,61) 0,75 (0,61)   1,00 (0,64) –0,64 (0,56) –0,51 (0,61)

I   1,17 (0,58) –1,38 (0,65) –0,40 (0,52) 1,09 (0,71) –0,74 (0,74)   0,29 (0,69)   0,31 (0,64)

E –0,41 (0,60) –0,77 (0,57) –0,34 (0,52) 1,10 (0,87) –0,94 (0,50)   0,84 ()0,61   1,06 (0,70)

O {PO}>{NO} {NO}>{PO} {PO}≈{NO} {PO}≈{NO} {PO}>{NO} {NO}>{PO} {NO}>{PO}

MS {I}>{R}>{E} {E}>{I}>{R} {R}>{E, I} {R}≈{I}≈{E} {R}>{I, E} {E}>{I}>{R} {E}>{I}>{R}

Megjegyzés: NO = negatív orientáció, PO = pozitív orientáció, R = racionalitás, I = impulzivitás, E =  elkerülés, 
O = orientáció, MS = megoldói stílus; > az egyfaktoros ismétléses varianciaanalízis utóelemzésekor kapott 
szignifikáns különbség (p < 0,05) irányát jelöli; a ≈ a nem szignifikáns eltérést mutatja.

2. táblázat. A tanulói profilok átlagai közötti különbségek faktorok szerint

Faktorok Szignifikánsan elkülönülő profilok

Negatív 
orientáció {LT, OM} < {OK, BM, LR} < {BK, LH}

Pozitív orientá-
ció {LT} < {LR, LH} < {BM} < {BK, OK} < {OM}

Racionalitás {LT} < {LR, LH} < {OK, BM} < {BK, OM}

Impulzivitás {LT} < {OM} < {BM} < {LR, LH} < {BK, OK} 

Elkerülés {OM, LT } < {OK, BM} < {LR, LH, BK}

Megjegyzés: OK = optimista, kapkodó; LT = lemondó, távolító; BM = bizonytalan, megfontolt; BK = bizony-
talan, kapkodó; OM = optimista, megfontolt; LR = lemondó, rágódó; LH = lemondó, halogató; < az ANOVA 
utóelemzésekor (Dunnett-T3-próba) kapott szignifikáns különbség (p < 0,05) irányát jelöli.

A 2. táblázat alapján a negatív orientáció 
leginkább a bizonytalan, kapkodó és a lemon-
dó, halogató profilokba tartozókra jellemző, 
amelyektől e faktor átlaga szignifikánsan 
alacsonyabb (p < 0,001) az optimista, kapko-
dó és az bizonytalan, megfontolt, illetve 
a lemondó, rágódó profilt alkotó tanulók köré-
ben. E csoportokhoz képest a legalacsonyabb 
a lemondó, távolító és az optimista, megfon-

tolt csoportba sorolt tanulók negatív orientá-
ciója, és a pozitív orientáció az utóbbi csoport 
tagjaira jellemző leginkább. Ettől szignifi-
kánsan (p < 0,05) alacsonyabb a bizonytalan, 
kapkodó és az optimista, kapkodó profilok-
ba sorolt diákok pozitív orientációja. E két 
csoporthoz képest az bizonytalan, megfon-
tolt klaszterben a pozitív orientáció átlaga 
szignifikánsan  alacsonyabb (p < 0,001), de 
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a lemondó, rágódó és a lemondó, halogató 
csoportokhoz képest magasabb (p < 0,001), 
míg a legalacsonyabb a lemondó, távolító 
profilba tartozóknál.

A problémamegoldó stílusok mentén 
a profilok három fő hasonlóságot mutatnak. 
A lemondó, távolító profilnál a legalacso-
nyabbak a faktorok átlagai, illetve az impul-
zivitás és az elkerülés átlagai ebben a profil-
ban és az optimista, megfontolt csoportban 
a legalacsonyabbak (p < 0,001). Mindhárom 
megoldói stílus átlaga hasonló a lemondó, 
rágódó és a lemondó, halogató profilokban, 
azaz nem térnek el szignifikánsan. Az opti-
mista, kapkodó és az bizonytalan, megfon-
tolt csoportokban a racionalitás és elkerülés 
átlagai sem térnek el jelentősen. A raciona-
litás átlaga a bizonytalan, kapkodó és az opti-

mista, megfontolt profilokban a legmaga-
sabb és nem különbözik jelentősen, míg 
ugyanez az impulzivitás esetében az opti-
mista, kapkodó és a bizonytalan, kapkodó 
profilra jellemző.

A klaszteranalízis során sikerült eltérő, 
viszonylag homogén, illetve a főbb jellem-
zők alapján jól értelmezhető, többféle hason-
lóságot és különbséget mutató tanulói cso-
portokat kialakítani. Ezért megvizsgáltuk 
három háttérváltozó (évfolyam, nem, szülők 
isko lai végzettsége) mentén a szociális-
probléma- megoldás faktorai szerint létre-
hozott hét klaszterbe tartozó tanulók elosz-
lását. A 3. táblázat a homogenitásvizsgálatok 
eredményeit tartalmazza, amelyben a három 
vizsgált változón belüli értékek relatív gyako-
riságát adtuk meg klaszterek szerint.

3. táblázat. A tanulói profilok jellemzői háttérváltozók szerint

Változó n 
(%)

Klaszterek (%) Pear-
son-χ2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. χ2 p

Évfolyam
9. 40 11,1 8,3 22,7   7,9 21,8 18,5   9,7

  9,4 0,2
10. 60 11,1 5,5 23,4 11,4 21,2 12,3 15,1

A tanuló 
neme

fiú 41 9,0 9,0 19,8   9,4 21,2 19,8 11,8
13,6 0,03

lány 59 12,9 5,1 25,4 10,3 21,2 10,9 14,1

Apa 
iskolai 
végzett-
sége

Legfeljebb 
szakiskola 40 15,8 6,0 20,1   9,8 21,2 12,5 14,7

14,6 0,3Érettségi 36   8,5 8,5 26,1   7,3 21,8 12,7 15,2

Diploma 25   9,6 5,2 23,5   9,6 20,9 21,7   9,6

Anya 
iskolai 
végzett-
sége

Legfeljebb 
szakiskola 31 15,1 5,9 18,4 11,2 23,7 13,2 12,5

11,5 0,5Érettségi 40 10,5 8,0 24,5   9,0 15,5 17,0 15,5

Diploma 29 10,6 5,6 23,2   7,7 25,4 14,8 12,7

Megjegyzés: 1. optimista, kapkodó; 2. lemondó, távolító; 3. bizonytalan, megfontolt; 4. bizonytalan,  kapkodó; 
5. optimista, megfontolt; 6. lemondó, rágódó; 7. lemondó, halogató.
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A 3. táblázat adatai alapján évfolyamok 
szerint nincsenek szignifikáns különbségek, 
csak a 7. klaszter (lemondó, halogató) esetén 
tér el az összetétel: a 10. évfolyamosok némi-
képp nagyobb arányban vannak jelen ebben 
a csoportban. Ugyanakkor az, hogy nem 
találtunk szignifikáns eltérést, megerősíti, 
hogy évfolyamok szerint a minták homogé-
nek, ami a létrehozott profilok stabilitására 
utal. A tanulók neme szerint a profilok össze-
tétele heterogén, jelentős eltérések azonosít-
hatók. Míg a fiúk többsége a 3., 5., 6. és 7. 
klaszterbe tartozik, addig a lányok főként az 
1., 3., 5. és 6. klaszterbe. Az 5. klaszter esetén 
azonos a tanulók aránya, az 1., 2., 4. és 7. 
profil esetén hasonló. A 3. klaszterben 
a lányok aránya magasabb, míg a 6. klasz-
tert inkább a fiúk alkotják. A szülők iskolai 
végzettsége alapján nincs szignifikáns 
különbség a klaszterek között. A teljes minta 
eloszlásának megfelelően, mindhárom kate-
góriában a tanulók nagyobb aránya találha-

tó a 3., 5., 6. és 7. klaszterben a többihez 
képest. Az adatok alapján a klaszterek össze-
tétele független a szülők iskolai végzettsé-
gétől.

A tanulói profilok és az énhatékonyság 
közötti eltérések, kapcsolatok

A második kutatási célunk annak feltárása 
volt, hogy a szociálisprobléma-megoldás 
faktorai alapján képzett profilok között van-e 
eltérés az énhatékonyság mentén. Feltételez-
tük, hogy e változó szerint különbséget 
azonosíthatunk a profilok között, amit az 
eredmények (F = 27,86; p < 0,001) igazoltak 
(4. táblázat). Összességében a varianciák 
között is jelentősek az eltérések (Levene-sta-
tisztika = 3,44, p = 0,003). A 2. klaszter össze-
tétele a leginkább heterogén, ugyanakkor 
a többi esetén homogénebb összetételű-
ek a csoportok (0,37 ≤ SD ≤ 0,51). Mindezek 
alapján a Dunett-T3 próbával hasonlítottuk 
össze a klaszterek átlagai közötti eltéréseket. 

4. táblázat. Az énhatékonyság átlaga, szórása a tanulói profilok szerint

Klaszterek n (%)
Énhatékonyság Átlagok közötti 

különbségekM SD

1. Optimista, kapkodó 14 3,27 0,38

{1, 4, 5} > {3, 6} > 
{2, 7}

2. Lemondó, távolító   7 2,48 0,83

3. Bizonytalan, megfontolt   3 2,95 0,37

4. Bizonytalan, kapkodó 13 3,24 0,51

5. Optimista, megfontolt 28 3,37 0,41

6. Lemondó, rágódó 17 2,86 0,46

7. Lemondó, halogató 18 2,54 0,43

Megjegyzés: A csoportok közötti különbségeket összehasonlító oszlopban a klaszterek sorszámai találhatók; 
> a szignifikáns különbség (p < 0,05) iránya.

A szociálisprobléma-megoldás orientációs 
folyamatai (pozitív, negatív) alapján (4. táblá-
zat) azokban a tanulói profilokban (1., 4. és 5.), 

ahol a pozitív orientáció átlaga szignifi kánsan 
magasabb a negatív orientációnál, magasabb 
az énhatékonyság is, mint a többi  klaszterben, 
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ahol vagy nincs jelentős eltérés (3. klaszter), 
vagy a negatív orientáció átlaga szignifikán-
san magasabb. Azokban a klaszterekben (1., 
4., 5.), ahol a racionalitás és az impulzivitás 
átlaga is magas, az énhatékonyság átlaga is 
szignifikánsan magasabb a többi csoporthoz 
képest. Ezzel ellentétesen: azokban a cso- 
portokban (2., 6., 7.), ahol a többi stílushoz 
viszonyítva az elkerülés átlaga szignifikán-
san magasabb, az énhatékonyság szintje 
jelentősen alacsonyabb.

Az énhatékonyság és a szociálisproblé-
ma-megoldás összefüggéséről árnyaltabb 
képet kapunk, ha a tanulói profilok mentén 
vizsgáljuk a korrelációs mintázatot. Az ered-
mények értelmezését először a teljes mintán, 
majd tanulói profilok szerint vizsgáltuk. 
A teljes mintán minden skála esetében szig-
nifikáns a kapcsolat. A pozitív orientáció 
(r = 0,59; p < 0,001) és a negatív orientáció 
esetén is (r = –0,32; p < 0,001) szignifikáns 
a korreláció, ugyanakkor az együtthatók 
iránya – az ellentétes orientációból fakadó-
an – eltér. A megoldói stílusok közül a racio-
nalitás kapcsolata a legszorosabb az énhaté-
konysággal (r = 0,46; p < 0,001), az 
impulzivitás esetén gyenge az összefüggés 
(r = 0,12; p = 0,01), az elkerülés pedig nega-
tív szignifikáns kapcsolatot mutat az én- 
hatékonysággal (r = –0,22; p < 0,001). A tanu-
lói profilok szerint hasonló tendenciát figyel-
tünk meg az orientációs részfolyamatokat 
tekintve, mint a teljes minta esetében, ám – 
vélhetően az alacsonyabb mintaelemszám 
miatt – a korrelációs együttható többször 
nem szignifikáns. Azonban a megoldói stílu-
sok közül – a teljes mintától eltérően – csak 
az impulzivitás áll szignifikáns kapcsolat-
ban az énhatékonysággal a lemondó, távolí-
tó (r = 0,49; p = 0,03) és a lemondó, rágódó 
(r = 0,39; p < 0,01) klaszterekbe sorolt tanu-
lóknál.

Egyetemisták körében végzett vizsgálat

Profiljellemzők
Az elemzés első fázisában végzett hierarchi-
kus klaszteranalízis eredményeként létrejött 
dendrogram és az agglomerációs együtt hatók 
alapján a vizsgált személyeket többféle elren-
dezés alapján 4–6 klaszterbe csoportosíthat-
juk. A MANOVA eredményei alapján a hat 
csoportra bontás esetén jelentős eltérések 
azonosíthatók a klaszterek között (F = 1,87; 
p < 0,001; Wilks-féle λ = 0,05; p < 0,001; 
parciális η2 = 0,46), így e csoportosítás mellett 
döntöttünk.

A 2. ábra szemlélteti a második lépésben 
végzett K-közép klaszteranalízis eredménye-
it, illetve az 5. táblázat számszerűsítve tartal-
mazza a Z-értékek átlagait és a szórásérté-
keket a hallgatói profilok szerint, valamint 
az egyes klasztereken belüli szignifikáns 
különbségeket az orientációs részfolyama-
tok és megoldói stílusok faktorai között.

Az egyszempontos és az egyfaktoros 
ismétléses varianciaanalízis eredményei alap-
ján a problémamegoldás skálái mentén szig-
nifikáns a különbség a hat klaszter átlagai 
között és azokon belül (p < 0,001). A klaszte-
rek kialakításában mindegyik faktornak jelen-
tős szerepe van, az F-értékek (48,86 ≤ F ≤ 
89,80, p < 0,001) és a parciális éta-négyzet 
(0,47 ≤ η2 ≤ 0,62) alapján. A legalacsonyabb, 
impulzivitás esetén is kellően magasak ezek 
az értékek, és a Racionalitás Faktornak van 
a legnagyobb súlya a profilok létrejöttében. 
Az egyes csoportokon belül a változók átla-
gai között minden esetben szignifikáns különb-
ségeket azonosítottunk (6,66 ≤ F ≤ 139,17; 
p < 0,001). A klaszteranalízis alapján hat hall-
gatói profil rajzolódott ki: (1) optimista, mérsé-
kelt; (2) feszült, kapkodó; (3) optimista, kapko-
dó; (4) optimista, megfontolt; (5) feszült, 
megfontolt; (6) lemondó, halogató.
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2. ábra. A hallgatói profilok közti különbségek

(1) Optimista, mérsékelt: e klaszterbe sorol-
ható a minta 19%-a, amelyben minden faktor 
átlaga a standardizált átlag alatt van. A pozi-
tív orientáció szignifikánsan magasabb 
a negatív orientáció átlagánál (p < 0,001), 
ezért optimistának tekintettük. A probléma-
megoldó stílusok átlagai között nincs szig-
nifikáns eltérés, ezért a megoldói stílusok 
alapján neveztük el mérsékeltnek. Jellemző-
jük, hogy szembenéznek a problémákkal, 
kitartóak, nem adják fel a megoldási folyama-
tot, és végiggondolják az egyes megoldási 
lehetőségek pozitív és negatív következmé-
nyeit, érzelmeikkel tudnak bánni a megol-
dási folyamat során.

(2) Feszült, kapkodó: a minta 19%-a tarto-
zik ebbe a klaszterbe, amit magas negatív 
orientáció, impulzivitás és elkerülés jelle-
mez (e faktorok átlagai között nincs jelentős 
eltérés). E változóktól minden esetben szig-
nifikánsan alacsonyabb (p < 0,001) a pozitív 
orientáció és a racionalitás átlaga, amelyek 
között nincs jelentős különbség. Nagymérték-

ben hasonlít a 6. profilhoz, de itt inkább az 
impulzivitás dominál, nem a negatív viszo-
nyulás.

(3) Optimista, kapkodó: ebbe a klaszter-
be az elemzésbe bevontak 21%-a sorolható, 
akiknél a pozitív orientáció és az impulzi-
vitás átlaga magas (köztük nincs jelentős 
eltérés). E változókhoz képest szignifikán-
san alacsonyabb (p < 0,001) a negatív orien-
táció, a racionalitás és az elkerülés átlaga, 
amelyek nem különböznek szignifikánsan. 
Ez a cso port a középiskolások optimista, 
kapkodó klaszteréhez hasonló.

(4) Optimista, megfontolt: e klaszterbe 
sorolható a hallgatók 18%-a, amelynek 
esetében – szemben a (2) profilba (feszült, 
kapkodó) tartozókkal – a pozitív orientáció 
és a racionalitás jellemző leginkább. 
E faktorok átlaga között nincs jelentős elté-
rés, és ezek szignifikánsan magasabbak 
(p < 0,001) a Negatív Orientáció, az Impul-
zivitás és az Elkerülés Skálákhoz képest, 
amelyek átlagai nem térnek el jelentősen. 
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Jellemzőik megegyeznek a középiskolások 
optimista, megfontolt csoportjának jellem-
zőivel.

(5) Feszült, megfontolt: az ebbe a klasz-
terbe tartozó hallgatókat (18%) negatív 
orientáció és racionalitás jellemez, amelyek 
közül a racionalitás átlaga szignifikánsan 
magasabb (p = 0,01). A racionalitás átlagá-
nál szignifikánsan alacsonyabb (p < 0,001) 
és a standardizált átlag (Z = 0) feletti az elke-
rülés átlaga, melynél szignifikánsan alacso-
nyabb (p < 0,001) az impulzivitásé. Jellem-
ző rájuk, hogy társas problémák esetén 
végig gondoljak hipotetikus döntésük lehet-
séges pozitív és negatív következményeit, 
érzelmeik kevésbé befolyásolják dönté-
seiket.

(6) Lemondó, halogató: az ebbe a klasz-
terbe sorolt hallgatókra (5%) jellemző legin-
kább a negatív orientáció és az elkerülés, 
ezek átlaga a legmagasabb (melyek között 

nincs jelentős eltérés), illetve ezektől szig-
nifikánsan alacsonyabb az impulzivitásé 
(p < 0,001). E csoportra a többi klaszterbe 
tartozó hallgatókhoz képest a legkevésbé 
jellemző a pozitív orientáció és a racionali-
tás. A középiskolai lemondó, halogató tanu-
lói profillal egyező ez a profil.

A klaszterek közötti hasonlóságok és 
különbségek vizsgálata érdekében az ANOVA 
utóelemzései közül a varianciák közötti szig-
nifikáns különbség (3,23 ≤  Levene-statsztika 
≤ 4,92; p < 0,01) miatt a Dunnette-T3-próbát 
használtuk a negatív orientáció és az elkerü-
lés esetén, míg a többi faktor esetén a Tukey-
B-próba volt alkalmazható, mivel a csopor-
tok homogénnek tekinthetők, a varianciák 
között nem volt szignifikáns különbség. A 6. 
táblázat tartalmazza ezen utóelemzések alap-
ján a hallgatói profilok átlagai (lásd 5. táblá-
zat) közötti eltéréseket az egyes faktorok 
mentén.

5. táblázat. A hallgatói profilok jellemzői (a Z-értékek átlaga és zárójelben szórása, 
illetve az átlagok közötti különbségek)

Fak -
to- 
rok

Optimista, 
mérsékelt  
(n = 19%)

Feszült, 
kapkodó 
(n = 19%)

Optimista, 
kapkodó  
(n = 21%)

Optimista, 
megfontolt  
(n = 18%)

Feszült, 
megfontolt  
(n = 18%)

Lemondó, 
halogató  
(n = 5%)

NO –0,87 (0,54)   0,78 (0,59) –0,03 (0,66) –0,75 (0,58)   0,36 (0,90)   2,07 (0,48)

PO –0,31 (0,80) –0,70 (0,58)   0,61 (0,66)   1,00 (0,52) –0,13 (0,80) –1,97 (0,76)

R –0,75 (0,69) –0,75 (0,70)   0,05 (0,56)   0,97 (0,55)   0,97 (0,54) –1,26 (0,82)

I –0,34 (0,71)   0,75 (0,73)   0,73 (0,61) –0,56 (0,83) –0,94 (0,68)   0,58 (1,12)

E –0,53 (0,63)   0,91 (0,68) –0,17 (0,61) –0,85 (0,46)   0,16 (0,97)   2,07 (0,67)

O {PO}>{NO} {NO}>{PO} {PO}>{NO} {PO}>{NO} {NO}>{PO} {NO}>{PO}

MS {I}≈{E}≈{R} {E, I}>{R} {I}>{R, E} {R}>{I, E} {R}>{E}>{I} {E}>{I}>{R}

Megjegyzés: NO = negatív orientáció, PO = pozitív orientáció, R = racionalitás, I = impulzivitás, E = elke-
rülés, O = orientáció, MS = megoldói stílus; > az egyfaktoros ismétléses varianciaanalízis utóelemzésekor 
kapott szignifikáns különbség (p < 0,05) irányát jelöli; ≈ nem szignifikáns eltérés.
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6. táblázat. A hallgatói profilok átlagai közötti különbségek faktorok szerint

Faktorok Szignifikánsan elkülönülő profilok

Negatív orientáció {OMÉ, OM} < {OK, FM}< {FK} < {LH}

Pozitív orientáció {LH} < {FK, OMÉ} < {FM} < {OK, OM} 

Racionalitás {LH} < {OMÉ, FK} < {OK} < {OM, FM}

Impulzivitás {FM, OM} < {OMÉ} < {LH, OK, FK}

Elkerülés {OM, OMÉ} < {OK, FM} < {FK} < {LH}

Megjegyzés: OMÉ = optimista, mérsékelt; FK = feszült, kapkodó; OK = optimista, kapkodó; OM = opti-
mista, megfontolt; FM = feszült, megfontolt; LH = lemondó, halogató; < az ANOVA utóelemzéseikor kapott 
szignifikáns különbség (p < 0,05) irányát jelöli.

A szociálisprobléma-megoldás orientációs 
részfolyamatai alapján a negatív orientáció 
leginkább a lemondó, halogató csoportban 
jellemző, amelytől szignifikánsan alacso-
nyabb (p < 0,001) a feszült, kapkodó profilba 
tartozók átlaga. E csoporthoz képest a nega-
tív orientáció átlaga az optimista, kapkodó és 
a feszült, megfontolt hallgatói profil esetén 
alacsonyabb (p < 0,01), ugyanakkor e csopor-
tokban magasabb az átlag (p < 0,001) az opti-
mista, mérsékelt és az optimista, megfontolt 
csoportokhoz képest. Értelemszerűen a pozi-
tív orientáció átlagai e sorrenddel ellentéte-
sen alakulnak, kivéve az optimista, mérsé-
kelt profilt, ahol a pozitív orientáció a negatív 
orientációval együtt a standardizált Z-érték 
(Z = 0) alatt helyezkedik el.

A megoldói stílusok mentén többféle 
hasonlóságot azonosíthatunk a létrehozott 
profilok között. A racionalitás átlagai az opti-
mista és megfontolt jellemzőkkel bíró hallga-
tói profilokban rendre magasabbak (p < 0,001) 
a feszült és lemondó tulajdon ságokkal is 
rendelkező profilokhoz képest. Az impulzi-
vitás átlagai az optimista, kapkodó és a feszült, 
kapkodó, illetve a lemondó, halogató csopor-
tokban magasabbak (p < 0,05) a többi profil-
hoz képest. Az elkerülés a lemondó,  halogató 
profilba tartozók körében a legjellemzőbb, 

amelytől alacsonyabb az átlaga (p < 0,001) 
a feszült, kapkodó és a feszült, megfontolt, 
valamint az optimista, kapkodó csoportok-
nak. Ez a megoldói stílus az optimista, 
megfontolt és az optimista, mérsékelt hallga-
tói profilokba tartozók körében a legkevésbé 
meghatározó.

Az egyetemi részmintában három olyan 
profilt azonosítottunk, amelyek a serdülők 
körében is hasonlóan alakultak (lásd 1. táblá-
zat). Ezt a varianciaanalízis utóelemzései-
nek a többi profillal való összevetése alapján 
(2. és 6. táblázat) támaszthatjuk alá. Mind-
két részmintában az optimista, megfontolt 
profilba tartozóknál rendre a pozitív orien-
táció és a racionalitás átlaga a legmagasabb 
a többi profilhoz képest, míg a negatív orien-
táció, az impulzivitás és elkerülés a legala-
csonyabb. E profilhoz hasonló megállapítás 
tehető az optimista, kapkodó klaszter esetén 
is, melyben azonban a racionalitás helyett az 
impulzivitás átlagai magasabbak. A lemon-
dó, halogató profil is megegyezik a két vizs-
gált részmintában: esetükben a negatív orien-
táció, az impulzivitás és az elkerülés átlagai 
magasak. A feszült, kapkodó profil esetén 
a negatív orientáció, az impulzivitás és elke-
rülés átlagai magasabbak a többi profilhoz 
képest mindkét mintában, bár a pozitív 
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 orientáció és a racionalitás átlagai az egye-
temi mintában a többi faktorhoz képest 
alacsonyabbak, mint a serdülők körében. Így 
ez a profil a két részmintában ebben a tekin-
tetben némiképp eltér egymástól.

Az egyetemi részmintán végzett klasz-
teranalízis során is sikerült viszonylag homo-
gén, jól elkülöníthető, valamint a közép-
iskolai mintával több profil esetén hasonló 
csoportokat kialakítanunk. Ezért homogeni-
tásvizsgálatokkal ezen a mintán is megvizs-
gáltuk a három háttérváltozó (évfolyamok, 
nem, szülők iskolai végzettsége) mentén 
a hallgatók relatív gyakorisági eloszlása 
közötti különbségeket. Az eredmények 
szerint a minta összetétele az évfolyam 
(χ2 = 10,60; p = 0,06), a nem (χ2 = 3,30; 
p = 0,66) és az apa iskolai végzettsége 
(χ2 = 9,75; p = 0,40) szerint is homogén, csak 
az anya iskolai végzettsége esetén van szig-
nifikáns eltérés (χ2 = 17,84; p = 0,04), ám ez 

az alacsony elemszámból is adódhat, hiszen 
a diplomával rendelkezők aránya (15%) 
alacsony. Mindezek a létrehozott profilok 
stabilitására utalnak, a profilok összetétele 
a bevont háttérváltozóktól független.

A létrehozott hallgatói profilok 
és az énhatékonyság közötti eltérések, 

kapcsolatok
A második kutatási célhoz kapcsolódóan 
az egyetemi részmintán is megvizsgáltuk az 
énhatékonyság átlagait és a köztük lévő 
 eltéréseket a létrehozott profilok mentén. 
A serdülők körében végzett vizsgálat ered-
ményeivel összhangban ebben a részmintá-
ban (7. táblázat) is szignifikáns a különbség 
az átlagok között (F = 10,10; p < 0,001). Mivel 
a varianciák között nem volt jelentős eltérés 
(Levene-statisztika = 1,33; p = 0,26), a Tukey-
B-próba alapján hasonlítottuk össze a klasz-
terek közötti eltéréseket.

7. táblázat. Az énhatékonyság átlaga, szórása tanulói profilok szerint

Klaszterek n (%) M SD Átlagok közötti 
 különbségek

1. Optimista, mérsékelt 10 3,06 0,55

{4} > {5, 2} > {6}, 
{1, 3} > {6}

2. Feszült, kapkodó 25 2,75 0,48

3. Optimista, kapkodó 22 3,08 0,37

4. Optimista, megfontolt 19 3,43 0,41

5. Feszült, megfontolt 20 2,89 0,41

6. Lemondó, halogató   5 2,12 0,22

Megjegyzés: A csoportok közötti különbségeket összehasonlító oszlopban a klaszterek sorszámai találhatók; 
> a szignifikáns különbség (p < 0,05) iránya.

Az énhatékonyság szintje azokban a profi-
lokban volt szignifikánsan magasabb, ahol 
a pozitív orientáció átlaga is rendre maga-
sabb a negatív orientációnál, illetve a racio-
nalitás is jellemzőbb (1., 3. és 4. profil). Azok-

ban a profilokban (2. és 6.), amelyekben 
a negatív orientáció, az elkerülés és impul-
zivitás átlagai magasabbak, az énhatékony-
ság is alacsonyabb. A feszült, kapkodó és 
a feszült, megfontolt hallgatói profilokban az 
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énhatékonyság átlagos (l. 7. táblázat). Ezek-
re a profilokra a negatív orientáció jellem-
zőbb, a feszült, kapkodó profilban az elkerü-
lés és impulzivitás, míg a feszült, megfontolt 
profilban inkább a racionalitás a meghatáro-
zó (l. 5. táblázat).

A középiskolai mintához hasonlóan 
a szociálisprobléma-megoldás skálái men-
tén az impulzivitás kivételével szignifikáns 
kapcsolatot találtunk az énhatékonysággal 
az egyetemistáknál is. A pozitív orientáció 
(r = 0,56; p < 0,001) és a negatív orientá-
ció esetén is (r = –0,64; p < 0,001) szignifikán-
sak a korrelációs együtthatók, melyek iránya 
eltér. A megoldói stílusok közül a racionali-
tás kapcsolata szignifikáns az énhatékony-
sággal (r = 0,29; p = 0,003), az elkerülés 
esetén pedig ebben a részmintában is ne- 
gatív szignifikáns kapcsolat azonosítható 
(r = -0,38; p < 0,001).

Klaszterenként vizsgálva a korrelációs 
mintázatot, az optimista, megfontolt csoport 
esetén a pozitív orientációnál (r = 0,46; 
p < 0,05) és az impulzivitásnál (r = –0,50; 
p < 0,05) szignifikánsak a kapcsolatokat, 
amelyek iránya eltér. A feszült, megfontolt 
klaszternél a negatív orientáció és az énha-
tékonyság között negatív irányú szignifikáns 
a kapcsolat (r = –0,72; p < 0,001). A többi 
csoport esetében – vélhetően az alacsonyabb 
mintaelemszám miatt – nincs szignifikáns 
korreláció az énhatékonyság és a probléma-
megoldás között.

megvItAtáS

Középiskolásokkal és egyetemistákkal 
végzett kutatásunk során egyrészt azt vizs-
gáltuk, hogy azonosíthatók-e homogén 
csoportok a szociálisprobléma-megoldás 
faktorai (pozitív és negatív orientáció, racio-

nalitás, impulzivitás, elkerülés) mentén, 
másrészt azt, hogy milyen jellemzőkkel 
bírnak e csoportok az énhatékonyságot mint 
a problémamegoldás orientációs részfolya-
matának egyik kulcselemét tekintve.

A két életkori mintában három, azonos 
jellemzőkkel leírható homogén csoportot 
azonosítottunk (optimista, kapkodó; optimis-
ta, megfontolt; lemondó, halogató). Emellett 
a serdülők körében négy további csoport 
(lemondó, távolító; bizonytalan, megfon-
tolt; bizonytalan, kapkodó; lemondó,  rágódó) 
rajzolódott ki. Mindegyikre jellemző a bi- 
zonytalanság, az aggodalmaskodás, a szoron-
gás, ha társas problémákkal szembesülnek. 
Azonban míg az bizonytalan, megfontolt 
csoportba tartozók alapvetően bíznak dönté-
seik sikerében, addig a lemondó, távolító és 
a lemondó, rágódó csoport tagjai nem akar-
nak a problémákkal szembesülni, és inkább 
kerülik a döntési helyzeteket. A középisko-
lai mintán azonosított Elkerülés Faktornak 
van a legnagyobb súlya a tanulói profi-
lok létrejöttében, ami korábbi kutatásaink 
(Kasik, 2015) eredményeit támasztja alá. 
13–15 éves korban jelentősen magasabb 
a prepubertás évekhez képest az elkerülés 
mértéke. Nagyon sok serdülő inkább nem 
oldja meg, halogatja társas problémáinak 
megoldását, amelynek lehet célja a teljes, 
hosszú távú negligálás, illetve egy későbbi 
megoldás érdekében történő, erőgyűjtés miat-
ti halogatás is.

A fiatal felnőttek esetében a közép-
iskolásoknál is azonosított hasonló profilok 
(optimista, kapkodó; optimista megfontolt; 
lemondó, halogató) mellett megjelent egy 
optimista, mérsékelt csoport, akik mernek 
szembenézni a problémákkal, és alaposan, 
a kitűzött célt szem előtt tartva gondolják 
végig a lehetséges megoldásokat és azok 
pozitív és negatív következményeit. A feszült, 
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megfontolt csoportba tartozók jól eligazod-
nak a problémás helyzetekben, végiggondol-
ják az egyes megoldási lehetőségek pozitív 
és negatív következményeit, érzelmeik kevés-
bé befolyásolják döntéseiket. Mindkét eset-
ben a parciális éta-négyzet értéke a raciona-
litás esetén volt magas, így ez a megoldói 
stílus döntően meghatározta a klaszter létre-
jöttét. A feszült, kapkodó csoportba tartozók 
jellemzőikben nagyon hasonlítanak a lemon-
dó, halogató csoportra, azonban esetükben 
inkább az impulzivitás dominál a megoldói 
stílusok közül. 

A klaszteranalízis során kialakult ho- 
mogén csoportokat három háttérváltozó 
( évfolyam, nem, szülők iskolai végzettsége) 
mentén vizsgáltuk mindkét mintánál. 
A középiskolások mintáján az évfolyamok 
között nincs szignifikáns eltérés, ami meg- 
erősíti azt, hogy évfolyamok szerint a minták 
homogének, és ez a létrehozott profilok stabi-
litására utal. A tanulók neme szerint a profi-
lok összetétele heterogén, jelentős eltérések 
azonosíthatók. Míg a fiúk többsége a bizony-
talan, megfontolt, az optimista, megfontolt, 
a lemondó, rágódó és a lemondó, halogató 
klaszterbe tartozik, addig a lányok inkább az 
optimista, kapkodó, a bizonytalan,  megfontolt, 
az optimista, megfontolt és a lemondó, 
 rágódó csoporthoz. A tanulók körében 
azonosított klaszterek összetétele független 
a szülők iskolai végzettségétől. Az egyete-
mista mintán az évfolyam, a nem és az apa 
iskolai végzettsége szerint nincs jelentős 
különbség a klaszterekbe tartozó hallgatók 
között. Egyedül az anya iskolai végzettsége 
szerint azonosítottunk szignifikáns eltérést, 
azonban ez az alacsony elemszámból is 
 adódhat.

Megvizsgáltuk azt is, hogy az egyes 
homogén csoportok milyen különbséget 
mutatnak az énhatékonyság szubjektív 

megítélésében, hiszen a szociálisproblé-
ma-megoldás orientációs részfolyamatá-
nak kulcseleme az énhatékonyság, ami alap-
vetően meghatározza a megoldói stílusokat 
(D’Zurilla és mtsai, 2002). Az adatok alap-
ján azoknál a tanulói profiloknál, amelyek-
nél a pozitív orientáció átlaga szignifikánsan 
magasabb a negatív orientáció átlagánál 
(optimista, kapkodó; optimista megfontolt), 
ott az énhatékonyság átlaga is szignifikán-
san magasabb, emellett a racionalitás és az 
impulzivitás határozottabb jelenléte szintén 
növeli az énhatékonyság érzését. Ugyanak-
kor azokban a tanulói csoportokban, ahol 
a többi stílushoz viszonyítva az elkerülés 
átlaga szignifikánsan magasabb (lemondó, 
távolító; lemondó, rágódó; lemondó, halo-
gató), az énhatékonyság szintje alacsonyabb. 
Hasonló a fiatal felnőttek körében is az énha-
tékonyság szintje a profilok mentén: az opti-
mista csoportokba (optimista, megfontolt; 
optimista, mérsékelt; optimista, kapkodó) 
tartozó hallgatók szubjektív énhatékonysá-
ga jelentősen magasabb, mint a feszültséget, 
szorongást megélő hallgatók esetében. 
Az eredmények szerint a szociálisproblé-
ma-megoldás faktorai alapján képzett csopor-
tok között eltérés mutatható ki az énhaté-
konyságban, így a jövőben hasznos lehet 
személyközpontú megközelítéssel megvizs-
gálni a szociálisprobléma-megoldás és továb-
bi, e jelenséggel feltehetően összefüggést 
mutató változók (pl. szorongás, halogatás) 
kapcsolatát.

KorlátoK és jövőbeni Kutatási 
irányoK

Annak ellenére, hogy a szociálisproblé-
ma-megoldás összetevői alapján képzett 
profilokkal munkánk hozzájárul az egyes 
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összetevők közötti kapcsolatok alaposabb 
megértéséhez, kutatásunk több korláttal bír. 
Ezek egyike, hogy kényelmi mintavételt 
alkalmaztunk, ami különösen a fiatal felnőtt 
korcsoportban okozhatja a minta torzítását. 
Egyrészt csak egy felsőoktatási intézmény 
hallgatói kerültek a mintába. Másrészt az 
egyetemisták szocioökonómiai státusza 
jellemzően átlagos vagy annál kedvezőbb 
(Széll és Nagy, 2016), miközben korábbi kuta-
tásunk szerint a szocioökonómiai háttér 
fontos szerepet játszik a szociálisproblé-
ma-megoldás fejlettségében (Kasik és mtsai, 
2018a). Harmadrészt a hallgatók főként tanár-
szakosok voltak, és lehetséges, hogy a prob-
lémamegoldást vagy az énhatékonyságot 
befolyásoló bizonyos egyéni jellemzők 
gyakoribbak körükben. A mintával kapcso-
latban további korlát, hogy az egyetemi minta 
kisebb, mint a középiskolásoké, ami akár 
a szociálisprobléma-megoldás profiljai közöt-
ti eltéréseket is befolyásolhatja. Az említett 
korlátok miatt szükséges a jövőben az ebben 
az életkorban létrejött profilok meglétét 
hetero gén mintán, az átlagosnál alacsonyabb 
szocioökonómiai státuszú fiatal felnőttek 
bevonásával ellenőrizni. A jelen kutatásban 
magyar serdülők és fiatal felnőttek vettek 
részt, ami eredményeink általánosíthatósá-
gát ugyancsak befolyásolhatja. A szociális-
probléma-megoldás működése és fejlődése 
kulturális eltéréseket is mutat (pl. Kuo, 2010; 
Kwok és Shek, 2010), így a feltárt profilokat 
és összefüggéseket további összehasonlító 
vizsgálatokban érdemes ellenőrizni.

A szociálisprobléma-megoldás mérésére 
alkalmazott SPSI–R által a résztvevőknek 
kortárssakkal kapcsolatos helyzeteket kellett 
értékelniük. Mivel a problémamegoldó stílus 
az életkor előrehaladtával egyre inkább hely-
zet- és személyspecifikus (Frauenknecht és 
Black, 2010), így lehetséges, hogy amennyi-

ben nem kortársakra vonatkoztak volna az 
állítások, a problémamegoldás összetevői-
nek belső összefüggései és a skálák alapján 
azonosítható profilok is a most feltártak-
tól kisebb-nagyobb mértékben eltérőek 
lettek volna. Ez azért igen valószínű, mert 
korábbi vizsgálataink (Kasik, 2015) szerint 
a szülőkkel kapcsolatos (szülő és gyerek 
között zajló) problémamegoldás esetében 
jelentősebb az impulzivitás, míg a peda-
gógusokkal kapcsolatban a serdülők inkább 
az elkerülést preferálják, amit osztálytermi 
megfigyelések is megerősítenek (Kasik és 
Gál, 2017).

Az adatgyűjtés önjellemzés alapján 
történt, ami felveti a szociális kívánatosság 
miatti torzítást. Így további adatforrások 
alapján is célszerű a létrejött profilokat, vala-
mint a profilok és az énhatékonyság kapcso-
latát megvizsgálni. E kapcsolatok részlete-
sebb feltérképezéséhez, az ok-okozati 
összefüggések megértéséhez a longitudiná-
lis kutatási elrendezés alkalmazása ugyan-
csak jelentősen hozzájárulhat. A korábbi, 
változóközpontú megközelítéssel végzett 
vizsgálatok alapján kirajzolódó korrelátu-
mok profilok szerinti eltéréseinek vizsgála-
ta további megerősítéssel szolgálhat a jelen 
felmérésben azonosított profilok jelentősé-
gét tekintve.

A személyközpontú megközelítés egyik 
lehetséges gyengesége a profilok optimális 
számával kapcsolatos döntéshozatalhoz 
kapcsolódik, amelyben a statisztikai ered-
mények figyelembevétele alapján kutatói 
megfontolások is szerepet játszanak. A profi-
lok létrehozására számos további módszer 
rendelkezésre áll (pl. Bergman és mtsai, 
2003; Niemivirta, 2001). A jövőben érdemes 
más módszerekkel is megvizsgálni lehetsé-
ges profilokat a szociálisprobléma-megoldás 
esetében.
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summary

a Person-centered examination of social Problem solving among adolescents  
and young adults

Background and objectives: Social problem-solving (SPS) is a multi-component construct 
which allows us to examine the patterns of its components. Taking this person-centered 
approach may enable us to identify distinct profiles of groups. Earlier, variable-centered re- 
search has paid little attention to exploring these patterns. This research aimed to investigate 
whether it is possible to establish homogeneous profiles of groups based on the factors of SPS 
(positive and negative orientation, rationality, impulsiveness, and avoidance). Furthermore, 
it aimed to explore whether there is any difference between these groups with regard to self-
efficacy, which is one of the fundamental components of SPS.
Method: We used cluster analysis to examine SPS (Social Problem-Solving Inventory–Revised, 
SPSI–R; D’Zurilla et al., 2002; Hungarian version: Kasik et al., 2009) and self-efficacy (Self-
efficacy Questionnaire, SQ; Kopp et al., 1993) among 543 secondary school and 277 university 
students. Both instruments demonstrated adequate reliability (SPSI–R: Cronbach’s α = 0.71–0.87; 
SQ: Cronbach’s α = 0.86–0.87).
Results: We identified three homogeneous groups that had shared characteristics in the two 
age samples (optimistic – hasty; optimistic – deliberate; resigned – procrastinator). Four 
further groups were identified among adolescents (resigned – distancer; insecure – deliberate; 
insecure – hasty; resigned – brooder); and an additional three among young adults (optimistic 
– modest; tense – hasty; tense – deliberate). Members of these groups exhibited differing 
self-efficacy profiles.
Discussion: Well-defined profiles can be identified based on the factors of SPS. Taking notice 
of these profiles may not only help to identify those who need to be supported, but also 
contribute to tailoring interventions to the groups with specific profiles.
Keywords: social problem solving, self-efficacy, person-centered approach
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összefoglaló

Háttér és célkitűzések: A szociometriai módszer a magyar iskolpaszichológiai gyakorlatban 
egy rendkívül elterjedt mérési eljárás osztályok csoportdinamikája alakulásának feltérképe-
zésére. A jelen kutatás a szociometriai mutatók sztenderd értékeinek megállapítására fókuszál, 
amelynek a jelentősége elsősorban abban mutatkozik meg, hogy a gyakorló szakemberek 
a mért szociometriai értékeket pontos és friss átlagos értékekkel vethetikk össze. 2021-ig 
mindössze két szerző adott meg sztenderd értéksort, az ezekkel való összevetés és friss 
értékek megadása időszerűvé vált.
Módszer: A kutatás az eSzocMet szociometriai alkalmazásban gyűjtött adatok felhasználá-
sával jött létre. Kezdeti lépéseként létrehoztunk egy olyan GDPR-szabályozást és titkosítási 
módszert a programhoz, amely lehetővé teszi, hogy az adatokat teljesen anonim módon, 
a személyiségi jogok sérelme nélkül, magas etikai sztenderdeket szem előtt tartva elemez-
hessük. A rendszerbe kerülő felvételek előszűrése után megmaradó tesztek (nosztályok = 499, 
ntanulók = 12796) felhasználásával a Mérei által megadott mérőszámok többségének átlagos 
értékeit azok átlagaival és szórásaival definiáltuk. Néhány mutató esetében a normalitás 
súlyos sérülése miatt a fenti módszertől el kellett térni, ahol a fenti módszer helyett kvanti-
liseket használtunk. Fontos kérdésként merült fel az átlagos övezetek bontása évfolyamonként 
vagy iskola-, illetve településtípusonként, ennek szükségességét az egyszempontos varian-
ciaanalízis hatásméretének segítségével, az R statisztikai programcsomag használatával 
határoztuk meg.
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Eredmények: A kutatás sikerrel definiálta az átlagos övezeteket.
Következtetések: A kutatás több olyan fontos változóra is rámutatott (például kérdésszám, 
osztálylétszám), amelyek hatásával korábban nem foglalkoztak, de háttérváltozóként bizo-
nyíthatóan befolyásolhatják bizonyos mutatók értékeit. A kutatás eredményei segíthetnek 
a szociometriai módszer továbbfejlesztésében, a kérdőívek egységesítéséhez szükséges 
szempontok kialakításában és a már meglévő tesztek értékelésében.
Kulcsszavak: szociometria, társas kapcsolatok, eSzocMet, sztenderd értékek

1 A szociometriai gyakorlat első alkalmazása pszichodrámacsoportokban történt. Bár mára a szocio-
metria elvált ettől a módszertől, a pszichodrámán belül továbbra is használatban vannak a szociomet-
riai módszerhez hasonló eszközök.

beveZetéS éS eLméLetI Háttér

A szociometria az iskolai osztályok társas 
kapcsolatai feltérképezésének leggyakrab-
ban használt módszere a magyar iskola-
pszichológiai gyakorlatban. A módszer lé- 
nyege egy kisebb csoport társas  rendszerének, 
kapcsolati dinamikájának feltárása és annak 
térbeli vizualizálása.1 A módszer segítségé-
vel a csoport tagjai vagy a csoport vezetője 
tisztább képet kaphat ezekről a viszonyok-
ról, és ezt a tudást felhasználhatja a csoport 
kapcsolati életének tervezésére és javítására 
(Moreno, 1934).

Moreno módszerét világszerte sok kuta-
tó és pszichológus vette át. Magyarországon 
a szociometriai módszer legfontosabb kép-
viselője és úttörője Mérei Ferenc volt, aki 
megalkotta a többszempontú szociometria 
módszerét, amely napjainkban is széles kör-
ben használatban van. A többszempontú 
szociometria az eredeti, elsősorban kap- 
csolati fókuszú mérést kiegészíti a csoport 
különféle szerepeire vonatkozó kérdésekkel, 
amivel a szubjektív, kapcsolati szempont 
mellé beemeli az objektív társas viszonyok 
felmérését is. Módszere a szimpátiakapcso-
latok mellett kiterjed a népszerűség, a képes-
ségek és a funkció (szervező vagy praktikus, 

mindennapi értelemeben vett vezető szerepű 
csoporttag) kérdéseire is, amellyel új dimen-
ziók nyílnak meg a csoportélet elemzésében. 
Ez az újítás, azon kívül, hogy lehetővé teszi 
a csoport még részletesebb felmérését, lehe-
tőséget teremt a különféle kérdések korrelá-
cióinak és szórásainak segítségével olyan 
mutatók megalkotására, amelyek a csoport 
normáit és fejlettségét is képesek mérni 
(Mérei, 1971).

A fenti módszer egyrészt a társas kapcso-
latok fejlesztéséhez nyújt fontos informá-
ciókat, másrészt a csoportban adódó prob-
lémák esetén a problémák természetének 
feltárását is szolgálhatja, jó kiindulópontot 
biztosítva a pszichológiai intervenció szá- 
mára. Ez a két szempont pedig rendkívül 
alkalmassá teszi az iskolai osztály mint egy- 
szerre formális és informális csoport meg- 
figyelésére, tanulmányozására.

A szociometriai módszer mindezen 
előnyei ellenére viszonylag kevés figyelmet 
kapott kutatási oldalról, a nagy volumenű 
adatfelvételnek ugyanis súlyos gátakat szab 
a felmérés munka- és időigényes természe-
te. A hagyományos feldolgozás a felvételve-
zetőtől hosszú, monoton és hibalehetőségek-
kel erősen terhelt munkát kíván meg. 
A módszer fontos kutatási iránya ennek 
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megfelelően a mélyelemzés és az egyes osztá-
lyokkal való foglalkozás technikája volt. 
Ennek a legfontosabb példája a Járó Katalin 
által kidolgozott Mérei Projekt és az Osztály-
tükör módszere, amely a szerző és munka-
társai által korábban kifejlesztett hierarchi-
kus szociometriai elemzésre épülő, 
részletesen kidolgozott csoportfejlesztési 
programját foglalja magában (Járó, 2015).

Ami a nagy volumenű elemzést illeti, 
a korábbiakban mindösszesen két olyan 
magyar kutatásról tudunk (Mérei, 1971; Ge- 
bauer, 2008), amelyek a hatalmas időbefek-
tetés ellenére több száz szociometria együt-
tes adataiból vontak le következtetéseket, és 
sztenderd értékeket közöltek a mutatókhoz. 
A jelen kutatás, és a kitekintésben felvázolt 
további kutatási tervek ezt a hiányosságot 
igyekeznek majd pótolni.

A fenti két nagy adatfelvétel közt eltelt 
közel negyven év a használt mutatók átlaga-
inak tekintetében igen jelentős változásokat 
hozott. Ez arra utal, hogy érdemes lehet az 
adatgyűjtést kisebb időtávokon újra és újra 
megismételni, a mutatók teljes körére vonat-
kozóan szisztematikus kutatásokat végezni 
és friss sztenderdeket meghatározni.

Az előzőekben vázolt probléma, azaz 
a szociometriai felvétel időigényessége miatt 
a nagymintás vizsgálat kivitelezési nehézsé-
gének feloldását a digitális adatfelvétel és 
kiértékelés jelenti. Ez annyira lerövidíti és 
leegyszerűsíti az osztályok tesztelését, hogy 
ezzel lehetővé teszi a nagy számú szocio-
metriai felvétel adatainak könnyű és gyors 
elemzését. A számítógép-alapú társkap-
csolatokra fókuszáló felvétel fejlesztését 
a nemzetközi szakirodalomban is fontos 
fejlesztési irányként definiálják, amelynek 
célja egy nagyon rugalmas, de mégis sok 
szempontból egységesen alkalmazható szoft-
ver lehetne (van den Berg és Gommans, 2017).

Moreno eredeti szociometriájának to- 
vább gondolását a nemzetközi szakirodalom-
ban a magyar gyakorlattól lényeges ponto-
kon eltérő fejlődési trendek határozták meg. 
A többszempontú szociometriától eltérően, 
a peer-nomination módszere elsősorban 
a szimpátiaszavazatok abszolút vagy relatív 
mennyiségével dolgozik, és nem veszi figye-
lembe azok reciprocitását. A két legfonto-
sabb kérdésre („Kit kedvelsz a legjobban?”, 
„Kit kedvelsz a legkevésbé?”) adott válaszok 
alapján a módszer a Coie és munkatársai által 
kidolgozott modell szerint öt csoportra  osztja 
a tanulókat (népszerű, ambivalens,  mellőzött, 
visszautasított és átlagos) és a kutatások több-
sége ezekkel a kategóriákkal dolgozik tovább, 
összevetve a különféle csoportokba tartozó 
gyerekek más változókon mért értékeit (Coie 
et al., 1982;, Cillessen, 2009).

Az alapvető eltérés a külföldi szakiroda-
lomban és a magyar gyakorlatban használt 
több szempontú módszer között a vizsgálat 
fókuszában ragadható meg. A többszempon-
tú szociometria elsősorban az osztály légkö-
rét, kapcsolati életét és hangulatát vizsgálja. 
Ezzel szemben a peer-nomination módsze-
re inkább az egyénre fókuszál, és meggyő-
zően érvel amellett, hogy az iskolában betöl-
tött szociometriai szerep kihatással lehet 
különféle fontos változókra, mint amilyen 
például a kriminalitás vagy a felnőttkori 
 pszichés problémák (lásd pl. Macmillan et al., 
1978; Coie et al., 1982).

A két módszer közötti átjárás fontos kuta-
tási irányt képviselhet, érdemes lehet tovább-
gondolni a Mérei-féle szociometriát a  külföldi 
gyakorlatok ismeretének fényében. Az egyik 
legfontosabb tanulság a magyar iskolapszi-
chológiai gyakorlatban vitatottnak számító 
probléma, a negatív kérdések szerepének tisz-
tázása. Mayeux és Kraft kutatási eredmé-
nyek alapján arra az álláspontra  helyezkedik, 
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hogy a szakirodalomban előforduló nega-
tív kérdések feltétele egy kérdőívben nem 
gyakorol negatív hatást a gyerekek pszichés 
jóllétére (Mayeux és Kraft, 2017; Cillessen, 
2009).

A külföldi szociometriai gyakorlat 
 nagyban eltér tehát a Magyarországon alkal-
mazottól, a felvétellel kapcsolatos problé-
mák azonban hasonlóak. Van den Berg és 
Gommans digitális adatfelvételre vonatkozó 
megjegyzésére visszatérve, a magyar viszo-
nyokra alkalmazva 2018-ban létrehoztuk az 
eSzocMet programot, amely nagy segítsé-
günkre volt ebben a felmérésben, és fontos 
alapját jelentheti a jövőbeni kutatásoknak is. 
A program használatával sikerült hozzá-
jutni ahhoz az adatmennyiséghez, ami lehe-
tővé tette, hogy megalapozott következteté-
seket vonhassunk le a Mérei által kidolgozott 
mutatók sztenderd értékeivel kapcsolatban.

A sztenderdek kutatása azért sarok pontja 
a szociometriai elemzésnek, mivel a gyakor-
ló szakemberek viszonyítási pontként alkal-
mazzák az átlagos értékeket. Egy osztály 
mutatóinak összevetése az országos átlaggal 
rámutathat arra, hogy milyen problémák vagy 
milyen sajátosságok jellemzik az adott közös-
séget, ami aztán az intervenció alapja lehet. 
A mostani kutatás ehhez a viszonyításhoz 
kíván olyan új értékeket biztosítani: olyano-
kat, amelyek jól tükrözik a kortárs iskolai 
közösségeknek a mai iskolai viszonyok között 
jellemző helyzetét.

A máig talán legszélesebb körben hasz-
nált eredeti sztenderdeket Mérei Ferenc adta 
ki a többszempontú szociometriai módszert 
bemutató könyvében, a Közösségek rejtett 
hálózatában. A Mérei által meghatározott 
mutatók: a négy kohéziós mutató, továbbá 
a csoportlégkör mutatója, a szerep- és jelen-
tőségindex, valamint a társas helyzetek 
arányítása és a centrális-marginális mutató 

voltak. A könyvben több évtized  kutatásával 
megszerzett értékes adatok átlagai szerepel-
nek. Ugyanakkor az átlagok meghatározásá-
nak módszerével, a használt minta jellemző-
ivel és néhol a használt mutatók mögött álló 
elméleti megfontolásokkal – pl. jelentőség 
és szerepindex esetében – a szerző adós 
maradt (Mérei, 1971).

A második kutatást Gebauer Ferenc 
végezte, akinek munkássága nyomán szin-
tén nagy volumenű adatbázis állt össze, 
amelynek alapján egy sok szempontból más 
megközelítésben megalkotott sztenderd sor 
alakult ki. Egyrészről a szerző által bemuta-
tott sztenderd értékeket az iskolai évfolya-
mok alapján bontották, ami fontos új szem-
pontot vitt a szociometriai mutatók értékének 
interpretálásába. Másrészt Gebauer jobban 
dokumentált módszerrel dolgozik, amely-
ben dokumentáltan figyelembe vették az 
egyes mutatók statisztikai tulajdonságait, 
és ezek alapján alakították ki a módszere-
ket a sztenderdek meghatározására. Sajnos 
a sztenderdek közlése után tervezett feltáró 
kutatás idő előtt félbeszakadt. Így a tudomá-
nyos közvélemény a sztenderdek kialakítá-
sának részletes leírásáról, valamint a továb-
bi kutatások fontos következtetésekről nem 
kapott adatokat.

A jelen kutatás mindemellett nagy-
mértékben alapoz Gebauer Ferenc módsze-
rére, részben a sztenderd értékek felbontásá-
nak, részben pedig meghatározásának módja 
kapcsán. Különbséget jelent ugyanakkor, 
hogy a jelen kutatásban a strukturális muta-
tókat (a CM mutatót és a társas helyzetek 
arányítását) nem határoztuk meg. Emellett 
a negatív kérdések kizárása miatt a jelentő-
ségindexet csak globálisan adtuk meg, míg 
Gebauer a teljes tagolódási sort közölte 
a sztenderdjei között (Gebauer, 2008; és 
szóbeli közlés: Gebauer, 2021).
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A szóródás  
mint eloszlási mutató

Mielőtt megkezdenénk az általunk alkalma-
zott módszertan és a mintával kapcsolatos 
jellemzők leírását, érdemes kitérni a szocio-
metriában használt szóródás fogalmára, 
amely a többszempontú szociometriai muta-
tók egy részének alapját képezi. Számítási 
módja: kérdésenként az összes leadott szava-
zat osztva azoknak a résztvevőknek a számá-
val, akik szavazatot kaptak.

A szóródási mutató alacsony (vagyis 
a szavazatok erősen szóródnak), ha sok részt-
vevőre érkezik kevés szavazat; és magas 
(vagyis a szavazatok koncentráltak), ha kevés 
résztvevőre érkezik sok szavazat. Alkalma-
zását vélhetően és érthető módon az moti-
válta, hogy egyszerű, az átlagszámítástól 
nem sokban különböző módszerrel az elosz-
lásra utaló mérőszámot alkosson a szerző, 
ami lehetővé teszi elektronikus támogatás 
nélkül is nagy mennyiségű szociometriai 
adat feldolgozását. Ez a számítási mód ugyan-
akkor statisztikai szempontból megkérdő-
jelezhetőnek tűnik, mivel szakmailag rosszul 
dokumentált, a nulla szavazatot kapott részt-
vevők figyelmen kívül hagyása nem tűnik 
szakmailag kifejezetten jól indokolhatónak, 
a mutatószám nehezen értelmezhető (magas 
értéke alacsony szóródást, alacsony értéke 
magas szóródást jelöl), valamint néhány 
mutató esetében nagyon bonyolult és sok-fé-
le számítás elvégzését teszi szükségessé 
szóródás különböző szintjein (lásd pl. szerep-
index) (Mérei, 1971).

A szóródás helyett vélhetően érdemes 
volna a teljes szociometriai mérést az átlag-

2 Az eSzocMettel kapcsolatban felmerülő technikai nehézségek megbeszélésére és az új fejlesztések/
hírek megosztására létrehozott csoportnak jelenleg több mint 900 tagja van. A szoftverre majdnem 
1500 ember regisztrált, és a kezdetek óta kb. 1500–2000 befejezett szociometriai mérést végeztek rajta.

gal és a szórással vagy varianciával való 
számításra átállítani. Ez lehetővé tenné 
az eredeti produktív és érvényes elképzelés 
megvalósulását amellett, hogy a számítás-
ra egy jól dokumentált, széles körben hasz-
nált és mind statisztikailag, mind szak-
mailag könnyen értelmezhető mutató jönne 
létre. Ez a módosítás a jelenlegi technikai 
felté telek mellett megvalósíthatónak tűnik, 
de még további hosszú előkészítést és kuta-
tást igényel. Ugyanis hasonló tartalmú, de 
eltérően számolt mutatók kialakítására 
volna szükség, ami pedig túlmutat a jelen 
cikk inkább deskriptív jellegű kutatási fó- 
kuszán.

móDSZer

Mintavétel az eSzocMet segítségével 
és az alkalmazott előszűrési metódus

Az eSzocMet egy internetes szociometriai 
felvételre kialakított alkalmazás, amely 
ingyenesen elérhető. Emellett a hagyományos 
papír–ceruza-alapú módszerhez képest nagy-
mértékben csökkenti a szociometriai adatok 
felvételére és kiértékelésére fordítandó időt 
a tesztvezetők számára, emiatt létrehozása 
óta az országban kifejezetten népszerűvé vált 
a szakemberek körében.2 Az elektronikus 
kitöltésekhez a tesztvezetők a diákokkal 
számítógépeken töltetik ki a kérdőíveket, 
amelyek alapján az eSzocMet azonnal ered-
ményt is számol. Ugyanakkor a felvételek 
adatait anonim módon elemzési célra is gyűj-
ti a program. A jelen kutatáshoz a mintát ez 
az adatbázis szolgáltatta (bővebben ld. Basa 
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és Hoffmann, 2019, eszocmet.hu), a  kutatásba 
bekerülő szociometriák 2018 márciusa és 
2021 júniusa között készültek.

A mintavétel után az adatokat előszűr-
tük. Így az eSzocMetben tárolt eredmények 
közül csak azokat az adatokat hagytuk bent 
a végleges adatbázisban, amelyek az alábbi 
kritériumoknak eleget tesznek.

1. A tesztet az osztályba járó minden 
gyerek kitöltötte.

2. A tesztbe nem került be negatív kérdés.
3. A tesztben minden kérdéstípusból lega-

lább egy darab szerepelt.
4. A tesztben az osztálylétszám beleesett 

a törvényi előírásokban meghatározott lehet-
séges osztálylétszám határai közé.

Az első kritérium kifejezetten szigorú-
nak tűnik, de véleményünk szerint a szocio-
metriai vizsgálat akkor ad igazán releváns 
végeredményt, ha valóban minden csoport-
tag kitölti a tesztet. Az eSzocMet pedig lehe-
tőséget biztosít arra, hogy a diákok ne egy 
időben töltsék ki a kérdőíveket, ezzel növel-
ve a teljes kitöltöttség esélyét. Mivel nem volt 
lehetőségünk megtudni, hogy pontosan mi 
okozta azt, hogy az adott személy elmulasz-
totta a kitöltést, biztos módszernek tartottuk 
teljesen kizárni a hiányosan kitöltött szocio-
metriákat. Így az eredményekben közölt 
adatok csak teljes osztályok felvételeiből 
készültek.

A második kritériumra azért volt szük-
ség, mert az eSzocMet jelenleg nem képes 
a negatív kérdések (pl. Kit kedvelsz a legke-
vésbé az osztálytársaid közül?) feldolgozá-
sára, így az ilyen kérdéseket is használó 
kérdőívek eredménye értelmezhetetlen volt. 
Olyan kérdőívekben, amelyekben nem több, 

3 Az elméleti részben a negatív kérdésekről közölt új szakirodalmi ismeretek fényében az eSzocMet 
negatív kérdésekkel kapcsolatos fejlesztése a jelenleg is zajlik (2021 augusztus), azonban ebben az 
adatbázisban ilyen kérdés még nem szerepelhetett.
4 A kérdőívek megtekinthetőek a https://app.eszocmet.hu/sm/list_questions lapon.

mint kettő ilyen kérdés szerepelt, a negatív 
kérdéseket töröltük és, ha így már megfelel-
tek a többi kritériumnak, akkor bent marad-
tak az adatbázisban.3

A harmadik kritériumra azért volt szük-
ség, hogy minden kérdőív biztosan minden 
mutatószám tekintetében releváns eredményt 
adjon.

Végül a negyedik kritériumra azért volt 
szükség, mert elképzelhető volt, hogy egy 
tesztvezető nem a teljes osztállyal, hanem 
annak csak egy részével (pl. bontott nyelvi 
csoport) vette fel a tesztet. Máskor pedig 
alternatív iskolában vették fel a tesztet, ahol 
az osztályoknál esetenként nagyobb egysé-
gek képezik az osztálynak megfelelő szintű, 
mindennapi érintkezésben lévő közössége-
ket (bővebben lásd Basa és Hoffmann, 2019), 
ezek pedig a kutatás célja miatt a mintába 
most nem voltak bevonhatóak.

A fenti megszorításokon kívül az előszű-
rés során több esetben meg kellett változtat-
ni kérdések kategóriáját vagy törölni kellett 
kérdéseket, mert azok nem voltak releván-
sak, vagy értelmezhetőek a szociometriai 
módszertan keretében. Az előszűrés végén 
a szociometriákat négy kategóriába sorol-
tuk: az elsőbe kerültek azok a felvételek, 
amelyek az eSzocMet programban előre 
megadott kérdéssorokkal dolgoztak;4 a máso-
dikba azok, amelyek nem ezekkel a kérdé-
sekkel dolgoztak, de minden kritériumnak 
megfeleltek; a harmadikba azok, amelyek 
eredetileg nem feleltek meg, de kérdések 
törlése vagy kategóriacserék után volt esélyük 
bekerülni a mintába; és a negyedikbe azok, 
amelyek nem voltak használhatóak a kuta-
tás számára.

https://app.eszocmet.hu/sm/list_questions
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1. táblázat. A minta reprezentativitása az iskolatípusok tekintetében (Európai Tanács, 2021)

Általános iskola Szakközépiskola Gimnázium Összesen

Populáció % (db) 62,44% (3388) 21,78% (1182) 15,78% (856) 5426 

Minta % (db) 57,46% (312) 9,39% (51) 25,05% (136)   499 

2. táblázat. A minta reprezentativitása a település típusok tekintetében (KSH 2021)

Népességarány Mintaarány

Budapest 17,71% 57,90%

Megyei jogú város a két kategória összesen: 
52,72%

17,60%

Város 16,60%

Község 29,84%   7,20%

5 A szignifikanciaszint helyett ebben a cikkben gyakran a hatásméretet használtuk a különféle cso por-
tok átlagai közti különbség fokmérőjének. A választást alátámasztó érveket és szempontokat lentebb 
fejtjük ki.
6 Az előszűréssel 411 tesztet és 9089 tanuló adatait zártuk ki.

Az első három kategória kérdőívei között 
a varianciaanalízis hatásméretének5 össze-
vetése után kiderült, hogy nincsen szakma-
ilag értékelhető különbség (a hatásméret érté-
ke η2 = 0,00002 és 0,24 között változott), így 
minden ilyen teszt bekerült a végső mintá-
ba, amely így 499 osztályból állt és 12 796 
diák válaszait tartalmazta.6

Ahogyan azt az 1. táblázat mutatja, 
a minta megoszlása az általános iskolák 
tekintetében közelíti az országos arányokat, 
de a gimnáziumi osztályok közel 10%-kal 
túl-, míg a szakközépiskolák ugyanennyivel 
alulreprezentáltak benne.

A településtípus kapcsán a minta egy- 
általán nem tekinthető reprezentatívnak. 
Nagyon nagy arányú az eltolódás a buda pes-
ti  iskolák irányában, amiben fontos sze repet 
játszhatnak az iskolapszichológiai  szakmai 
lefedettség, valamint az infrastrukturális fel-
tételek feltételezett különbségei és az utób-

biból következően az eSzocMet mint techni-
kai segédezköz elterjedtségének kor látai.

Az iskolai évfolyamok megoszlásában az 
1. ábrán látható, hogy az első évfolyam alul-
reprezentáltnak tekinthető. Ennek oka való-
színűleg az, hogy az osztályok még kiala-
kulatlan struktúrájúak, és ennyire fiatal 
gyerekekkel a felvétel lebonyolítása is nehéz-
ségeket rejthet magában. Így a szakemberek 
a mérést későbbi évfolyamokon veszik csak 
fel. Az osztályok megoszlása az évfolyamok 
közt nagyságrendileg azonosnak tekinthető 
– azzal a megszorítással, hogy alsó tagoza-
ton rendeletileg alacsonyabbak a maximális 
osztálylétszámok, és a szakközépiskolák 
rövidebb képzése miatt a 12. évfolyam osztá-
lyainak száma kevesebb. Mindemellett azt 
mondhatjuk, hogy az első osztályt  leszámítva 
kellő mennyiségű adattal rendelkezünk 
ahhoz, hogy az évfolyamok értékeit össze 
tudjuk hasonlítani.
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1. ábra. A minta megoszlása évfolyam szerinti bontásban

A minta tehát nem illeszkedik teljesen 
a magyar iskolai rendszer struktúrájába, 
azonban a mintaméret miatt ennek ellenére 
a gyakorlatban jól felhasználhatónak tekint-
hető.

A mintavétel korlátai

A fenti módszer több szakmailag releváns 
korláttal is rendelkezik.

1. A szakközépiskolákat a mintavételben 
nem különítettük el szakgimnáziumokra és 
szakiskolákra, vagyis nem volt olyan lehe-
tősége a felvételvezetőknek, hogy ezeket az 
opciókat válasszák a programban. Erre 
a problémára sajnos csak a kutatás későbbi 
fázisában derült fény. Az eSzocMet kategó-
riái nem követték időben az oktatási rend-
szerben bekövetkezett változást. Bár ezt 
a hibát már javítottuk, a jelen adatbázisba 
bekerülő mérések még a hibás kategorizá-

lással (egységesen szakközépiskola meg je-
löléssel) kerültek a rendszerbe.

2. Mivel a tesztvezetők nem álltak kuta-
tói felügyelet alatt, nem lehetünk biztosak 
benne, hogy a tesztek felvétele egységes kere-
tek között ment végbe, illetve, hogy a gyere-
kek azonos instrukciót kaptak-e a tesztveze-
tőktől.

Mivel ez a kutatás jellegét tekintve inkább 
feltáró, mint magyarázó fókusszal bír, és 
a szociometriai gyakorlatban jelenleg nincse-
nek kialakult, tudományosan megalapozott 
módszerek arra, hogy pontosan milyen eljá-
rást kell követni a felvételnél, ez a korlát 
ugyan említésre méltó, de vélhetően nem 
befolyásolja lényegesen az itt közölt szten-
derd értékek relevanciáját.

3. Az előző limitációhoz kapcsolódva 
kijelenthetjük, hogy mivel a tesztek felvéte-
lénél nem volt jelen kutató, elképzelhető, 
hogy a tesztek egy kis részénél előfordulha-
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tott, hogy a tesztvezetők a végeredményben 
általunk detektálhatatlan módon is hagyhat-
tak ki gyerekeket a felvételből (a nevük be 
sem került a rendszerbe), illetve, hogy vala-
milyen szakmai hibát vétettek, vagy nem 
teljes osztályon vették fel a szociometriai 
mérést.

Etikai kérdések

A mintavételi módszer a tárgyalt limitáció-
kon kívül fontos kutatásetikai dilemmá-
kat is felvet, amelyeket az ÚNKP projekt7 
 keretei között sikerült kezelnünk. Egyrészt 
a személyiségi jogi szempontok betartásá-
nak érdekében jogi szakértő segítségének 
bevonásával saját GDPR szabályozást hoz-
tunk létre, amely megtekinthető az  eSzocMet 
honlapján.8 Másrészt ezzel párhuzamosan 
továbbfejlesztettük a program titkosítási 
rendszerét, nagyban növelve annak haté-
konyságát, amely lehetővé tette a program-
ba kerülő adatok kutatási célú felhaszná-
lását.

Az adatbiztonsági megoldásunknak 
egyszerre kellett kezelnie a jogosult hozzá-
féréseket (a tesztvezetők és a kitöltők is 
a valódi neveket kell, hogy lássák a kitöl-
tés megkönnyítése, illetve az eredmények 
felhasználásának lehetővé tétele érdekében), 
és a nem jogosultakat is (sarkalatos pont, 
hogy a kutatásvezetők, eszocmet adminiszt-
rátorok számára az egyes diákok ne legye-
nek beazonosíthatóak). Ezt úgy valósítottuk 
meg, hogy létrehoztunk egy algoritmust, ami 
a tesztvezető által megadott titkos kulcs 
segítségével szimmetrikus titkosítással 
(OpenSSL funkcióval, AES-256-CTR kódo-

7 A támogatott pályázat azonosítója: ÚNKP-20-3-I-ELTE-597
8 https://eszocmet.hu/gdpr
9 Fontos adalék, hogy a rendszer a titkosított nevekhez numerikus azonosítókat sem tárol, vagyis 
a névsorban betöltött helyük alapján sem azonosíthatóak be a diákok.

lással) átalakított, olvashatatlan adatokat ír 
az adatbázisba. A titkos kulcs fel tudja olda-
ni a fent leírt titkosítást, azonban a rendszer 
azt nem tárolja sehol. Ezért az adatokat 
a kutatók nem tudják visszafejteni, a kísér-
letvezető viszont szóban közli azt a diákok-
kal, így ők kitöltés közben láthatják a saját 
névsorukat. Ennek megfelelően riportból is 
kétféle készül, a tesztvezető riportjában 
nevekkel együtt szerepel minden táblázat 
és ábra, a kutatói verzióban pedig véletlen-
szerű sorrendben, anonimizáltan jelenik meg 
minden adat.

A most használatban lévő rendszerben 
tehát a tesztvezetők egy néhány karakterből 
álló, elektronikus formában nem tárolt titkos 
kulcsot is megadnak minden egyes teszthez. 
Ennek a kulcsnak a segítségével a program 
kódolja a beírt neveket a névsor feltölté sekor. 
Így a kulcs beírása nélkül a nevek a felhasz-
nálói (és így az adminisztratív felületen) is 
csak kódolt formában láthatóak. A titkos 
kulcs birtokában a kitöltők a rendszer szá- 
mára értelmezhető módon adhatják meg 
a választásaikat, amiket aztán a tesztvezető 
is láthat, ha beírja a kulcsot. Viszont az admi-
nisztratív felületen a tesztek és a kitöltők 
valós adatai visszakövethetetlenek a titkos 
kulcs nélkül, ugyanakkor anonimizált formá-
ban a tesztek eredményei mégis rendelkezés-
re állnak a kutatáshoz.9

Ez a rendszer nagyfokú adatbiztonságot 
garantál, ugyanis a kitöltők nem férnek hozzá 
az adatokhoz, mivel nem ismerik a tesztve-
zető felhasználónevét és jelszavát. A teszt-
vezető minden adatra ráláthat a titkos kulcs 
beütésével. A kutatás számára az adatok 
anonimitását a titkos kulcs ismeretének 

https://eszocmet.hu/gdpr
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hiánya garantálja. Külső betörés esetén pedig, 
mivel a titkos kulcsot a rendszer nem tárol-
ja, az illetéktelen behatoló számára a kuta-
tók lehetőségeihez hasonlóan lehetetlen az 
eSzocMetből a kitöltőkhöz kapcsolható 
személyes adatok kinyerése.

eredményeK

Az átlagos övezet, vagyis a sztenderd érté-
kek használata – bár egyszerűvé teszi az 
eredmények értelmezését –, fontos korlátot 
is jelent, mivel mindenképpen mesterséges 
határt kell kijelölni egy folyamatos dimen-
zióban, ami a kategóriánkénti értelmezést 
nem teszi száz százalékosan validdá. Mivel 
minden index ilyen, az osztály értékeit leg- 
inkább a terjedelmen belül betöltött helye 
(a konkrét érték) és nem a kategória alapján 
érdemes elemezni. Néhány százalék eltérés 
a kölcsönösségi index alsó kategóriájának 
felső határától utalhat arra is, hogy viszony-
lag kis osztálylétszám mellett van egyet-
len új tanuló, akinek a mérés pillanatá-
ban még nincsenek kialakult kapcsolatai 
a csoportban. Az értékek önmagukban, mint 
ez a példa is mutatja, az osztályok ismerete 
nélkül csak korlátozott mértékben értelmez-
hetőek.

A fentiek ellenére mégis érdemes a kate-
góriákat megadni, mivel a szakemberek 
számára a statisztikai/módszertani kérdések 
másodlagos fontosságúak. Az igazi cél egy 
könnyen használható és konkrét adatsor felál-
lítása, aminek a segítségével a teszt felvevő-
je különösebb statisztikai utánagondolás 
nélkül tud tájékoztatást kapni arról, hogy 
a mért értékek alapján az osztály körülbelül 
milyennek tekinthető a hozzá hasonló osztá-
lyokhoz képest.

Mérei Ferenc nem tér ki munkásságá-
ban arra, hogy a sztenderd zónákat milyen 
módszerekkel határozta meg. Így a mostani 
sztenderdek kialakításának módszere első-
sorban Gebauer Ferenc metódusára épül, 
vagyis a mérőszámok többségénél az átlag-
tól való fél szórásnyi övezetet vesszük alapul, 
de ezen kívül közöljük az egy szórásnyi távol-
ságot is. A fél szórásnyi övezet az osztályok-
nál kapott mérőszámértékek 36–42%-át, 
az egy szórásnyi övezet 63–69%-át foglal-
ja magában. Ezek a különbségek az egyes 
mutatók normális eloszlástól való eltéré-
sének különbözősége miatt adódnak; és 
 szakmai szempontból elég kismértékűnek 
tekinthetőek ahhoz, hogy a legtöbb index-
nél a sztenderdek vágási pontjait jelenthes-
sék (Mérei, 1971; és szóbeli közlés: Gebauer, 
2021).

Ez alól a módszer alól a csoportlégkör 
mutatójának jobb oldala (2. ábra) és a kölcsö-
nösségi index (3. ábra) jelentett csak kivé-
telt, ezekben az esetekben kvantilis számí-
táshoz folyamodtunk. A normalitástól való 
kismértékű eltérés nem okoz módszertani 
problémát, de a csoportlégkör mutatójának 
jobb oldala a normális eloszláshoz képest 
olyannyira csúcsos és ferde eloszlást mutat 
(W = 0,887; p = 0,00), hogy a szórásra alapo-
zó módszer jelentősen eltérő eredményt ad, 
mint a többi mutató esetében (fél szórás 
esetén a minta 45%, egy szórás esetén 
77%-a), aminek következtében mestersé-
ges megoldással kellett élnünk. A  mesterséges 
megoldás célja az volt, hogy a többi muta-
tóhoz hasonló rész jusson az egyes csopor-
tokba, növelve ezzel a sztenderdek átlátha-
tóságát. Így itt a szórás és az átlag helyett 
percentiliseket és a mediánt használtuk az 
övezetek meghatározásához. A többi muta-
tó átlagának megközelítése érdekében 
a harmincadik és hetvenedik percentilis 
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közötti övezetet tekintettük a fél szórással 
megegyező, a tizenhetedik és a nyolcvanhar-
madik percentilis közötti övezetet pedig 
a teljes szórással megegyező távnak, lecsök-
kentve ezzel a szórása alapozó módszerhez 
képest az egyes régiókban elhelyezkedő 
esetek számát a többi mutató hasonló kate-
góriájába kerülő arányok átlagára, vagyis 40, 
illetve 66%-ra.

A kölcsönösségi index esetében a prob-
léma a mutató számítási módjának jellegé-
ből adódott. A kölcsönösségi index a kapcso-
lattal rendelkező diákok arányát mutatja meg, 
ami az osztálytermi helyzet, az együtt töltött 
idő mennyisége, a szociometriai kérdőív 
felépítése és a gyerekek életkori sajátosságai 
miatt kézenfekvő okokból mindenképpen 
magas értéket vesz fel. Mint ahogy a 3. ábrán 
is látható, az osztályok mintegy 20%-a eléri 
a maximális 100%-ot, vagyis a mutatóban 
erős plafonhatás érvényesül a normálistól 
teljesen eltérő eloszlás mellett.

Mindezen fenti szempontokon kívül jól 
látható cezúra rajzolódik ki a 100% és a 97% 
között. Ennek oka, hogy egyetlen gyerekhez 
tartozó százalékos érték az osztálylétszámok 
korlátai miatt nagyjából 3–5%-ra tehető, így 
ha csak egyetlen tagnak nincs kapcsolata 
a csoportban, akkor az osztály 95–97%-os 
értéket ér el.

Mindebből következően a többi mutató-
nál alkalmazott megoldásoktól nagymérték-
ben el kellett térnünk. A kölcsönösségi index 
esetében ezért terciliseket alkalmaztunk, 
amelyek 90,91% és 96,15% között jelölik ki 
a középső harmadot. A három részre szelt 
minta szakmailag is igen könnyen értelmez-
hető: a tercilisek azt jelzik, hogy egy osztály 
az átlagosnál jobb kölcsönösségi indexszel 
rendelkezik, ha 0–1, átlagossal, ha 2–3 és az 
átlagosnál rosszabbal, ha legalább négy 
gyereknek nincsen kapcsolata a közös-
ségben.

50

40

30

20

10

0

1,5    2,0    2,5   3,0   3,5    4,0   4,5    5,0   5,5    6,0    5,5   7,0   7,5    8,0    8,5   9,0   9,5  10,0  10,5  11,0  11,5

co
un

t

csl_2

2. ábra. A csoportlégkör-mutató jobb oldalának eloszlása
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3. ábra. A kölcsönösségi index eloszlása

10 A különféle iskolatípusok közötti elképzelhető eltérések, már Méreit is foglalkoztatták, bővebben 
ld. Mérei, 1948.
11 A számítások az R statisztikai programcsomag 1.4.1106-os verziójával készültek.

Gebauer a sztenderdeket Méreitől eltérően az 
évfolyamok szerint bontva közölte, amivel 
fontos lépést tett. Mérei ezzel szemben min-
den mérőszámhoz csak egyetlen sávot jelölt 
ki.10 Ugyanakkor fejlődéslélektani  szempontok 
kifejezetten valószínűvé teszik, hogy a külön-
féle mutatók eltérő értéket vesznek fel a kü- 
lönböző évfolyamokon, ahogy ez Gebauer 
sztenderdjeiből ki is derül (Gebauer, 2008).

A fenti tapasztalatokból kiindulva érde-
mesnek tartottuk statisztikai módszerekkel 
megvizsgálni, hogy vajon az általunk felvett 
demográfiai mutatók mentén eltérnek-e 
a mintában az osztályok átlagai egymástól. 
Amennyiben eltértek, akkor az eltérések 
miatt az adott mérőszámhoz a változó alap-
ján történő bontás mentén több sztenderd 
értéksort is megadtunk. Amennyiben nem 
találtunk eltérést, úgy csak egyet.

Az előzetes számításokhoz varianciaana-
líziseket, kovarianciaanalíziseket, illetve korre-
lációszámítást végeztünk, amelyek az életkor, 
az iskolatípus, a településjelleg valamint 
a csoportlétszám hatására irányultak.11 Mivel 
nagyobb mintán a próbák statisztikailag szig-
nifikánsak lehetnek anélkül, hogy szakmailag 
értelmezhető összefüggéseket találnánk, alap-
vetően a varianciaanalízis hatásméretét hasz-
náltuk sorvezetőként az elkülönítés során. 
Akkor alkalmaztunk bontást a mintában az 
adott szempont alapján az adott mutató 
kapcsán, ha az η2 , illetve az r értéke elérte 
a szakirodalom szerinti legalább közepes 
(η2 > 0,06; r > 0,4) értéket (Cohen, 1988; idézi 
Lakens, 2013). Az értékekről a 3. táblázat tu- 
dósít. Az erős összefüggéseket félkövérrel, 
a közepeseket dőlttel jelöltük. A mutatók több-
sége elérte a p < 0.05-ös szignifikanciaszintet.
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3. táblázat. A sztenderdek elválasztásának mutatói

Évfolyam 
(η2)

Iskolatípus 
(η2)

Településtípus 
(η2)

Létszám 
(r)

Sűrűségi index 0,041 0,053 0,003   0,05

Kohéziós index 0,071 0,058 0,075 –0,71

Viszonzott kapcsolatok 0,098 0,034 0,011   0,02

Kölcsönösségi index 0,021 0,017 0,007 –0,1

Csoportlégkör (bal oldal) 0,057 0,021 0,006   0,01

Csoportlégkör (jobb oldal) 0,18 0,16 0,01   0,23

Szerepindex 0,14 0,089 0,015   0,18

Jelentőségindex 0,026 0,012 0,002 0,1

12 A kohéziós index korrelációjára a létszámmal a pszichológiai szakirodalomban igen erősnek mond-
ható. Ugyanakkor az együttjárás olyan műtermék, ami az index számítási módjából adódik és első-
sorban matematikai okokra vezethető vissza. A csoportméret növelésével a számításhoz használt tört 
nevezője exponenciálisan, míg a számlálója némileg egyenlőtlenül, de csak lineárisan növekszik.

A táblázatból látszik, hogy a településtípu-
son kívül mindegyik változó legalább egy 
mérőszámot befolyásol, a legtöbb különbség 
az évfolyamok közti összehasonlításban volt. 
A demográfiai változók egymással is kapcso-
latban vannak, ami indokolja, hogy az olyan 
mérőszámokon, amelyeket két változó is 
befolyásol, további elemzéseket végezzünk 
annak az eshetőségnek a kiszűrésére, hogy 
a hatást csak az egyik változó fejti ki, de rész-
ben egy másikon keresztül. Különösen fontos 
volt ez a kohéziós index esetében, ahol 
a létszám nagyon erősen meghatározza a ki- 
menetet. Ebben az esetben a kovariancia-
analízis rávilágított, hogy az évfolyam és 
a településtípus hatása csak a létszámon 
keresztül ér el közepesen erős értéket (A lét- 
szám hatását konstansan tartva az eredmé-
nyek: F(df = 11,486)évfolyam = 1,673; p = 0,077; 
F(df = 4,493)településtípus = 0,586; p = 0,673), 
ezért a bontást kizárólag a létszám alapján 
szükséges közölni.12

Nem találtunk ehhez hasonló össze-
függést a csoportlégkör jobb oldala (F(df = 
11,493)évfolyam = 34,4, p = 0,00; F(df =  
4,493)iskolatípus = 11,12; p = 0,00) és a szerep-
index (F(df = 11,493)évfolyam = 35,2; p = 0,00; 
F(df = 4,493)iskolatpíus = 3,89; p = 0,00) esetén 
sem.

Az elkülönítéshez a varianciaanalízisek 
után a Tukey–Kramér-féle utóelemzés segít-
ségével állapítottuk meg az elkülönítendő 
csoportokat. Ez a módszer a csoportlégkör 
mutatójának jobb oldalánál és a szerepindex-
nél okozott némi eltérést. Az első esetében 
a szignifikanciát okozó eltérések az általános 
iskolák esetében mind 1–5. évfolyam és a 6–8. 
évfolyam között voltak megfigyelhetőek. A két 
csoporton belül nem találtunk ilyen eltérést, 
a második esetben hasonló helyzet állt elő az 
1–4. és az 5–8. évfolyam között, ennek megfe-
lelően a sztenderd értékeket az utóelemzés 
által meghatározott felosztásban közöltük. 
A 3. táblázatnak megfelelő bontásban a mérő-
számok sztenderd értékei a következők.
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4. táblázat. A szociometriai mutatók sztenderd értékei

Sűrűségi index

Szórás – Fél szórás – Átlag Fél szórás + Szórás +

1,03 1,14 1,26 1,38 1,5

Kölcsönösségi index 

Átlag feletti 96–100%

Átlagos 91–95%

Átlag alatti   0–90%

Kohéziós index

Osztálylétszám 14–16 17–19 20–22 23–25 26–28 29–31 32–34 35–37 38–40

Szórás + 21 18,02 15,26 12,44 11,32 10,51 9,76 8,78 6,91

Fél szórás + 19,5 16,56 13,93 11,42 10,42   9,71 9,08 8,21 6,58

Átlag 18 15,1 12,6 10,4   9,52   8,91 8,4 7,64 6,25

Fél szórás – 16,5 13,64 11,27   9,38   8,62   8,11 7,72 7,07 5,92

Szórás – 15 12,18   9,94   8,36   7,72   7,31 7,04 6,5 5,59

Viszonzott kapcsolatok mutatója

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Szórás + 58,39 63,85 61,47 66,54 65,49 67,70 67,92 68,24 66,59 68,98 70,82 67,61

Fél szórás + 54,84 60,77 57,79 62,42 61,71 64,36 64,40 64,15 62,74 64,45 67,61 64,39

Átlag 51,29 57,69 54,11 58,31 57,93 61,02 60,88 60,07 58,88 59,92 64,40 61,17

Fél szórás – 47,73 54,61 50,43 54,19 54,14 57,68 57,36 55,98 55,03 55,39 61,19 57,94

Szórás – 44,18 51,53 46,75 50,07 50,36 54,34 53,84 51,90 51,18 50,85 57,97 54,72

Csoportlégkör mutatója (jobb oldal)

Iskolatípus gimnázium ált. iskola ált. iskola szakközépiskola

Évfolyam 5–12. 1–5. 6–8. 9–12.

Szórás + 5,37 4,01 4,70 4,42

Fél szórás + 4,99 3,76 4,35 4,22

Átlag 4,64 3,50 4,07 3,76

Fél szórás – 3,94 3,13 3,51 3,30

Szórás – 3,59 2,82 3,25 3,18
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Csoportlégkör mutatója (bal oldal)

Szórás +   3,25

Fél szórás + 3,1

Átlag   2,95

Fél szórás – 2,8

Szórás –   2,65

Szerepindex
Iskolatípus gimnázium ált.iskola ált.iskola szakközépiskola
Évfolyam 5–12. 1–4. 5–8. 9–12

Szórás + 61,41 52,50 56,45 57,36

Fél szórás + 56,78 47,08 51,73 52,34

Átlag 52,14 41,66 47,01 47,31

Fél szórás – 47,51 36,24 42,30 42,29

Szórás – 42,88 30,82 37,58 37,26

Jelentőségindex

Szórás + 24,6

Fél szórás + 22,14

Átlag 19,69

Fél szórás – 17,24

Szórás – 14,8

DISZKuSSZIó

Kutatásunkban áttekintettük a  szociometriai 
sztenderdek létrehozásának szakirodalmát, 
majd meghatároztuk és leírtuk az ebben 
a kutatásban használt módszereket. Mintán-
kat az eSzocMet programban felvett 499 
osztályra kiterjedő szociometriai mérés adta. 
A sztenderdek számítási módja két kivétel-
től eltekintve az átlagtól való fél, illetve egy 
szórás távolság megadását jelentette. Ezen 
kívül a négy felvett demográfiai változó 
mentén, ahol erre volt megfelelő szakmai 
indok, elkülönítettük a mintát, és több szten-
derd értéksort is megadtunk.

Az új értéksor Gebauer sztenderdjeivel 
összevetve vegyes képet mutat. Először is 
érdemes kijelenteni, hogy a szerepindex és 
a jelentőségindex összevetésére nincs mód. 
A szerepindex többféle módon is számolha-
tó, így az összevetés nem biztosan indokolt. 
A jelentőségindexet pedig Gebauer, mivel 
negatív kérdéseket is használt,  részletesebben 
is megvizsgálta, és így a globális jelentőség-
indexszel az összevetés nem lehetséges. 
A többi mutató általánosságban alacsonyabb 
a 2008-as sztenderdben, mint a mostaniban, 
az egyetlen kivétel ez alól a csoportlégkör 
mutatójának jobb oldala. Ezt a különbséget 
indokolhatja a mutató  eloszlása, amely miatt 
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a fél szórásnyi távolság magasabb sztender-
det eredményez.

Fontos az összehasonlítás a Mérei-féle 
sztenderdekkel is, ahol az eltérések kifeje-
zetten jelentősnek mondhatóak. A sűrűségi 
index átlaga 1,0 helyett majdnem 1,25, ami 
azt jelenti, hogy az átlagos diáknak ma 0,5-tel 
több baráti kapcsolata van, mint a Mérei- féle 
sztenderdek kiadásakor. Hasonló a helyzet 
a viszonzott kapcsolatok mutatójánál, ahol 
Mérei szerint az átlag 45% körüli. Ez a mosta-
ni sztenderdek esetében egy teljes negatív 
szórásnál is jobban eltér az átlagtól, vagyis 
ennek a mutatónak az értéke lényegesen 
magasabb lett. Mindezek mellett a csoport-
légkör mutatójának mindkét oldala is jelen-
tősen megnőtt, 2,25 : 3,25 helyett 2,95 : 4 az 
aránypár átlagos értéke. Ez azon túl, hogy 
a Mérei-féle kategorizálással kapcsolatban 
súlyos problémákat vet fel (vö. Mérei 1971: 
181–183), fontos megállapításra vezet. Hiszen 
a szóródási mutató növekedése vagy arra utal, 
hogy a szavazatok koncentráltabbak (és így 
csökken a nevező), vagy arra, hogy több érke-
zik belőlük (és így növekszik a számláló).

A koncentrációs hipotézis könnyen ellen-
őrizhető a magányos tanulók arányainak 
összevetésével. Ez Mérei mérésében 12%, 
míg a mostani adatsorban csak 7,64%, vagy-
is a szimpátiaszavazatok koncentrációja nem 
nőtt, hanem csökkent. Ez a fenti konstelláció 
– növekvő viszonzott kapcsolatok és összes 
kapcsolat, valamint növekvő koncentráció – 
tehát csak akkor jöhet létre, ha a kérdőívek 
kitöltöttsége lényegesen magasabb a mostani 
mintában, mint a korábbiban. Sajnos ez tudo-
mányos módszerekkel nem ellenőrizhető, 
ugyanakkor nem találtunk más olyan alterna-
tív hipotézist, ami a mutatók ilyen változását 
magyarázná. A szavazatszám növekedésének 
oka lehet az, hogy valóban több a baráti 
kapcsolat a jelenlegi iskolarendszerben, hiszen 

a 1970-es és ’80-as évek iskolai klímája és 
közösségi kultúrája eltért a mostanitól. De az 
is magyarázhatja, hogy a válaszadási hajlan-
dóság nőtt meg ilyen mértékben, amit akár 
a technikai feltételek változása, akár valami-
lyen más háttérváltozó magyarázhat.

Kitekintés

A sztenderdek publikálásán kívül további 
fontos eredményekre is vezetett az elemzé-
sünk, amelyek irányt szabhatnak a szocio-
metriai módszer további kutatásának. Az első 
ilyen kérdés a negatív kérdések használatá-
val kapcsolatos, amely a külföldi szakiroda-
lomban használt peer-nomination metódus 
egyik alapköve. A bevezetésével az eSzoc-
Met rendszerében lehetővé tehetnénk, hogy 
a többszempontú szociometria mellett az 
inkább egyénekre és nem csoportokra fóku-
száló módszer előnyeit is ki lehessen hasz-
nálni az iskolapszichológiai gyakorlatban.

A második fontos téma a szociometriai 
mutatók újragondolása. Több eredményünk 
is azt mutatja, hogy a jelenleg használt  mutatók 
egy része fejlesztésre szorul. Ilyen a szerep-
index, amelynek a számítási módja túlságo-
san sokféle ahhoz, hogy egységes mutatóról 
beszéljünk. Ugyancsak ilyen a kohéziós index, 
amelynél a létszám háttérváltozóval nagyon 
erős, r = –0,71-es korrelációs együtthatót talál-
tunk (p < 0,00). Ez egyértelműen arra utal, 
hogy a mutató túlságosan erősen függ az 
osztálylétszámtól ahhoz, hogy a kapcsolati 
háló tekintetében a benne rejlő információkat 
jól fel tudjuk használni. A jelen kutatásban 
ezt a sztenderdek létszám alapú felbontásával 
mérsékeltük, de a mutató új alapokra helye-
zése emellett is indokolt lehet.

A harmadik lényegesnek tekinthető ered-
mény az évfolyam hatása a csoportlégkör 
jobb oldalára. Ez az összefüggés fontos és 
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pozitív visszajelzésnek tekinthető a több-
szempontú szociometriára nézve. Ezt első-
sorban az bizonyítja, hogy az évfolyam emel-
kedése éppen a csoportlégkör jobb oldalát 
befolyásolja a leginkább, amely a szakiroda-
lom szerint a csoport komplexitásának, diffe-
renciálódásának egyik legfontosabb mérő-
száma (Mérei, 1971).

A negyedik és utolsó kiemelhető ered-
mény, hogy több olyan mutatót is találtunk, 
amelyek nem függetlenek az adott kategóri-
ában megadott kérdések számától. Ez az ered-
mény egyértelműen azt implikálja, hogy 
a szociometriai módszer nem használható 
egymással összehasonlítható módon bármi-
lyen terjedelmű kérdőív felhasználásával. 

Így fontos kutatási irány a kérdéstípusok meg- 
felelő arányának megtalálása, és az ennek 
megfelelően kialakított kérdőívek meghono-
sítása a szociometriai gyakorlatban.

Köszönetnyilvánítás

A kutatás az Új Nemzeti Kiválóság Program 
keretében, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium, valamint a Fejlesztési és Inno-
vációs Alap támogatásával valósult meg.

Innovációs és Technológiai 
Minisztérium

summary

the introduction of new standard values for sociometric indices

Bakcground and aims: The sociometric method is widely used in the practice of school 
counselors in Hungary to describe and explore group dynamics in the classes. This study 
aims to locate the standard values of sociometric measurements, because comparing actual 
measurements to standard values is a cornerstone of sociometric analysis. Up to now, only 
two standard measurements have been published, one in 1971 by Ferenc Mérei and one in 
2008 by Ferenc Gebauer. Recalculating the standard values again has therefore become an 
important issue.
Methods: The study was conducted through the use of eSzocMet, an online sociometric 
surveying application that was developed by the authors and is frequently used by Hungarian 
school counselors and teachers. As a first step for this study a new and improved data protection 
measurement was introduced paired with a new GDPR regulation that makes it possible to 
analyze the dataset anonymously while observing the personal rights of the participants and 
in keeping with high ethical standards.
After a preliminary filtering process the remaining tests (nclasses = 499, nstudents = 12796) were 
used to define the average range of Mérei’s indices using the average and the spread. In a few 
cases due to a strong breach of normality we used quantiles instead of the above mentioned 
method. The important question of whether to provide different standard sets for different 
grade-levels, school-types or types of settlements or not was decided separately for each 
index by the effect sizes of their respective ANOVAs.
Results: The study successfully redefined the standard values.
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Discussion: This research found some important interconnections between variables (e.g. 
number of questions, class-size) that were not studied before. These variables demonstrably 
influenced some of the analyzed indices as important background variables. The results of 
this study can help in further advancing the sociometric method and can provide some 
important additions to developing standardized tests and 
Keywords: sociometry, group dynamics, eSzocMet, standard values
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összefoglaló

Háttér és célkitűzések: A közösségi média egyik legelterjedtebb funkciója mások nyomon 
követése. Ennek a viselkedésnek a mérésére szolgál a Tokunaga (2011) által kidolgozott Inter-
personal Electronic Surveillance Kérdőív (IES). Kutatásunk1 célja az volt, hogy bemutassa 
az IES magyarra fordított változatának (IES-H) pszichometriai jellemzőit, valamint az online 
megfigyelés életkori, nemi vonatkozásait és párkapcsolati tényezőkkel való kapcsolatát.

1 Kutatási engedély: Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai Bizottság (EPKEB), 2021-62.
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Módszer: Az adatfelvétel során 216 személy (169 nő és 47 férfi, átlag életkor: 23,50) töltötte 
ki az IES-H Kérdőívet (Tokunaga, 2011), a Kapcsolatok Minősége Kérdőívet (Pierce és mtsai, 
1991) és a Kapcsolati Elégedettség Skálát (Hendrick és mtsai, 1998; Martos és mtsai, 2014).
Eredmények: Az eredmények szerint a magyar fordítás belső validitása megfelelő. A fakto-
ranalízis alapján két alskála különíthető el: az első alskála tételei az aktív megfigyelésre 
vonatkoznak, míg a második alskála a passzív észlelés mérését szolgálja. A korrelációk 
alapján mind a két alskála jelentős összefüggésben állt az életkorral, ugyanakkor a kapcso-
lattal való elégedettséggel és a párkapcsolat időtartamával csak a passzív észlelés állt kap-
csolatban. Nemi különbség szintén csak a második alskála esetén mutatkozott, ahol a nők 
magasabb pontszámot értek el. A kapcsolati támogatással és a konfliktusokkal mind a két 
faktor összefüggésben állt, ez az összefüggés azonban fordított volt a két faktor esetében. Az 
érzelmi mélységgel kizárólag a passzív észlelés állt pozitív kapcsolatban.
Következtetések: Az IES-H az eredmények alapján egy megbízható mérőeszköz, amely 
alkalmas az interperszonális elektronikus megfigyelés párkapcsolatban megjelenő mérésére. 
Adataink alapján kétfaktoros struktúra bontakozott ki a kérdőívben, ennek ellenőrzésére 
azonban további kutatások szükségesek.
Kulcsszavak: Interperszonális Elektronikus Megfigyelés Kérdőív (IES), online megfigyelés, 
közösségi oldalak, párkapcsolat, kapcsolati minőség, kapcsolati elégedettség

beveZetéS

Az elmúlt pár évtizedre jellemző gyors ütemű 
technológiai fejlődés jelentősen befolyásol-
ta az emberek hétköznapjait, életvitelüket, 
illetve az emberi kapcsolatok alakulására is 
széles körű hatást gyakorolt. A közösségi 
oldalak például sokak számára az interper-
szonális kapcsolatokon belüli és az azokról 
való kommunikáció kiemelkedő színterei 
lettek, amelyeken ráadásul sok esetben új 
kapcsolatok kialakítására is sok kerülhet (Fox 
és mtsai, 2013).

A közösségi oldalak elsődleges funkció-
ja a gyors információáramlás és a kapcsolat-
tartás biztosítása. A közösségi oldalak közül 
valószínűleg a Facebook vált a legsikereseb-
bé, hiszen világszinten közel 2,9 milliárd 
felhasználóval rendelkezik (Fox és Warber, 
2014; Meta Investor Relations, 2021). A fel-
mérések szerint az egyetemisták különösen 
sok időt töltenek használatával, átlagosan 

napi 1-2 órát is (Fox és mtsai, 2013; Fox és 
Warber, 2014; Kalpidou és mtsai, 2010). 
A szakirodalmi adatok szerint legtöbben 
szórakozás céljából használják a közösségi 
médiát, de sokan említik az információ-
szerzés igényét és a társakkal való kapcsolat-
tartást is mint fő motivációt (Lin és Lu, 2011). 
Az emocionális támogatás kérése is igen 
gyakori ezeken az oldalakon keresztül, ami 
a pszichológiai jóllét és egészség szempont-
jából is fontos tényező lehet (Oh és mtsai, 
2013).

A közösségi média előnyei ellenére ezen 
oldalak használata számos esetben negatív 
érzéseket is kelthet. Az ezzel kapcsolatos 
kutatások alapján úgy tűnik, hogy ezen felü-
letek a társas összehasonlítás fontos színterei 
napjainkban. Ez az összehasonlítás pedig 
gyakran személyes distresszt, csalódottsá-
got és szorongást kelt az emberekben (Hafer-
kamp és Krämer, 2010). A túl sok informá-
ció szintén sokaknak zavaró lehet, valamint 
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a vizsgálatok szerint a közösségi oldalak 
használata olykor eltereli az emberek figyel-
mét egyéb, fontosabb teendőkről és akár 
függőséget is okozhat (Siddiqui és Singh, 
2016).

A közösségi média használata a párkap-
csolatok szempontjából is egyre lényegesebb 
tényező, hiszen úgy tűnik, hogy a párkap-
csolatok alakulása napjainkban szorosan 
kötődik a közösségi oldalak használathoz. 
Egy magyar mintán végzett kutatásban 
például kimutatták, hogy a személyek 
párkapcsolati státusza erősen befolyásolja 
Instagramon való aktivitásuk mintázatát 
(Fejes-Vékássy és mtsai, 2020).

Számos szakirodalmi adat megerősíti, 
hogy mások közösségi médián keresztüli 
nyomonkövetése szintén rendkívül elterjedt, 
sokak által használt funkciója ezen oldalak-
nak (Fox és Tokunaga, 2015; Tokunaga, 
2011). Joinson (2008) kutatásában a Face-
book alkalmazást használóknál kimutatta, 
hogy a társas kapcsolattartás mellett a közös-
ségi médiát monitorozásra, azaz a másik 
folyamatos megfigyelésére használják leg-
többször a felhasználók. Egy másik vizsgá-
lat szerint a főiskolások 60%-a elsősorban 
a Facebookon keresztül követi nyomon, mivel 
foglalatoskodnak a számára fontos más sze-
mélyek (Stern és Taylor, 2007). A közösségi 
oldalaknak ezt a funkcióját interperszonális 
elektronikus megfigyelésnek nevezik a szak-
irodalomban (Tokunaga, 2011).

Az interperszonális elektronikus meg- 
figyelés fogalma Tokunaga (2011) nevéhez 
köthető. Az ő meghatározása szerint ez 
a viselkedés olyan rejtett stratégiák alkalma-
zását jelenti, amelyek az infokommuniká ciós 
technológia segítségével vehetők igénybe, és 
amelyek használatával a személy különféle 
információkhoz juthat más emberek online 
és offline tevékenységére vonatkozóan 

( Tokunaga, 2011). Eszerint tehát az interper-
szonális elektronikus megfigyelés tudatos és 
célorientált viselkedés. A megfigyelés bármi-
lyen típusú kapcsolatra kiterjedhet, beleért-
ve családtagokat, közeli barátokat, munka-
helyi ismerősöket és romantikus partnereket 
is. Az interperszonális elektronikus megfi-
gyelés sok esetben nem korlátozódik a közös-
ségi oldalakra, hiszen a megfigyelés történ-
het akár személyes weboldalakon, online 
naplón, jegyzeteken vagy egyéb dokumen-
tumokon keresztül, illetve számos egyéb 
módszerrel is (Tokunaga, 2011). A megfigye-
lést végzők legtöbbször olyan dolgokra 
kíváncsiak, minthogy a megfigyelt személyt 
milyen viszony fűzi azokhoz az ismerősei-
hez, akikkel a közösségi médián keresztül 
kapcsolatban áll; hogy milyen szociális 
eseményeken vett részt vagy fog részt venni; 
és, hogy milyen jellegű üzeneteket vált 
másokkal.

Számos kutató véli úgy, hogy az inter-
perszonális elektronikus megfigyelés fontos 
szerepet tölt be sok párkapcsolatban, ugyan-
is az emberek előszeretettel figyelik meg 
partnerük tevékenységét annak közösségi 
oldala alapján (Fox és mtsai, 2013; Fox és 
Warber, 2014; Tokunaga, 2011). Tokunaga 
(2011) négy fő indokot nevezett meg, amelyek 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a romantikus 
kapcsolatban állók egymást monitorozzák 
közösségi oldalaikon keresztül. Először is az 
információ rendkívül könnyen elérhető és 
hozzáférhető. Másodszor, több fajta infor-
máció is beszerezhető a közösségi média 
különböző felületeiről, így például szöveges 
üzenetek, képek, linkek, hangfájlok vagy 
akár videók is. Harmadszor, múltbéli infor-
máció is elérhető, így a megfigyelt személy 
korábbi fotói vagy másokkal való múltbéli 
kapcsolatai is visszakereshetők. Végül pedig 
az is szerepet játszik, hogy az  interperszonális 
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megfigyelés nem igényel szociális interakci-
ót, sőt a személyeknek térben sem kell közel 
lenniük egymáshoz. Emiatt általában látha-
tatlan marad az ilyen jellegű monitorozás, 
így tehát a személy soha nem tudja meg, hogy 
megfigyelik.

Az interperszonális elektronikus megfi-
gyelés legelterjedtebb mérőeszköze a Toku-
naga (2011) által kidolgozott Interpersonal 
Electronic Surveillance Kérdőív (IES), mely 
a párkapcsolatban élő személyek partnerre 
vonatkozó, közösségi oldalakon keresztül 
folytatott monitorozási tevékenységét méri. 
A kérdőívet 15 item alkotta eredetileg, melye-
ket Tokunaga (2011) a releváns  szakirodalmi 
adatok alapján, informális interjúk segítsé-
gével, valamint offline és online megfigye-
lés vizsgálatára kidolgozott mérőeszközök 
tételeinek adaptálásával hozott létre. A pszi-
chometriai vizsgálat 126 fős mintán történt, 
a személyek közül 91 volt nő, 35 pedig férfi, 
a résztvevők átlag életkora 23,3 év volt 
(szórás: 7,3) (Tokunaga, 2011). A későbbiek-
ben Tokunaga (2011) csak 13 itemet tartott 
meg az eredeti 15 közül és végül egydimen-
ziós szerkezetet állapított meg a kérdőívben, 
annak ellenére, hogy kezdetben felmerült két 
faktor jelenléte is, mivel a faktoranalízis két 
darab 1-es sajátérték feletti faktort különí-
tett el. A kétfaktoros megoldást a sajátérté-
kek jelentős különbsége (10,1 és 1,2) miatt 
vetette el, míg a két tételt azért távolította 
el, mivel a faktorelemzés eredménye alap-
ján mind a két faktoron szerepet játszottak. 
A kutatás során Tokunaga (2011) az inter-
perszonális elektronikus megfigyelés egyéb 
tényezőkkel való kapcsolatát is igyekezett 
feltárni, így például demográfiai és párkap-
csolati jellemzőkkel, illetve internethaszná-
lati szokásokkal való összefüggéseit. Azóta 
számos más kutatásban is felhasználták az 
IES kérdőívet annak érdekében, hogy feltár-

ják, milyen további tényezőkkel hozható 
kapcsolatba az online monitorozás mértéke 
(Fox és mtsai, 2013; Fox és Tokunaga, 2015; 
Fox és Warber, 2014).

Az IES kérdőívvel végzett kutatások 
szerint az interperszonális elektronikus 
megfigyelést befolyásolhatja többek között 
a személyek kora és neme, a kapcsolat minő-
sége és az elköteleződés mértéke is (Tokuna-
ga, 2011). A kutatási adatok alapján a fiata-
labb korosztály többet használja a közösségi 
médiát, és többet is monitorozzák ezeken az 
oldalakon társaikat (Fox és mtsai, 2013; Toku-
naga, 2011). A nemek szerepével kapcsola-
tos adatok megoszlanak, a vizsgálatok szerint 
ugyanis a nők több időt töltenek a közösségi 
oldalakon. Ugyanakkor nincs egyértelműen 
adatokkal alátámasztva, hogy az interper-
szonális elektronikus  megfigyelés is gyako-
ribb lenne esetükben (Tokunaga, 2011). 
Romantikus partnerek esetében bizonyos 
párkapcsolati tényezők is meghatározóak 
lehetnek, így például alacsonyabbra értékelt 
párkapcsolati minőség mellett hajlamosab-
bak lehetnek a felek monitorozni egymás 
tevékenységét (Tokunaga, 2016). A párkap-
csolati bizonytalanság is felmerült lehetsé-
ges befolyásoló tényezőként, ezzel kapcso-
latban azonban megoszlanak a kutatási 
eredmények. Tokunaga (2011) nem talált bizo-
nyítékot arra vonatkozóan, hogy a bi zonyta-
lanság hatást gyakorolna az interperszonális 
elektronikus megfigyelés mértékére. Ugyan-
akkor mások ezzel ellentétes eredményeket 
kaptak, és összefüggést állapí tottak meg 
a párkapcsolat bizonytalansága és a monito-
rozás szintje között (Fox és Warber, 2014; 
Knobloch és Solomon, 2002). Fox és Warber 
(2014) ezen kívül a  kötődéssel is összefüg-
gésbe hozták az online meg figyelést, ugyan-
is azt találták, hogy jellemzőbb volt a moni-
torozás azoknál a résztvevőknél, akiknek 
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a kötődési stílusa szorongó vagy félelemmel 
teli volt. Az ilyen személyek esetében a Face-
bookon keresztüli interperszonális elektro-
nikus megfigyelés gyakorisága magasabb 
volt mind a jelenlegi, mind pedig az ex-part-
nerükre vonatkozóan (Fox és Warber, 2014).

Azt is megvizsgálták, hogy a romanti-
kus partner közösségi oldalakon keresztüli 
monito rozása milyen hatást gyakorol a pár-
kapcsolatra. Úgy tűnik, hogy azok, akik haj-
lamosak a szociális oldalak alapján tájéko-
zódni partnerükkel kapcsolatban, gyakran 
élnek át bizonytalanságot, mivel a közös ségi 
médián keresztül szerzett információ gyak-
ran többféleképpen is értelmezhető (Fox és 
mtsai, 2013). Gyakori továbbá, hogy az online 
megfigyelést követően a személyek nem 
élnek a helyzet személyes tisztázásának lehe-
tőségével, így ezzel folyamatos konfliktust 
és frusztrációt okoznak a párkapcsolatban 
(Fox és mtsai, 2013).

Összességében elmondható, hogy az IES 
egy egyszerűen használható, gyorsan kitölt-
hető kérdőív, melynek megbízhatóságát és 
validitását több korábbi kutatásban is igazol-
ták. Mivel nincs tudomásunk arról, hogy az 
IES elérhető lenne már magyar nyelven, így 
elkészítettük a fordítását (IES-H), és a tanul-
mányban a kérdőív pszichometriai jellemzői 
mellett bemutatjuk egy hazai mintán végzett 
kérdőíves vizsgálat eredményeit is. A szak-
irodalom alapján előzetes hipotézisként 
a következőket fogalmaztuk meg a vizsgá-
lattal kapcsolatban:

1. A fiatalabb korosztályban jellemzőbb 
az interperszonális elektronikus megfigyelés.

2. Gyengébb kapcsolati minőség esetén 
magasabb szintű az interperszonális elekt-
ronikus megfigyelés.

3. Alacsonyabb kapcsolati elégedettség 
mellett magasabb szintű az interperszonális 
elektronikus megfigyelés.

móDSZer

Minta és eljárás

A mintát 18 éven felüli, párkapcsolatban élő 
személyek alkották, akiket online kérdőívek 
segítségével értünk el. A kérdőívbattériát egy 
Google Űrlap segítségével, Facebookon 
osztottuk meg, ahol összesen 272 személy 
töltött ki. A résztvevők a kérdőív kitöltése 
előtt beleegyezésüket adták a vizsgálathoz, 
és engedélyüket adták adataik anonim módon 
történő felhasználására. A mintát alkotó 
személyek többsége az összes kérdésre vála-
szolt, ám voltak, akik bizonyos adatokat nem 
adtak meg, vagy egy-egy kérdőívet nem töl-
töttek ki. Az Interperszonális Elektronikus 
Megfigyelés kérdőívet összesen 264 személy 
töltötte ki, közöttük 208 nő és 56 férfi sze re-
pelt. A résztvevők átlagéletkora 25,28 év volt 
(szórás: 7,58), a nők átlagéletkora 24,96 (szó- 
rás: 7,71), a férfiaké pedig 26,60 volt (szórás: 
7,03). Azt is megkérdeztük a személyektől, 
hogy összesen hány hónapja tart a párkapcso-
latuk, az erre vonatkozó átlagok és szórások, 
valamint az egész mintára vonatkozó élet kori 
adatok az 1. táblázatban láthatók. Az iskolai 
végzettség tekintetében a személyek legna-
gyobb része, 51%-uk (139 fő) rendelkezett 
érettségivel, 39%-uk (106 fő) egyetemi, főis-
kolai diplomával, a fennmaradó körülbelül 
10%-ból pedig 17 fő felsőfokú technikumban 
vagy felsőfokú szakképzésben szerzett képe-
sítést, 7 fő szakiskolában, szakmunkásképző 
iskolában vagy ipari iskolában tanult, 3 fő 
pedig 8 általánossal vagy kevesebbel fejezte 
be tanulmányait. A családi állapotra vonat-
kozóan a kitöltők 55%-a (150 fő) jelölte be, 
hogy párkapcsolatban él együttélés nélkül; 
31%-uk (83 fő) nőtlen, hajadon, élettárssal él; 
13%-uk (35 fő) házas, házastársával él, 1% 
(4 fő) pedig elvált, élettárssal él.
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1. táblázat. Leíró statisztika

Elemszám Minimum Maximum Átlag Szórás

Életkor 272 18   60 25,28   7,58

Párkapcsolat hossza (hónap) 221   1 448 48,10 64,66

Eszközök

Az Interpersonal Electronic Surveillance 
Kérdőív a Tokunaga (2011) által leírt inter-
perszonális elektronikus megfigyelés méré-
sére lett létrehozva a saját kutatásához, 
amelyben a párkapcsolatban megjelenő 
online monitorozási viselkedést tanulmá-
nyozta. A kérdőív 15 tételt foglal magába, 
amelyek alapjául korábbi kutatások eredmé-
nyei, a közösségi média oldalak  használatában 
gyakorlott felhasználókkal készített interjúk 
és korábbi mérőeszközök itemei szolgáltak. 
A kérdőívet kitöltőknek egy ötfokú Likert- 
skálán kell értékelniük az állításokat annak 
megfelelően, hogy milyen mértékben érzik 
igaznak azokat saját viselkedésükre vonat-
kozóan, ahol a magasabb pontszám maga-
sabb interperszonális elektronikus megfigye-
lés szintet jelent. A kérdőív nem tartalmaz 
fordított tételeket, illetve az eredeti skála nem 
rendelkezik alskálákkal sem. A reliabilitást 
mutató Cronbach-alfa 0,97 volt Tokunaga 
(2011) eredeti kutatásában, ezen kívül a ké- 
sőbbi vizsgálatok is megerősítették a magas 
belső konzisztenciát (Fox és Tokunaga, 2015; 
Fox és Warber, 2014). A jelen kutatásban 
a magyar változat (IES-H) jellemzőinek feltá-
rása volt a célunk, amelynek részleteit az 
Eredmények részben mutatjuk be. A kérdő-
ív fordítását első lépésben négy fordító végez-
te egymástól függetlenül, majd a szövegvál-
tozatok közös egyeztetése és véglegesítése 
után egy ötödik munkatárs összevetette 
a magyar és az angol változatot. A javasolt 

kisebb módosítások után kialakult a kérdő-
ív végleges szövegváltozata, amely az erede-
ti angol változattal együtt a Mellékletek rész-
ben szerepel.

Az interperszonális elektronikus megfi-
gyelés validitásvizsgálata érdekében két 
további kérdőív is szerepelt a battériában, 
ezek a Kapcsolatok Minősége Kérdőív és 
a Kapcsolati Elégedettség Skála voltak. 
A Kapcsolatok Minősége Kérdőív (QRI) 
a kapcsolati tapasztalatok 3 fajtájának méré-
sére szolgál: a támogatást, a konfliktusokat 
és az érzelmi mélységet lehet feltárni segít-
ségével (Pierce és mtsai, 1991). Pierce és 
munkatársai (1991) szerint ugyanis a maga-
sabb szintű támogatás, a kevesebb konflik-
tus és a nagyobb érzelmi mélység azok 
a tényezők, melyek egy magasabb minőségű 
párkapcsolatot jellemeznek. Ennek megfele-
lően a kérdőív támogatás és érzelmi  mélység 
alskáláin a magasabb pontszám a kapcsolat 
magasabb minőségére utal, míg a konfliktus 
alskálán az alacsonyabb érték jelent maga-
sabb kapcsolati minőséget. A Kapcsolatok 
Minősége Kérdőív magyarra való lefordítá-
sát és magyar mintán történő validálását 
a Szegedi Tudományegyetemen végezték el, 
és eredményeik szerint a kérdőív megbízha-
tóan alkalmazható magyar mintán (Martos 
és mtsai, 2019). Jelen kutatásban kizárólag 
az alskálákat használtuk, azokból nem számí-
tottunk összpontszámot. Az eredeti kérdőív 
alskáláinak Cronbach-alfa értékei 0,83 és 
0,91 között változtak, a jelen vizsgálatban 
a magyar verzió Támogatás Alskálájának 
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Cronbach-alfa értéke 0,72, a Konfliktus 
Alskáláé 0,83, míg az Érzelmi Mélységé 0,75 
volt. Példa a Támogatás Alskála tételeire: 
„Milyen mértékben fordulhat ehhez a sze-
mélyhez tanácsért egy probléma esetén?”, 
Konfliktus Alskálára: „Milyen gyakran dühí-
ti fel Önt ez a személy?”, végül példa az 
Érzelmi Mélység Alskálára: „Mennyire jelen-
tős ez a kapcsolat az Ön életében?”

A Kapcsolati Elégedettség Skála (RAS-H) 
egy egydimenziós kérdőív, amely többfajta 
párkapcsolati forma esetén is lehetővé teszi 
a kapcsolattal való elégedettség mérését. Két 
fordított tétel szerepel benne, összességében 
a magasabb pontszám a nagyobb fokú elége-
dettséget mutatja. Eredeti formájában a hozzá 
tartozó Cronbach-alfa érték 0,86 volt, a ma- 
gyar verzió esetében a Cronbach-alfa férfi-
aknál 0,843 volt, nőknél pedig 0,897 (Hend-
rick és mtsai, 1998; Martos és mtsai, 2014). 
A jelen kutatásban a kérdőívhez tartozó Cron-
bach-alfa 0,892 volt. Egy példaitem a kérdő-
ívből: „Általában véve mennyire elégedett 
Ön a kapcsolatukkal?”.

Statisztikai elemzés

A statisztikai elemzéseket az SPSS 23.0 és 
a JASP programcsomagokkal végeztük. 
Feltáró és megerősítő faktorelemzést hajtot-
tunk végre, a minta véletlenszerűen történő 
kettéválasztása után. Így a feltáró faktor-
elemzést a minta egyik felén (N = 140), 
a megerősítő faktorelemzést a minta másik 
felén (N = 132) végeztük. A további elemzé-
sek a teljes mintán történtek. A nemek össze-
hasonlítására független mintás t-próbát hasz-
náltunk, intervallumskálájú változóink 
kapcsolatát pedig Pearson-féle korrelációs 
együtthatóval vizsgáltuk. Végül a párkap-
csolat hosszának szerepét parciális korrelá-
ció segítségével ellenőriztük.

eredményeK

Strukturális elemzés

A feltáró faktorelemzés azt mutatta, hogy az 
IES-H kérdőívben 2 faktor emelkedett ki 1,0 
sajátérték felett: az első a variancia 37,3%-át 
(sajátérték = 5,06), míg a második a varian-
cia 9,1%-át magyarázta (sajátérték = 1,36). 
A modellt egy faktorral is megvizsgáltuk, 
mivel az eredeti kérdőív egydimenziós, azon-
ban így a modell illeszkedése nem volt meg-
felelő (χ2 = 684, RMSEA = 0,16), így végül 
a kétfaktoros megoldás mellett döntöttünk. 
A kétfaktoros modell esetében a faktorok 
töltései 0,43 és 0,83 között mozogtak. A két-
dimenziós modell illeszkedését megerősítő 
faktor elemzés segítségével is ellenőriztük. 
Úgy véltük, hogy a két faktor a megfigyelés 
két külön fajtáját méri: az első a tudatos, aktív 
megfigyelés, a második pedig a passzív, 
észrevételszerű monitorozás mérését szol-
gálja, ezért ezeket Aktív és Passzív Alská-
láknak neveztük el. A későbbiekben részle-
tesebben is kitérünk a két faktor jelentésére 
(lásd: Megvitatás).

Az eredeti 15 itemes modell illeszkedési 
mutatói nem voltak megfelelőek (χ2 = 263,08; 
df = 76; p < 0,01; RMSEA = 0,132; TLI = 0,738), 
ezért ahogyan Tokunaga (2011) is kivett koráb-
ban itemeket a megfelelő szerkezet megalko-
tása érdekében, úgy mi is hasonlóan jártunk 
el, és 5 itemet kivettünk, amelyek mindkét 
faktorra erősen töltöttek. Ebben az öt itemben 
szerepelt a Tokunaga által kivett kettő is, ám 
mi ezen felül még hármat eltávolítottunk, 
amelyek mindkét faktorra erősen töltöttek. 
A megmaradt tételeket abba a faktorba sorol-
tuk, ahol a legnagyobb faktorsúllyal szerepel-
tek, így az aktív faktorba 7, a passzívba pedig 
3 item kerül. Az 1. ábrán bemutatjuk a megerő-
sítő faktorelemzéssel kapott faktordiagramot, 
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a 2. táblázatban pedig a kétdimenziós modell 
illeszkedési mutatóit. A mutatók jó illeszke-
dést jeleznek, bár az RMSEA mutató csak 

a 0,1-es kritériumnak felel meg, azonban 
a szigorúbb, 0,06-os kritériumnak nem (Hu 
és Bentler, 1999; MacCallum és mtsai, 1996).

A megerősítő faktorelemzés faktordiagramja

0,37

Aktív
megfigyelés

Passzív
észrevétel

0,90
0,55

0,66 0,84
1,04

1,09
1,18

1,04
0,75

IES 1 IES 2 IES 4 IES 7 IES 13 IES 14 IES 6 IES 9 IES 11

e1 e2 e4 e7 e13 e14 e6 e9 e11

Megjegyzés: Az ábrán a megerősítő faktorelemzéssel kapott faktordiagram látható, 
a bétasúlyok és a hozzájuk tartozó reziduális hibák feltüntetésével.

1. ábra. A megerősítő faktorelemzés faktordiagramja

2. táblázat. Az Interperszonális Elektronikus Megfigyelés Kérdőív magyar változatának kétfaktoros 
modellje — a megerősítő faktorelemzés illeszkedési mutatói

χ2 df p χ2
/df SRMR TLI CFI RMSEA

60,923 26 < 0,001 2,34 0,064 0,889 0,92 0,10

Megbízhatóság, nemi különbségek

Az IES kérdőív magyar változatának első 
alskálájához tartozó Cronbach-alfa érték 0,86 
lett, a második alskála Cronbach-alfa értéke 
pedig 0,71 volt, vagyis az alskálák reliabili-
tása megfelelő volt.

A résztvevők IES-H összpontszámának 
átlaga 23,43 pont volt (szórás: 7,80). Megvizs-
gáltuk, hogy az IES-H-pontszám átlaga eltér-e 
férfiak és nők körében, ehhez független 
mintás t-próbát alkalmaztunk Welch-korrek-
cióval, mivel a szóráshomogenitás feltétele 
nem teljesült. A nők átlagos IES-H-pont száma 
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23,55 pont (szórás: 7,80), míg a férfiaké 22,81 
(szórás: 8,22) volt, így a próba eredményei 
szerint a nemek nem különböztek szignifi-
kánsan IES-H-összpontszám tekintetében 
(t(263) = 0,64, p = 0,526). A QRI kérdőív 
Támogatás Alskálájának átlaga 24,99 pont 
volt (szórás: 2,74), a nők átlaga 24,75 (szórás: 
2,89), a férfiaké 25,82 pont volt (szórás: 1,90), 
ami a kétmintás t-próba eredménye szerint 
statisztikailag jelentős különbség (t(132,95)= 
–3,36; p = 0,001). Az eredmények szerint tehát 
a férfiak szignifikánsan magasabb párkap-
csolati támogatottságról számoltak be, mint 
a nők.

A Konfliktus Alskálán az átlagos pont-
szám 36,26 volt (szórás: 5,56), a nők átlaga 
36,19 (szórás: 5,81), a férfiaké 36,44 pont volt 
(szórás: 4,59), ami a kétmintás t-próba alap-
ján nem tekinthető szignifikáns különbség-
nek (t(108,86)= –0,34; p = 0,73). A QRI 
kérdőív Érzelmi, Kapcsolati Mélység Alská-
láján az átlagos pontszám 21,33 pont volt 
(szórás: 2,51), a nők átlaga 21,11 pont volt 
(szórás: 2,68), a férfiaké 22,16 (szórás: 1,50). 
A t-próba eredménye alapján ez szingifikáns 
különbséget jelent (t(161,76)= –3,87; 
p < 0,001), a férfiak magasabb szintű érzel-
mi mélységről számoltak be, mint a nők. 
A RAS-H skálára adott válaszok átlaga 34,54 
pont volt (szórás: 5,24), a nők átlaga 34,04 
(szórás: 5,53), a férfiaké 36,43 volt (szórás: 
4,59). Ez szignifikáns különbségnek tekint-
hető a kétmintás t-próba szerint (t(141,89) = 
–4,07; p < 0,001), azaz a férfiak általánosság-
ban elégedettebbek voltak a párkapcsolatuk-
kal, mint a nők.

A faktorelemzés által elkülönített két 
alskálát külön vizsgálva megállapítható, hogy 
az Aktív Faktoron a résztvevők átlagosan 
13,50 pontot értek el (szórás: 6,14), míg 
a Passzív Faktoron 9,93 pontot (szórás: 3,38). 
Az alskálák esetében külön is megvizsgál-

tuk a nemi különbségeket, kétmintás t-pró-
ba segítségével. Az Aktív Alskálán a nők 
által elért átlagos pontszám 13,35 (szórás: 
6,10), a férfiak átlaga pedig 13,86 pont volt 
(szórás: 6,31). A független mintás t-próba 
eredménye alapján ez nem tekinthető szig-
nifikáns különbségnek (t(263) = –0,554; 
p = 0,580). A Passzív Alskálán a nők átlago-
san 10,20 pontot értek el (szórás: 3,47), míg 
a férfiak 8,95 pontot (szórás: 2,87). A kétmin-
tás t-próba eredménye szerint tehát a nők 
szignifikánsan magasabb pontszámot értek 
el a kérdőív ezen részén (t(264) = 2,495; 
p = 0,013).

Hipotézisek ellenőrzése

Az első hipotézisünk szerint a fiatalabb 
korosztályban nagyobb mértékű az interper-
szonális elektronikus megfigyelés. Ennek 
ellenőrzésére az életkort és az IES-H pont-
számot korreláltattuk egymással Pearson- 
féle korreláció segítségével. Az eredmények 
szerint valóban szignifikáns, negatív irányú 
és gyenge erősségű összefüggés van a kettő 
között (r(264) = –0,354; p < 0,001), azaz minél 
fiatalabb valaki, annál nagyobb pontszámot 
ért el az IES-H kérdőíven. A faktorelemzés-
sel elkülönített két alskálát külön is korrelál-
tattuk az életkorral, mindkét skálán elért 
eredmény szignifikáns és negatív irányú 
kapcsolatban állt az életkorral, az aktív alská-
la esetében a korreláció gyenge erősségű volt, 
a passzívnál pedig közepes (1. faktor: r(264) 
= –0,213, p < 0,001; 2. faktor: r(265) = –0,430; 
p < 0,001).

A második hipotézisünk arra vonatko-
zott, hogy az interperszonális elektronikus 
megfigyelés jellemzőbb alacsonyabb kap- 
csolati minőség esetén, melynek ellenőrzé-
sére az IES-H-pontszámot és a QRI kérdőív 
egyes alskáláinak pontszámait  korreláltattuk  
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egymással, Pearson-féle korreláció segítsé-
gével. Az eredmények szerint a Támogatás 
és a Konfliktus Alskála pontszámai nem 
álltak szignifikáns kapcsolatban az IES-H 
kérdőíven elért pontszámokkal (Támogatás: 
r(264) = –0,052; p = 0,397; Konfliktus: r(264) 
= –0,117; p = 0,057). Az Érzelmi Mélység 
Alskála pontszámai viszont szignifikánsan, 
pozitívan, de nagyon gyengén korreláltak az 
IES-H kérdőív összepontszámával (r(264) = 
0,145; p = 0,018). Az IES-H két alskálájának 
esetében külön-külön is megvizsgáltuk Pear-
son-féle korrelációval az összefüggéseket. 
Az eredmények azt mutatták, hogy az Aktív 
Alskála pontszáma szignifikáns kapcsolat-
ban állt a Támogatás és Konfliktus Alksálá-
kon szerzett pontokkal, az összefüggés igen 
gyenge volt és a Támogatás Alskála eseté-
ben negatív, míg a Konfliktus Alskála esetén 
pozitív volt (Támogatás: r(264) = –0,190; 
p = 0,002; Konfliktus: r(264) = 0,215; 
p < 0,001). Nem volt szignifikáns összefüg-
gés azonban az Érzelmi Mélység Alskálával 
(r(264) = 0,078; p = 0,206). Az IES-H Passzív 
Alskálája a QRI kérdőív mindegyik alskálá-
jával szignifikáns kapcsolatban állt, a korre-
láció mindenhol nagyon gyenge volt, illetve 
a Támogatás és az Érzelmi Mélység Alská-
lákkal pozitív volt ez az összefüggés, míg 
a Konfliktus Alskálával negatív (Támogatás: 
r(263) = 0,224; p < 0,002; Konfliktus: r(263) 
= –0,122; p = 0,047; Érzelmi Mélység: r(264) 
= 0,193; p = 0,002). Ezen eredmények alap-
ján tehát úgy tűnik, hogy az aktív megfigye-
lés kevésbé jellemző magasabb kapcsolati 
támogatás esetén, gyakoribb viszont több 
párkapcsolati konfliktus mellett. A passzív 
észlelés ezzel szemben kevésbé jelenik meg, 
ha több a konfliktus; nagyobb támogatás 

és érzelmi mélység esetén viszont jellem-
zőbb. 

Végül feltételeztük, hogy magasabb 
kapcsolati elégedettség mellett kevésbé 
jellemző az interperszonális elektronikus 
megfigyelés. A Pearson-féle korreláció ered-
ménye alapján nincs szignifikáns korreláció 
a RAS-H skála pontszáma és az IES-H össz-
pontszáma között (r(263) = 0,024; p = 0,694). 
A két alskálát külön vizsgálva azt mutatták 
az eredmények, hogy az Aktív Alskála nem 
hozható összefüggésbe a Kapcsolati Elége-
dettéggel (r(263) = –0,041; p = 0,509), 
a Passzív Alskálán elért pontszámok viszont 
szignifikáns, pozitív, ám nagyon gyenge 
kapcsolatban álltak a RAS-H pontszámaival 
(r(262) = 0,130; p = 0,034). Ezen eredmény 
szerint a kapcsolati elégedettség és az aktív 
megfigyelés nem állnak összefüggésben 
egymással, a passzív észlelés azonban gyako-
ribb lehet magasabb kapcsolati elégedettség 
mellett.

Bár hipotéziseink között nem szerepelt, 
a kapcsolat időtartamának szerepét is 
megvizsgáltuk. Ehhez parciális korrelációt 
alkalmaztunk, annak érdekében, hogy az 
életkor hatását ki tudjuk szűrni és mind az 
IES-H-összponszámmal, mind a két alská-
lával való összefüggést ellenőriztük. Az ered-
mények szerint az összpontszám és az első 
alskála nem álltak szignifikáns kapcsolat-
ban a párkapcsolat időtartamával, a máso-
dik alskála viszont szignifikáns, pozitív és 
gyenge erősségű összefüggésben állt vele 
(IES-H-összpontszám: r(258) = 0,076; p = 
0,260; 1. faktor: r(258) = –0,029; p = 0,644; 
2. faktor: r(258) = 0,242; p < 0,001).

A korrelációk eredményeit a 3. táblázat 
foglalja össze.
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3. táblázat. Korrelációs táblázat

IES-H- 
összpontszám

IES-H 
1. faktor

IES-H  
2. faktor

Életkor –0,35*** –0,21*** –0,43***

Kapcsolatok Minősége Kérdőív

Támogatás Alskála pontszáma –0,05 –0,19** 0,22**

Konfliktus Alskála pontszáma –0,12   0,22*** –0,12*

Érzelmi Mélység Alskála pontszáma      0,15* 0,08 0,19**

Kapcsolati Elégedettség Skála pontszáma   0,02 –0,04 0,13*

Kapcsolat időtartama   0,08 –0,03 0,24***

A táblázatban a kapott összefüggések korrelációs koefficiens értékei vannak feltüntetve.
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

megvItAtáS

A közösségi oldalak népszerűségének növe-
kedése egyre nagyobb lehetőséget biztosít 
a felhasználóknak arra, hogy másokkal 
kapcsolatos személyes információkhoz 
hozzáférjenek (Tong, 2013). A közösségi háló 
használatát vizsgáló kutatások eredményei 
azt sugallják, hogy bár elsődlegesen a kapcso-
lattartás és új barátságok kialakításának 
céljából használják az emberek a közösségi 
oldalakat, nagyon gyakori jelenség, hogy 
a felhasználók a számukra fontos személyek 
monitorozására, felügyelésére használják 
a közösségi háló nyújtotta lehetőségeket (Fox 
és Warber, 2014; Tokunaga, 2011).

Tanulmányunkban a magyarra fordított 
Interperszonális Elektronikus Megfigyelés 
Kérdőív pszichometriai mutatóinak feltérké-
pezése volt a célunk, illetve a Tokunaga 
(2011) által leírt online, párkapcsolati moni-
torozás különböző tényezőkkel való össze-
függésének vizsgálata magyar mintán. 
A szakirodalmi adatok alapján feltételeztük, 
hogy az interperszonális elektronikus meg- 

figyelés kapcsolatban áll az életkorral, 
a párkapcsolatok minőségével és a kap- 
csolati elégedettséggel. A nemek szerepét 
szintén szerettük volna megvizsgálni, mivel 
a nem szerepére vonatkozóan megoszlanak 
a kutatási eredmények (Fox és Tokunaga, 
2015; Tokunaga, 2011). Végül pedig a kapcso-
lat időtartamának hatását is figyelembe 
vettük.

A feltáró faktorelemzés eredményei alap-
ján két faktort lehet elkülöníteni az IES-H 
kérdőív esetén, ezt a struktúrát megerősítő 
faktoranalízis segítségével is ellenőriztük. 
Az eredeti kérdőív öt tételét eltávolítottuk 
a magyar változatból, így egy megbízható és 
megfelelő illeszkedési mutatókkal rendelke-
ző kérdőívet kaptunk (Hu és Bentler, 1999). 
Az első faktor alapján kialakított alskálába 
hét tétel, míg a második faktor alapján kiala-
kított alskálába három tétel került. Az így 
létrejött alskálák belső konzisztenciája 
megfelelő volt, ugyanakkor a második faktor 
magyarázó ereje és a hozzá tartozó Cron-
bach-alfa-érték is jóval kisebb volt. Általá-
nosságban elmondható, hogy az első faktor 
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 tételei mélyebb, tudatosabb monitorozásra, 
egyfajta „nyomozásra” utalnak, hiszen 
a szándékos figyelemmel követésre és vizs-
gálatra vonatkoznak, például: „Megvizsgá-
lom a partnerem közösségi oldalát, hogy 
lássam, van-e rajta valami új vagy izgalmas”. 
Ezzel szemben a második alskálába sorolt 
tételek felületesebb megfigyelésre, inkább 
csak észrevételre kérdeznek rá, például: 
„Általá ban tisztában vagyok azzal, hogy 
a párom mit tesz a közösségi média felülete-
in”. Az első faktor tételei tehát általánosság-
ban valamilyen akciót feltételeznek és 
nagyobb fokú tudatosságot a megfigyeléssel 
kapcsolatban, szemben a második faktorral, 
amely sokkal passzívabb monitorozásról, az 
online tevékenység puszta észrevételéről szól. 
A kétdimenziós megoldás egyébként Toku-
naga (2011) elemzése során is felmerült, 
ő azonban a második faktor alacsony saját- 
értéke miatt már kezdetben elvetette azt.

A jelen vizsgálat alátámasztotta azt 
a hipotézist, miszerint 18 éven felüli szemé-
lyek között a fiatalabbakra jellemzőbb az 
interperszonális elektronikus megfigyelés, 
ami összhangban van a korábbi kutatások 
eredményeivel (Tokunaga, 2011). Ezzel szem-
ben a második hipotézis nem igazolódott, 
mivel az IES-H-összpontszám kizárólag 
a kapcsolat érzelmi mélységével állt gyenge 
összefüggésben, a támogatással és a párkap-
csolaton belüli konfliktusokkal azonban nem. 
Emellett a harmadik hipotézis sem igazoló-
dott, mivel a párkapcsolattal való elégedett-
ség sem állt összefüggésben az online moni-
torozási viselkedéssel. Ezek az eredmények 
ellentmondanak az előzetes kutatásoknak és 
szakirodalmi adatoknak (Tokunaga, 2016). 
Ennek a váratlan eredménynek a magyará-
zatára több lehetőség is felmerül. Elképzel-
hető például, hogy kulturálisan jelentősen 
eltér a Tokunaga által vizsgált populáció 

a jelen kutatásban vizsgált magyar populá-
ciótól. Ugyanakkor az is lehet, hogy a Toku-
naga kutatása óta eltelt körülbelül hat év alatt 
bizonyos mértékig átalakultak a párkapcso-
latok, vagy változtak a közösségimédia-fo-
gyasztási szokások. A mintavétel  problémája 
szintén felmerülhet lehetséges magyarázat-
ként, hiszen a minta nem volt reprezentatív, 
ami a nemek eloszlásában is megmutatko-
zott. Emellett a vizsgálati eszközök is okoz-
hatják az eltérést, ugyanis Tokunaga (2016) 
más kérdőívekkel mérte fel a kapcsolati 
elégedettséget és a kapcsolat minőségét. 
A kapcsolat minőségét például olyan ténye-
zőkből vezette le, mint a párkapcsolati elkö-
teleződés, energiabefektetés a kapcsolatba, 
a kapcsolattal való elégedettség, a partnerek 
közötti bizalom, és az, hogy a partnerek 
hogyan ítélik meg az alternatív romantikus 
partnerek minőségét. Ez a megközelítés 
jelentősen eltér a Pierce és munkatársai (1991) 
által javasolt támogatás, konfliktus és érzel-
mi mélység modelltől.

A nemek tekintetében szintén nem volt 
jelentős különbség az IES-H-összpontszám 
átlagában, bár itt újra ki kell emelni, hogy 
a mintában a nemek eloszlása aránytalan volt. 
A nemekkel kapcsolatban korábban vegyes 
eredmények születtek, egyes kutatásokban 
azt találták, hogy a nőkre jellemzőbb az 
online megfigyelés, míg más vizsgálatok nem 
találtak különbséget a nemek monitorozási 
viselkedése között (Muise és mtsai, 2014; 
Tokunaga, 2011). A párkapcsolat időtartama 
nem állt összefüggésben az összesített 
IES-H-pontszámmal, legalábbis az életkor 
kiszűrése után. A korábbi kutatások ellent-
mondó eredményeket kaptak az online megfi-
gyelés és a kapcsolati időtartam összefüggé-
sére vonatkozóan. Míg egyes vizsgálatok 
szignifikáns kapcsolatot mutattak ki, addig 
mások nem találtak összefüggést a Face-
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book-on keresztüli monitorozás és a párkap-
csolat hossza között (Darvell és mtsai, 2011; 
Marshall, 2012).

Mivel a faktoranalízis alapján elkülöní-
tett két alskála igen különböző érzelmi álla-
potokat implikál, ezért az egyes tényezők 
összefüggéseit külön is megvizsgáltuk ezek-
kel. Az életkorral való összefüggés mind a két 
alskálával kapcsolatban megjelent, amelyet 
úgy értelmeztünk, hogy a fiatalabb korosz-
tályra mind a tudatosabb, mind pedig a pusz-
tán észrevételszerű online megfigyelés 
jellemzőbb. Ezen kívül eredményeink alap-
ján arra lehet következtetni, hogy az aktív 
megfigyelés mértéke nem áll összefüggés-
ben a kapcsolati elégedettséggel és a kapcso-
lat érzelmi mélységével; kevesebb párkap-
csolaton belüli támogatás és több konfliktus 
esetén azonban valamivel gyakoribb. Az 
online tevékenység passzív észlelése viszont 
jellemzőbb magasabb kapcsolati elégedett-
ség, több támogatás és nagyobb érzelmi 
mélység esetén; kevésbé gyakori viszont több 
párkapcsolati konfliktus mellett.

A nemek tekintetében szintén érdekes 
eredmény, hogy az Aktív Megfigyelés Al- 
skálán elért pontszámok tekintetében nem 
volt jelentős különbség férfiak és nők kö- 
zött, a második alskála pontszáma, vagyis 
a passzív tudás viszont nők esetében szigni-
fikánsan magasabb volt. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy a nők általánosságban 
többet tudnak partnerük online tevékeny-
ségéről, ugyanakkor a nyomozásszerű meg- 
figyelés nagyjából ugyanolyan arányban 
 jelenik meg férfiak és nők esetében. A párkap-
csolat időtartama nem állt szignifikáns össze-
függésben az első alskálával, ám a második-
kal igen. Ez az összefüggés pozitív volt, ami 
arra utal, hogy a hosszabb ideje együtt lévő 
személyek többet tudnak egymás online tevé-
kenységéről, ám a nyomozás szintjét nem 

befolyásolja jelentősen a párkapcsolat idő-
tartama.

A fordítási folyamat, illetve az adatok 
felvétele és elemzése során igyekeztünk 
a lehető legnagyobb körültekintéssel eljárni, 
azonban ki kell emelnünk a kutatás hiányos-
ságait is. Ilyen például, hogy a minta viszony-
lag kis elemszámú volt és nem tekinthető 
reprezentatívnak, hiszen sokkal többi női 
kitöltő vett részt, valamint a kitöltők zöme 
30 év alatti volt. Mivel a kérdőívbattériát az 
interneten osztottuk meg, feltételezhető, hogy 
nagyobb részt olyan emberek töltötték ki, 
akiket eleve érdekel a téma és többet foglal-
koznak párkapcsolati kérdésekkel. Felmerül 
még problémaként, hogy a kérdőívben nincs 
pontosítva, hogy mely közösségi oldalra 
vonatkozva töltsék ki azt a személyek, így 
elképzelhető, hogy valaki csak a Facebookos 
aktivitását veszi figyelembe, míg mások az 
összes általuk használt közösségi oldalon való 
tevékenységük szerint töltik azt ki. A kérdő-
ív ismételt méréses megbízhatóságának és 
külső validitásának ellenőrzése sem történt 
meg, amelyet a jövőben mindenképpen ér- 
demes lenne további vizsgálatokkal pótolni.

Bár az IES kérdőív egyéb pszicho- 
metriai mutatóinak feltárására továbbra is 
 szükséges, a jelen kutatás megerősíti, hogy 
a magyar változat megbízhatósága megfele-
lő, így a kérdőív valószínűleg használható az 
interperszonális elektronikus megfigyelés 
mérésére Magyarországon. A faktorelemzés 
eredményei arra is rámutatnak, hogy a kérdő-
ívben megfelelő belső konzisztenciával elkü-
löníthető két alskála, melyek az online moni-
torozás két különböző aspektusát mérik. Ez 
azért is jelentős eredmény, mivel a kutatás 
megerősíti, hogy az interperszonális elekt-
ronikus megfigyelés egyéb tényezőkkel való 
kapcsolata is eltérő lehet attól függően, hogy 
online nyomozást mérő első faktorral, vagy 
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pedig a puszta észrevételt jelentő második 
faktorral vetjük össze ezeket. Mivel az inter-
perszonális elektronikus megfigyelés ezen 
két komponensének elkülönítése új felvetés, 

ezért további vizsgálatok szükségesek, mind 
magyar, mind külföldi mintákon, annak érde-
kében, hogy megállapítsuk, valóban két 
független tényezőről van-e szó.

summary

the Psychometric ProPerties of the hungarian version of the  
InterPerSOnAL eLeCtrOnIC SurveILLAnCe QueStIOnnAIre

Background and aims: One of the most popular functions of social media is monitoring other 
people. To measure this behavior, Tokunaga (2011) has developed the Interpersonal Electronic 
Surveillance Questionnaire. Our study aimed to present the psychometric properties of the 
Hungarian version of IES (IES-H) and the connection between online monitoring, age, gender, 
and relationship variables.
Methods: 216 people (169 female and 47 male, mean age: 25,30) completed the IES-H 
Questionnaire (Tokunaga, 2011), the Quality of Relationships Inventory (Pierce et al., 1991) 
and the Relationship Assessment Scale (Hendrick et al., 1998; Martos et al., 2014).
Results: The results showed that the internal validity of IES-H was satisfactory, and according 
to the factor analysis, two subscales could be identified. The first one refers to active 
surveillance, while the second subscale measures passive noticing. The correlations indicated 
that both subscales were connected to age. However, only passive perception was associated 
with relationship satisfaction and the length of the relationship. Gender differences were 
found in the second subscale only, where women scored higher. Both factors were related to 
relationship support and conflicts, although this connection was inversed in the two factors. 
Only passive noticing was connected to emotional depth.
Discussion: Based on the results, the IES-H is a reliable questionnaire for measuring 
interpersonal electronic surveillance in relationships. According to our data, the questionnaire 
has a two-factor structure; however, further research is needed to confirm this.
Keywords: Interpersonal Electronic Surveillance (IES), online surveillance, social networks, 
relationship, quality of relationship, relationship satisfaction
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meLLéKLeteK

1. melléklet:
Eredeti Interpersonal Electronic Surveillance Kérdőív

Interpersonal Electronic Surveillance

  1. I visit my partner’s social networking site page often.

  2. When visiting my partner’s social networking site page, I read the new posts of his/her friends.

  3. I often spend time looking through my partner’s social networking site pictures.

  4. I pay particularly close attention to news feeds that concern my partner.

  5. I notice when my partner updates his/her social networking site page.

  6. I am generally aware of the relationships between my partner and his/her social networking 
site friends.

  7. If there are messages on my partner’s wall I don’t understand, I try to investigate it through 
others’ social networking sites.

  8. I try to read comments my partner posts on mutual friends’ walls.

  9. I am generally aware of my partner’s social networking site activities.

10. I peruse my partner’s social networking site page to see what s/he’s up to.

11. I see the friends my partner keeps on his social networking site page.

12. I know when my partner hasn’t updated his/her social networking site page in a while.

13. I try to monitor my partner’s behaviors through his/her social networking page.

14. I explore my partner’s social networking page to see if there is anything new or exciting.

15. I know more about my partners’ everyday life by looking at his/her social networking site page.
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2. melléklet:
Végleges Interperszonális Elektronikus Megfigyelés Kérdőív (IES-H)

Interperszonális Elektronikus Megfigyelés

  1. Gyakran látogatom a párom közösségi oldalát.

  2. Amikor a párom közösségi oldalát megnézem, akkor elolvasom a barátai új bejegyzéseit.

  3. Különösen odafigyelek azokra az új bejegyzésekre, amelyek a páromat is érintik.

  4. Ha a partnerem közösségi oldalán olyan üzeneteket találok, melyeket nem értek, megpróbálom 
kinyomozni őket mások közösségi oldalán keresztül.

  5. Próbálom figyelemmel követni a partnerem viselkedését közösségi oldalán keresztül.

  6. Megvizsgálom a partnerem közösségi oldalát, hogy lássam, van-e rajta valami új vagy izgalmas.

  7. Többet tudok a partnerem mindennapi életéről azáltal, hogy nézem a közösségi oldalát.

  8. Általában tisztában vagyok azzal, hogy milyen a kapcsolat a partnerem és a közösségi médiás 
ismerősei közt.

  9. Általában tisztában vagyok azzal, hogy a párom mit tesz a közösségi média felületein.

10. Látom, hogy kik a partnerem ismerősei a közösségi oldalán.
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Háttér és célkitűzések: A jelen tanulmány célja az Önvezető Járművek Elfogadása Kérdőív 
(Autonomous Vehicle Acceptibility Scale, AVAS) magyar nyelvű adaptációja, illetve az ön- 
vezető járművek iránti attitűd és a Technológiai Újítások Alkalmazására Való Hajlandóság 
(Technology Adoption Propensity, TAP) közötti összefüggések feltárása.
Módszer: Az online megkérdezésben 1273 fő válaszait elemeztük. Feltáró és megerősítő 
faktorelemzést végeztünk az AVAS itemeinek vizsgálatára. Az egyes vezetéshez kapcsolódó, 
illetve demográfiai változók, valamint a TAP változóival mutatott összefüggések elemzésé-
nél nemparaméteres eljárásokat használtunk.

1 A kutatást az Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai Bizottság (EPKEB) engedélyezte. Az engedély 
száma: 2019/122.
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Eredmények: Az AVAS faktorszerkezete 3 item elhagyása után megfelelő illeszkedést muta-
tott, a megmaradt faktorok az eredeti skála szerint besorolhatók voltak. A férfiak, illetve 
azok, akik használnak vezetéstámogatási rendszereket, pozitívabb viszonyulást mutatnak az 
önvezető járművek irányába. Több aggodalmat mutattak a nők, illetve azok, akik szeretnek 
vezetni és akik többet vezetnek. Az AVAS és a TAP változói szignifikáns, jellemzően gyenge- 
mérsékelt korrelációt mutattak egymással, illetve a TAP alskálái csekély mértékben tudták 
bejósolni az AVAS változóit a lineáris regressziós elemzés eredményei szerint.
Következtetések: Az AVAS magyarra fordított változata alkalmas lehet az önvezető járművek 
elfogadásának mérésére, illetve a technológiai újításokhoz való általános viszonyulás mellett 
jelentős plusz információt nyújthat ezen specifikus terület feltáráshoz.
Kulcsszavak: önvezető jármű, technológiai újítások alkalmazására való hajlandóság,  adaptáció

beveZetéS

A közlekedés évezredek óta része minden-
napjainknak, jóllehet a fejlődése az utóbbi 
évtizedekben igen felgyorsult. Jól mutatja 
ezt az, hogy míg az ezredforduló előtti évben 
gyártott járművek összesen 56 millió dara-
bot tettek ki (OICA, 1999), addig ez a szám 
20 évvel később már majdhogynem 
megduplázódott, közel 92 millió darabot 
jelentett (OICA, 2019). A technológiai újítá-
sok számos nagy horderejű változást hoznak 
magukkal. Az informatika, illetve a digita-
lizáció terén mutatkozó intenzív fejlődés 
az autóiparban is újabb igényeket vetett 
fel, amelyek közül az egyik jelentős terület 
az automatizáció. Ezek a változások közvet-
ve és közvetlenül is érintenek minket, ezért 
a tervezés, kidolgozás és megvalósítás mellett 
figyelmet kell szánnunk a felhasználói oldal-
ra is, amely által kiemelkedik a pszichológia 
szerepe ezen a területen. A nagyfokú vagy 
teljes automatizáció, és ezen belül is az ön- 
vezető járművek számos előnyt és hátrányt 
hordoznak magukban; ezek minden való-
színűség szerint érezhetőek lesznek a jövő-
ben. A jelen tanulmányban ismertetjük az 
Önvezető Járművek Elfogadása Kérdőívet 
(Autonomous Vehicle Acceptibility Scale, 

AVAS), illetve annak magyar nyelvű adap-
tációját. Ugyancsak megvizsgáljuk az ön- 
vezető járművek elfogadása és bizonyos 
demográfiai változók, valamint a Technoló-
gia Alkalmazására Való Hajlandóság közöt-
ti összefüggéseket.

Az önvezető járművek jelenlegi fejlesz-
tése, illetve használatuk igen széles spektru-
mot fed le. A SAE International (Society of 
Automotive Engineers, https://www.sae.org) 
– egy nemzetközi egyesület, amely külön-
böző közúti gépjárművekre vonatkozó irány-
elveket fogalmaz meg – gyakran hivatkozott 
javaslata szerint a gépjárműveket az auto-
matizáltság mértékének megfelelően egy 
6 lépcsős rendszerben helyezhetjük el. 
A 0. szint az automatizáltság teljes hiányát 
jelenti, az 5. szint pedig a teljes automatizált-
ságot. Ezen a szinten a gépjárművek minden 
közlekedési szituációban képesek meghatá-
rozott cél irányába haladni, miközben min-
den, vezetéssel kapcsolatos feladatot ellát-
nak. Azon kutatásokban, ahol az önvezető 
járművek elfogadását vizsgálják, rendszerint 
azokra egyszerűen önvezető járműként hivat-
koznak. Ez a kifejezés az említett rendszer-
ben nem csupán a legmagasabb szintre, 
hanem annál alacsonyabb szintekre is  utalhat, 
amelyek az automatizáltságnak mérsékeltebb 
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szintjeit (például fejlett vezetéstámogató 
rendszerek, mint tempomat vagy sávtartó 
automatika) jelölik.

Az önvezető járművekre vonatkozó atti-
tűdök, illetve azok elfogadásának opera cio-
nalizálása változatosságot mutat a szakiro-
dalomban, ugyanakkor több közös pontot is 
találhatunk a különböző megközelítésekben. 
Payre, Cestac és Delhomme (2014) például 
teljesen önvezető járművek használati hajlan-
dóságát vizsgálta különböző helyzetekben. 
Az önvezető járművek iránti attitűdöt 3 item-
mel mérték (észlelt hasznosság, öröm és ve- 
szélyesség), amelyeket utána egybevontak. 
Hierarchikus regresszióanalízissel ellen-
őrizték, hogy milyen mértékben alkalmas 
az önvezető autók elfogadásának magya-
rázatára az önvezető járművek iránti attitűd 
mellett a résztvevők neme, életkora, vezetés-
hez kapcsolódó élménykeresése, az auto mata 
mód különböző vezetési  szituációkhoz kap-
csolódó, illetve korlátozott vezetési képessé-
gek esetén való elfogadása.  Eredményeik 
szerint a legjelentősebb magyarázó erő-
vel ezek közül az önvezető járművek iránti 
attitűd rendelkezett, majd az automata mód 
különböző vezetési szituá ciókhoz kapcso-
lódó elfogadása (vizsgálati személyeik a mo- 
noton és a stresszes helyzetekben is preferál-
ták az automata módot), végül pedig a veze-
téshez kapcsolódó élménykeresés. A többi 
vizsgált változó nem ren delkezett szignifi-
káns magyarázóerővel. Ezek mellett azt is 
találták, hogy a férfiak általánosan pozití-
vabb attitűddel rendelkeztek, mint a nők. 
Vizsgálatuk eredményei összességében arra 
utalnak, hogy az önvezető járművek iránti 
attitűdök alapvetően meghatározhatják azok 
elfogadásának mér tékét, és az elfogadás 
mértékében tapasztalható nemi különbsége-
ket is megmagyarázhatják.

Más kutatók (például Schoettle és Sivak, 
2014; König és Neumayr, 2017; Charness és 
mtsai, 2018; Qu és mtsai, 2019) egyszerű 
kérdések helyett több itemből álló skálákat 
használtak az önvezető járművek iránti atti-
tűdök mérésére. Schoettle és Sivak (2014), 
valamint König és Neumayr (2017) megkö-
zelítése annyiban hasonlított egymásra, hogy 
az önvezető járművekre vonatkozó általános 
értékítélet (pozitív vagy negatív) mellett, 
mérték az elvárt hasznosságot (például keve-
sebb ütközés, rövidebb utazási idő, alterna-
tív tevékenységek lehetősége az utazás 
közben stb.). Míg Schoettle és Sivak (2014) 
további hangsúlyt fektetett kérdőívükben 
a különböző lehetséges alkalmazási módok-
ra (például taxi vagy közösségi közlekedés), 
addig König és Neumayr (2017) az önveze-
tő járművekkel kapcsolatos aggodalmakra 
(például hekkertámadások, munkahelyek 
elvesztése) kérdezett rá, valamint olyan javas-
latokat kért, amelyekkel ezek az aggodalmak 
csökkenthetők. Eredményeik szerint a férfi-
ak, a fiatalabbak, illetve a városiak pozití-
vabb attitűdökkel rendelkeztek, kevesebb 
aggodalomról számoltak be, mint az idősek 
és a vidékiek. Autóhasználatot tekintve, 
negatívabb volt az attitűdjük azoknak, akik 
autóval rendelkeztek, akik nem használtak 
vezetéstámogató rendszereket, továbbá azok, 
akik gyakran vezettek.

Charness és munkatársai (2018) az atti-
tűdök 3 dimenzióját mérték: aggodalmak, 
vásárlási hajlandóság és a vezetési kontroll 
átadására való hajlandóság. Ők is úgy talál-
ták, hogy a férfiak kevésbé aggódtak, és 
nagyobb hajlandóságot mutattak a kontroll 
átadására, mint a nők. Továbbá, az önveze-
tő járművekről birtokolt előzetes tudás csök-
kentette az aggodalmakat, míg a lelkiisme-
retesség növelte. Kedvezőbben nyilatkoztak 
az önvezető járművek esetleges  használatáról 
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azok, akik magas érzelmi stabilitással, 
nyitottsággal és alacsonyabb lelkiismeretes-
séggel voltak jellemezhetőek. A vezetési 
kontroll átadására való hajlandóságot az 
előzetes tudás és a nyitottság fokozta, míg 
az extraverzió mérsékelte. 

Qu és munkatársai (2019) az Autonomous 
Vehicle Acceptibility Scale (AVAS) meg- 
alkotásakor Schoettle és Sivak (2014), vala-
mint König és Neumayr (2017) munkáira 
támaszkodtak, az ő kérdéseiket egyesítették 
egyetlen mérőeszköz formájában. A kérdő-
ív bevizsgálása során négy faktort azonosí-
tottak, ezek a hasznosság (benefits in useful-
ness), az aggodalmak (concern scenarios), 
speciális előnyök (benefits in situations), 
rendszerszintű aggodalmak (system concer-
ns). A hasznosság dimenziója olyan előnyö-
ket foglalt magában, amelyek környezet-
védelmi (kevesebb üzemanyag, alacsonyabb 
kibocsátás), biztosítási (alacsonyabb ráták), 
közlekedésjavítási (kevesebb torlódás, rövi-
debb utazási idő) és szociális reprezentációs 
szempontokhoz (társak általi elismerés, 
presztízs) voltak köthetők. Az Aggodalmak 
Dimenzió az önvezető járművek közösségi 
közlekedésben való alkalmazásával kapcso-
latos aggodalmakat tárta fel. A Speciális Elő-
nyök Faktor bizonyos speciális helyzetekben 
nyújtott potenciális előnyöket tárt fel ( például 
ittasan is lehet kormány mögé ülni, mozgás-
sérült személyek vagy idős emberek szállí-
tása). A negyedik faktor olyan negatívu-
mokra kérdezett rá, amelyek rendszerszintű 
problémákra utaltak (szükség további tanu-
lásra, munkahelyek elvesztése). Eredmé-
nyeik azt mutatták, hogy a férfiak és az 
idősebb személyek hasznosabbnak látták 
az önvezető járműveket és kevesebb aggo-
dalmat mutattak, szemben a nőkkel és a fia-
talabbakkal. Ezen túl, az önvezető jármű-
vekről nagyobb ismeretséggel rendelkező 

sze mélyek szintén jobban látták ezen jármű-
vek hasznosságát, kevéssé fejezték ki az 
aggályaikat. A drágább autóval rendelkezők 
szintén jobban észlelték az önvezető jármű-
vek közösségi közlekedésben mutatkozó 
hasznosságát.

Az önvezető járművek megítélése 
kapcsán felmerül a kérdés, hogy vajon az 
mennyire köthető egy általánosabb, a tech-
nológiai fejlesztésekhez kapcsolódó atti-
tűdhöz? Davis 1986-ban publikálta a tech-
nológia elfogadásáról alkotott modelljét 
(Technology Acceptance Model, TAM), 
amely mérésére mérőeszközt is készített 
(Davis, 1989); ez az észlelt hasznosságot 
és a használat észlelt egyszerűségét mérte. 
Egy újabb mérőeszköz, a Technológia Alkal-
mazására való Hajlandóság Kérdőív (Tech-
nology Adoption Propensity, TAP) a techno-
lógia használatát két támogató (optimizmus 
és hozzáértés) és két hátráltató (függés és 
kiszolgáltatottság) faktor mentén vizsgálta 
(Ratchford és Barnhart, 2012). A kérdőív 
magyar nyelvű adaptációját Martos, Kapor-
naky, Csuka és Sallay (2019) végezték el – 
vizsgálatukban arra jutottak, hogy a férfiak 
pozitívabban viszonyulnak a technológiai 
újításokhoz, mint a nők.

Kevés kutatás célozta meg az önvezető 
járművek, illetve fejlett vezetéstámogatási 
rendszerek, valamint a technológiához való 
hozzáállás közötti összefüggések vizsgá latát. 
Egy 11 országban végzett felmérés szerint, 
aki pozitívabban viszonyul a technológiá-
hoz, rendszerint az önvezető járművekkel 
kapcsolatban is pozitívabban vélekedik 
(Tennant és mtsai, 2019). A kutatások rend-
szerint alátámasztják, hogy akik hasznosnak 
tartják a fejlett technológiákat, illetve az 
önvezető járműveket, rendszerint szíveseb-
ben is használnák ezeket (például Koul és 
Eydgahi, 2018; Müller, 2019).
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A jelen tanulmány célja kettős. Egyrészt 
bemutatjuk az Önvezető Járművek Elfoga-
dása kérdőív magyar nyelvű adaptációját, 
másrészt megvizsgáljuk az önvezető jármű-
vek elfogadása, illetve a technológiai újítá-
sok alkalmazására való hajlandóság közötti 
összefüggéseket. Ezen összefüggések vizs-
gálata arra mutathat rá, hogy ha a technoló-
giai újításokkal (ideértve az önvezető jármű-
veket is) szembeni attitűdök vizsgálata során 
hangsúlyt fektetünk az önvezető járművek-
kel szembeni attitűdök megismerésére, akkor 
az hogyan járulhat hozzá a technológiai újí-
tásokról való vélekedések árnyaltabb vizs-
gálatához, illetve mindezek viselkedésben 
betöltött szerepének pontosabb  megítéléséhez. 
Bízunk benne, hogy az önvezető járművek-
kel kapcsolatos attitűdök többszempontú 
mérésének elérhetővé tétele magyar nyelven, 
hozzájárulhat a területen zajló hazai kutatá-
sok további fejlődéséhez.

vIZSgáLAt

Minta

A vizsgálat résztvevői jellemzően a Debre-
ceni Egyetem és a győri Széchenyi István 
Egyetem polgárai közül kerültek ki, akiket 
online felületeken, az egyetemek közösségi 
(Facebook) oldalain, valamint egyéb online 
oktatási platformokon keresztül értünk el. 
Olyan kitöltőket vártunk, akik 18. élet évüket 
betöltötték, és rendelkeznek gépjármű-veze-
tői engedéllyel. A kitöltés végeztével a részt-
vevőknek lehetőségük volt egy sorsolásra is 
nevezni, ahol 20 000 Ft értékű könyvutal-
ványt nyerhettek.

Összesen 1350-en töltötték ki az online 
kérdőívet, viszont különböző okok miatt (in- 
konzisztens vagy értelmezhetetlen válaszok, 

18 évnél fiatalabb életkor, gépjármű vezetői 
engedély hiánya) több kitöltő válaszát figyel-
men kívül hagytuk. A tényleges mintánkat 
képező 1273 résztvevőből 476 fő (37,4%) nő, 
797 fő (62,6%) férfi volt. Az életkorok 18 és 
74 év között alakultak (M = 27,1; SD = 9,12; 
Mdn = 23; IQR = 8); a minta jelentős részét 
fiatal felnőttek alkották. A résztvevők válto-
zatosak voltak abban a tekintetben, hogy 
mennyi ideje rendelkeztek gépjármű vezetői 
engedéllyel (range: 0–47 év; M = 8,4; 
SD = 8,36; Mdn = 5; IQR = 8), ugyanakkor 
a legtöbben legfeljebb 5 éve rendelkeztek 
engedéllyel (682 fő, 53,5%). A kitöltők közül 
– bevallásuk szerint – 351 fő (27,6%) minden 
nap utazik autóval, a jelentősebb részük heti 
4 napon vagy annál is többször utazik autó-
val (683 fő, 53,7%), továbbá viszonylag keve-
sen utaznak legfeljebb 2 napon autóval egy 
átlagos héten (382 fő, 30%). Ami az egy hét 
alatt vezetett mennyiséget illeti, a mintának 
igen kis része nem vezet (49 fő, 3,8%), leg-
jelentősebb része legfeljebb 51–150 km távol-
ságot vezet (831 fő, 65,3%), és egy kisebb 
része 150 km-nél is többet vezet (442 fő, 
34,7%) egy átlagos héten.

Eljárás és felhasznált eszközök

A vizsgálatban használt kérdőívet a Google 
Űrlapok segítségével készítettük el és publi-
káltuk; a résztvevők azt a számukra küldött 
felkérésben található link segítségével érhet-
ték el. A kérdőív tartalmazott általunk meg-
fogalmazott kérdéseket a vezetési tapasz-
talatra, a vezetés motivációjára, önvezető 
járművekkel, illetve fejlett vezetéstámogató 
rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatokra, 
valamint általános demográfiai jellemzőkre 
vonatkozó kérdéseket, továbbá több szten-
derd pszichológiai mérőeszközt, amelyek 
közül itt – a tanulmány célkitűzéseinek 
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megfelelően – csak az Önvezető Járművek 
Elfogadása Kérdőívvel (AVAS; Qu és mtsai, 
2019), valamint a Technológia Alkalmazá-
sára Való Hajlandóság Kérdőívvel (TAP; 
Martos és mtsai, 2019; Ratchford és  Barnhart, 
2012) nyert adatokat dolgoztuk fel.

Önvezető Járművek Elfogadása Kérdőív 
(Autonomous Vehicle Acceptibility Scale, 

AVAS)
Az Önvezető Járművek Elfogadása kérdő-
ívet elsőként Qu és munkatársai (2019) publi-
kálta. A kérdőív két másik mérőeszköz 
(König és Neumayr, 2017; Schoettle és Sivak, 
2014) itemjeinek a felhasználásával jött létre, 
amelyek mindegyike az önvezető járművek 
által nyújtott előnyökkel, illetve aggodalmak-
kal kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. 
A kezdeti készletből több item kihagyásával 
jött létre az a 18 kérdést tartalmazó skála, 
amely az önvezető járművek elfogadásával 
kapcsolatban a következő dimenziókat méri.

– Hasznosság (6 item): mennyire tartja 
jelentősnek az utazással kapcsolatos általá-
nos előnyöket (például kedvezőbb fogyasz-
tás, kevesebb károsanyag-kibocsátás stb.)?

– Aggodalmak (5 item): mennyire aggó-
dik az önvezető járművek bizonyos közös-
ségi közlekedési helyzetekben való alkalma-
zásával kapcsolatban (például önvezető taxik, 
utazás egy önvezető járműben a bevatkozás 
lehetősége nélkül stb.)?

– Speciális Előnyök (3 item): mennyire 
tartja jelentősnek azokat az előnyöket, amit 
az önvezető autók bizonyos speciális helye-
zetekben nyújthatnak (például lehetővé teszi, 
hogy utazás közben mással foglalkozzak, 
megkönnyíti az idős vagy mozgáskorlátozott 
személyek utazását stb.)?

– Rendszerszintű Aggodalmak (4 item): 
mennyire tartja problémásnak az önvezető 
járműveket, tágabb aspektusból (például el- 

veszhet a vezetés öröme, munkahelyek 
elvesztéséhez vezethet stb.)?

A kérdőív magyar nyelvű adaptációja 
során az itemeket 4 fordító egymástól függet-
lenül fordította le magyarra, majd a fordítá-
sokat egyeztették egymással és az eredeti 
angol változattal összevetve pontosították 
azokat.

Az itemeket randomizálás nélkül prezen-
táltuk, elsőként az előnyök, majd az aggo-
dalmak, aztán a speciális előnyök, végül 
pedig a rendszerszintű aggodalmak itemjei 
következtek – az itemeket a kitöltők egy olda-
lon láthatták, ahonnan minden item meg- 
válaszolása után léphettek csak tovább. Az 
egyes kérdésekre a válaszadók egy hétfokú 
skálán adhatták meg a válaszukat, amelynek 
szintjei rendre a következő címkékkel voltak 
jelölve az előnyök, speciális előnyök és rend-
szerszintű aggodalmak dimenzióhoz tarto-
zó itemeknél: „egyáltalán nem értek egyet”, 
„nem értek egyet”, „inkább nem értek egyet”, 
„nem tudom eldönteni”, „inkább egyetértek”, 
„egyetértek”, „teljes mértékben egyetértek”, 
illetve a következő címkékkel az  aggodalmak 
dimenzióhoz tartozó itemeknél: „egyáltalán 
nem aggódok”, „nem aggódok”, „inkább nem 
aggódok, mint igen”, „nem tudom  eldönteni”, 
„inkább aggódok, mint sem”, „aggódok”, 
„kifejezetten aggódok”.

Technológia Alkalmazására való 
Hajlandóság Kérdőív (Technology 

Adoption Propensity, TAP)
A kérdőív az új technológiai megoldásokkal 
kapcsolatos attitűdöket méri több dimenzió 
mentén; összesen 14 itemet tartalmaz. 
A kérdőív eredeti angol nyelvű változatában 
négy különböző dimenziót azonosítottak, 
amelyek közül kettő pozitív attitűdre, kettő 
pedig negatív attitűdre vonatkozott (Ratch-
ford és Barnhart, 2012) – ezek az  Optimizmus 
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(4 item), Hozzáértés (4 item), Függés (3 item), 
továbbá Kiszolgáltatottság (3 item). A magyar 
nyelvű adaptáció során Martos és munka-
társai (2019) azt találták, hogy a Függés és 
Kiszolgáltatottság Dimenziók nem különül-
nek el egymástól élesen, így egy három-
faktoros szerkezetet javasoltak, továbbá két 
itemet elhagytak az eredeti készletből.

Az egyes dimenziókhoz tartozó itemeket 
– az eredeti változathoz hasonlóan – kever-
ve prezentáltuk. A válaszadók a válaszukat 
egy hétfokú skálán adhatták meg, amelynek 
szintjeit az Önvezető Járművek Elfogadása 
Kérdőívnél alkalmazott címkékkel jelöltük. 
Az 1–6 és 12–18 az itemeknél a válaszadók 
az „egyáltalán nem értek egyet” és a „teljes 
mértékben egyetértek” mentén fejezték ki 
egyetértésüket, míg a 7–11-es itemeknél 
arra adtak választ, hogy milyen mértékben 
aggódnak amiatt, hogy a felsorolt, teljesen 
önvezető járművek esetleg forgalomba kerül-
hetnek („egyáltalán nem aggódok” és „ki- 
fejezetten aggódok” dimenziók mentén).

Eredmények

Az Önvezető Járművek Elfogadása Kérdőív 
faktorszerkezetének ellenőrzése

Elsőként ellenőriztük, hogy az Önvezető 
Járművek Elfogadása Kérdőív magyar válto-
zatára mennyire illeszkedik a kérdőív angol 
változatánál javasolt faktorszerkezet; az el- 
lenőrző faktoranalízis során maximum like-
lihood (ML) becslést alkalmaztunk. A Hu és 
Bentler (2009) által javasolt kritériumok alap-
ján az eredeti 4 faktoros modell  illeszkedése 
nem megfelelő, Χ2 (129, N = 1273) = 1351,99; 
p < 0,001; CFI = 0,86; TLI = 0,84; RMSEA = 
0,086 (0,082–0,090).

Egy használható faktorszerkezet kiala-
kítása érdekében feltáró faktoranalízist vé- 
geztünk. Az itemek Kaiser–Meyer–Olkin- 

mutatói 0,68 és 0,94 között alakultak (átla-
gosan 0,85). Egy item (18.) esetében megle-
hetősen alacsonynak bizonyult a mutató 
értéke (0,68), ugyanakkor a Bartlett-próba 
az itemek közötti korreláció megfelelő mér-
tékét jelezte, Χ2 (153, N = 1273) = 9365,87; 
p < 0,001.

A párhuzamos elemzés 5 faktort javasolt; 
az 5 faktoros megoldás esetében több item 
is problémásnak bizonyult: a 6. item („Ön- 
vezető autó használatával elnyerném mások 
elismerését.”) esetében alacsony kommuna-
litással (0,21) és több faktorban is hasonló 
faktorsúllyal találkoztunk, ahogy azt a Hoff-
man-féle komplexitásindex is jelezte (2,4). 
A 16. item („Egy önvezető autó használatá-
hoz a sofőröknek esetleg további tanulásra 
lehet szükségük.”) alacsony kommunalitás 
(0,04) mellett magas komplexitásindexszel 
találkoztunk (2,8), a 15. item („Az önvezető 
autók pontos helyzetének nyomon követése 
személyi jogokat érintő problémákhoz vezet-
hetnek.”) pedig alacsony kommunalitással 
rendelkezett (0,19). Újabb faktorszerkezete-
ket próbáltunk, a fenti itemek lépésenkénti 
kihagyásával (elsőként a 16., majd a 6., végül 
a 15.item kihagyásával próbálkoztunk). 
Végül mind a három itemet ki kellett hagy-
nunk, és egy négyfaktoros megoldás bizo-
nyult megfelelőnek, amelyben minden item 
kommunalitása megfelelő volt (> 0,25), és 
mindegyik item egyetlen faktorban rendel-
kezett jelentős faktorsúllyal a Hoffman-féle 
komplexitásindex szerint (< 2,0). További 
egy item kihagyása mellett döntöttünk mivel 
az a faktorában 0,5 alatti faktorsúllyal rendel-
kezett (5. item: „Önvezető autók használatá-
val kevesebb közlekedési dugó alakulna ki.”). 
A végső, 14 itemből álló készlettel kapott 
modellhez tartozó súlyok, és az egyes fak-
torok által magyarázott variancia mértéke 
az 1. táblázatban látható.
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1. táblázat. Az Önvezető Járművek Elfogadása Kérdőív megtartott 14 itemje alapján alkotott 
faktorokhoz tartozó faktorsúlyok, és az egyes faktorok által magyarázott variancia mértéke

Faktorsúlyok

item 1 2 3 4

1. Az önvezető autók használata csökkentené a járművek által 
kibocsátott káros anyagok mennyiségét.   0,02   0,89 –0,01   0,01

2. Az önvezető autó működtetése kevesebb üzemanyagot 
igényelne. –0,03   0,88 –0,04   0,04

3. Az önvezető autó használatával csökkennének a biztosítási 
díjak. –0,02   0,50   0,23 –0,09

4. Az önvezető autó használata lerövidítené az utazások  
idejét. –0,01   0,51   0,17 –0,16

7. Tömegközlekedési eszközök, úgy mint buszok, amelyek 
teljes mértékben önvezetők.   0,85 –0,02   0,03 –0,06

8. Taxik, amelyek teljes mértékben önvezetők.   0,88 –0,03   0,02 –0,03

9. Önvezető kereskedelmi járművek, úgy mint kamionok, 
teherautók.   0,85   0,01   0,02   0,01

10. Olyan közlekedési jármű, amelyet a vezetője nem tud 
irányítani (teljesen automata).   0,64   0,00 –0,09   0,13

11. Önvezető járművek, amelyek utasok nélkül közlekednek 
két hely között.   0,62   0,07 –0,15   0,08

12. Egy önvezető autó akkor is tudna engem szállítani, 
ha alkoholt fogyasztottam, nem vagyok jól/beteg vagyok, 
vagy valamilyen gyógyszer hatása alatt állok.

  0,01 –0,04   0,78   0,07

13. Egy önvezető autó használatával a vezetés helyett más 
dolgokkal tudnám tölteni az időmet utazás közben (pl. munka, 
üzenetek írása, telefonálás, evés, alvás, olvasás, nézni a tájat).

–0,02   0,04   0,76 –0,04

14. Az önvezető autók megoldást jelentenének az idős vagy 
mozgásukban korlátozott emberek közlekedési problémáira. –0,07   0,06   0,56   0,02

17. Az önvezető autók használata a vezetés okozta élvezet 
elvesztéséhez vezethet. –0,01   0,01   0,00   0,75

18. Az önvezető autók használata foglalkozások megszűnéséhez 
vezethet.   0,06 –0,02   0,15   0,55

Magyarázott variancia 22% 16% 12% 7%
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A 4 faktoros modell illeszkedése a maximum 
likelihood (ML) módszerrel végzett ellen-
őrző faktoranalízis alapján mutat javulást 
az eredeti faktorszerkezethez képest, azon-
ban némileg elmarad az ideális szinttől,  
Χ2 (71, N = 1273) = 725,27; p < 0,001; CFI = 
0,92; TLI = 0,89; RMSEA = 0,085. Az illesz-
kedést a gyengébb (0,5 körüli faktorsúllyal 
rendelkező) itemek eltávolításával sem sike-

rült tovább javítani, így ezzel a faktor-
szerkezettel dolgoztunk a továbbiakban. 
A skálákat az egyes itemekre adott vála-
szok átlagolásával képeztük. A skálák meg-
nevezését megtartottuk, mivel összetételük 
lényegében kevéssé változott az eredeti vál-
tozathoz képest. A skálák leíró statiszti-
kái, valamint a megbízhatósági mutatóik 
a 2. táblázatban láthatók.

2. táblázat. Az Önvezető Járművek Elfogadása Kérdőív skáláinak leíró statisztikái  
és megbízhatósági mutatói

Min. Max. M SD Cronbach-α

Hasznosság (1–4. item) 1 7 4,2 1,45 0,82

Aggodalom (7–11. item) 1 7 3,4 1,59 0,89

Speciális Előnyök (12–14. item) 1 7 5,1 1,43 0,76

Rendszerszintű Aggodalmak (17–18. item) 1 7 5,8 1,31 0,60

Összefüggések a vizsgált demográfiai 
változókkal

A demográfiai változók közül az életkorral, 
valamint a nemmel való összefüggését vizs-
gáltuk meg az önvezető autók elfogadását 
jelző skáláknak. Mivel a Shapiro–Wilk-féle 
normalitásvizsgálat eredménye alapján mind-
egyik skála jelentős eltérést mutatott a normál 
eloszlástól mind a teljes mintában, mind 
a nők és férfiak alcsoportjában, ezért nem-
paraméteres próbákat alkalmaztunk.

Az életkor esetében nem találtunk jelen-
tős összefüggést a Spearman-féle rangkor-
relációs eljárás segítségével a Hasznosság, 
rho = 0,05, p = 0,085, illetve a Speciális 
Előnyök, rho = 0,03, p = 0,365, Skálák eseté-
ben. Szignifikáns, de rendkívül gyenge nega-
tív korrelációkat találtunk az Aggodalom 
Skálával, rho = -0,06, p < 0,05, valamint 
a Rendszerszintű Aggodalmak Skálával, 

rho = –0,11, p < 0,001. Ezek az összefüggé-
sek arra utalnak, hogy az életkor előrehalad-
tával némileg mérséklődnek az aggodalmak. 
A nemek közötti különbségeket a kétmintás 
Wilcoxon-próbával ellenőriztük, és jelentős 
eltéréseket találtunk a férfiak és nők között 
a Hasznosság Skálában, W = 208268; 
p < 0,01, az Aggodalom Skálában, W = 
127667; p < 0,001, valamint a Speciális 
Előnyök Skálában, W = 230572; p < 0,001, 
továbbá csupán tendenciajellegű eltérést 
találtunk a Rendszerszintű Aggodalmak 
Skála esetében, W = 200657; p = 0,078. Az 
eredmények arra utalnak, hogy a férfiak 
pozitívabban viszonyulnak az önvezető 
járművekhez, és kevésbé látják aggodalom-
ra okot adónak azok elterjedt használatát, 
mint a nők (1. ábra), bár a különbség inkább 
csak az Aggodalom Skála esetében mond-
ható igazán markánsnak.
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1. ábra. Az Önvezető Járművek Elfogadása Kérdőív skáláinak alakulása a férfiak és nők esetében 
(átlagos értékelések; a hibasávok az átlag körüli ±1 sztenderd hiba távolságát jelölik;  

a szignifikáns eltéréseket jelöltük, ** p < 0,01; *** p < 0,001)

Összefüggések  
a vezetési tapasztalattal

A vezetési tapasztalat több aspektusát is 
megvizsgáltuk a felmérés során, és nempa-
raméteres eljárások segítségével ellenőriz-
tük azok összefüggését az Önvezető Jármű-
vek Elfogadása Kérdőív skáláival.

A vezetési motiváció felmérése érdekében 
a megkérdezettek egy-egy 7 fokú skálán fejez-
hették ki, hogy mennyire jellemzőek rájuk 
a következő állítások (az egyes szinteket rend-

re a következőképpen címkéztük: „egyálta-
lán nem jellemző rám”, „nem jellemző rám”, 
„inkább nem jellemző rám”, „nem tudom 
eldönteni”, „inkább jellemző rám”, „jellemző 
rám”, „teljes mértékben jellemző rám”):

– Azért vezetek autót, mert szeretek 
vezetni.

– Azért vezetek autót, mert praktikus 
közlekedési módnak tartom.

– Azért vezetek autót, mert nincs más 
választásom.

3. táblázat. A vezetési motiváció és az Önvezető Járművek Elfogadása Kérdőív skálái közötti 
összefüggések (Spearman-féle rangkorreláció)

Azért vezetek autót, 
mert... Hasznosság Aggodalom Speciális 

Előnyök
Rendszerszintű 

Aggodalmak

szeretek vezetni –0,08** 0,05 –0,04   0,30***

praktikus közlekedési 
módnak tartom –0,03 0,03 0,07**   0,14***

nincs más választásom   0,09** 0,00 0,01 –0,11***

** p < 0,01; *** p < 0,001
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Bár több szignifikáns összefüggést is 
találtunk, csupán egy esetben találtunk érté-
kelhető, gyenge-mérsékelt erősségű pozitív 
összefüggést a rendszerszintű aggodalmak 
és a vezetés szeretete, mint motiváció között 
(3. táblázat). Ezt az összefüggést magyaráz-
hatja, hogy a rendszerszintű aggodalmak 
skála egyik iteme éppen a vezetés okozta 
élvezet elvesztésére vonatkozik. Így aki sze-
ret vezetni, érthetően aggasztónak tartja az 
önvezető járművek elterjedésének ezt a lehet-
séges következményét.

A vezetés gyakoriságát és intenzitását két 
kérdéssel mértük. A „Kb. hány kilométert 
vezet egy átlagos héten?” kérdésnél a válasz-
adók a következő lehetőségek közül választ-
hattak: „nem vezetek”, „10 km-nél keveseb-
bet”, „10–50 km”, „51–150 km”, „151–200 km”, 
„200 km-nél többet”. A „Milyen gyakran 
közlekedik autóval egy átlagos héten?” kér-
désre pedig: „szinte soha”, „heti 1 nap”, „heti 

2 nap”, „heti 3 nap”, „heti 4 nap”, „heti 5 nap”, 
„heti 6 nap”, „minden nap”. A két kérdésre 
adott válaszok között jelentős összefüggést 
találtunk, Spearman rho = 0,67; p < 0,001.

Kruskal–Wallis-próbával teszteltük, hogy 
az Önvezető Járművek Elfogadása Kérdőív 
skáláiban van-e jelentős eltérés a két kérdés-
re adott válaszok mentén. Csak a Rendszer-
szintű Aggodalmak Skála esetében találtunk 
szignifikáns különbségeket a vezetett kilo-
méterek függvényében, X2 (5, N = 1273) = 
11,47; p < 0,05. Bonferroni-korrekció mellet-
ti (korrigált szignifikanciahatár: 0,003) 
kétmintás Wilcoxon-próbával végzett páros 
összehasonlítások arra mutattak rá, hogy 
alacsonyabb értékeléseket adtak azok, akik 
nem vezetnek, M = 5,2; SD = 1,52; Mdn = 
5,5; IQR = 2,5, mint azok, akik 151–200 km 
között vezetnek, M = 5,9; SD = 1,25; Mdn = 
6; IQR = 2; W = 2809,5; p < 0,003. A különb-
ség szignifikáns.

7

6

5

4

3

2

1

Hasznosság Aggodalom Speciális
Előnyök

Rendszerszintű
Aggodalmak

használ vezetéstámogató rendszert

nem használ vezetéstámogató rendszert
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H H

H H

H H

H H

2. ábra. Az Önvezető Járművek Elfogadása Kérdőív skáláinak alakulása azoknál, akik rendszeresen 
használnak, illetve nem használnak vezetéstámogató rendszereket (átlagos értékelések; a hibasávok 
az átlag körüli ±1 sztenderd hiba távolságát jelölik; a szignifikáns eltéréseket jelöltük, *** p < 0,001)
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A megkérdezettek közül 361 fő (28,4%) 
 használ rendszeresen valamilyen vezetés-
támogatási rendszert saját bevallása szerint. 
A kétmintás Wilcoxon-próba alapján szig-
nifikáns eltérést találtunk a vezetéstámoga-
tási rendszereket rendszeresen használók és 
nem használók között a Hasznosság Skálá-
ban, W = 184678; p < 0,001, az Aggodalom 
Skálában, W = 140615; p < 0,001, valamint 
a rendszerszintű Aggodalmak Skálában, 
W = 135988; p < 0,001, ám nem találtunk 
szignifikáns különbséget a Speciális Előnyök 
Skálában, W = 172520; p = 0,180. Úgy tűnik, 
hogy azok, akik rendszeresen használnak 
vezetéstámogatási rendszereket, kevésbé tart-
ják aggasztónak az önvezető autók elterje-
désével kapcsolatos lehetséges problémákat, 
ugyanakkor némileg pozitívabban ítélik meg 
azokat az előnyöket, amelyeket biztosíthat-
nak – noha a különbségek nem annyira mar-
kánsak (2. ábra).

Összefüggések a technológiai újítások 
alkalmazására való hajlandósággal

A Technológia Alkalmazására Való Hajlandó-
ság Kérdőív faktorszerkezetét ellenőrző fak-
toranalízis segítségével vizsgáltuk, maximum 
likelihood (ML) becslési módszerrel. A Hu 

és Bentler (2009) által javasolt kritériumok 
alapján nem megfelelő illeszkedését találtuk 
mind a Ratchford és Barnhart (2012) által 
javasolt faktorszerkezetnek, Χ2 (71, N = 1273) 
= 961,63; p < 0,001; CFI = 0,86; TLI = 0,82; 
RMSEA = 0,099, mind a Martos és munka-
társai (2019) által javasolt faktorszerkezet-
nek, Χ2 (51, N = 1273) = 762,58; p < 0,001; 
CFI = 0,86; TLI = 0,82; RMSEA = 0,105. Egy 
megfelelő faktorszerkezet kialakítása érde-
kében feltáró faktoranalízist végeztünk. 
A párhuzamos elemzés 4 releváns faktort 
azonosított, amelyek felépítése a kérdőív 
eredetileg javasolt négyfaktoros szerkezeté-
hez hasonló. Ugyanakkor eltávolítottuk az 
1. itemet, mivel a hozzá tartozó faktorsúlyok 
egyike sem érte el a 0,5-öt, továbbá a 13. és 
14. itemet, mivel azok több faktorban is 
magas faktorsúllyal rendelkeztek. Az így 
kapott, összesen 11 itemet tartalmazó rövi-
dített változatra a négyfaktoros modell már 
elfogadható illeszkedést mutatott, Χ2 (38, N = 
1273) = 223,72; p < 0,001; CFI = 0,96; TLI = 
0,94; RMSEA = 0,062, így ezt a változatot 
használtuk az elemzés során. A skálák pont-
számait a válaszok átlagolásával képeztük; 
azok leíró statisztikái és megbízhatósági 
mutatóik a 4.táblázatban láthatók.

4. táblázat. A Technológia Alkalmazására Való Hajlandóság Kérdőív skáláinak leíró statisztikái 
és megbízhatósági mutatói

Min. Max. M SD Cronbach-α 

Optimizmus (3., 4., 8. item) 1 7 5,3 1,13 0,80

Hozzáértés (10., 11., 12. item) 1 7 4,7 1,42 0,83

Függés (6., 9. item) 1 7 4,1 1,57 0,73

Kiszolgáltatottság (2., 5., 7. item) 1 7 5,3 1,19 0,69

Spearman-féle rangkorreláció segítségével 
vizsgáltuk meg az Önvezető Járművek Elfo-

gadása Kérdőív skálái és a Technológia 
Alkalmazására Való Hajlandóság Kérdőív 
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skálái közötti összefüggéseket (5. táblázat). 
A skálák között több szignifikáns, jellemző-
en gyenge-mérsékelt, néhány esetben inkább 
mérsékelt összefüggést találtunk, amelyek 
iránya összhangban van a várakozásainkkal. 
A pozitív viszonyulást jelző skálák (Hasz-
nosság, Speciális Előnyök, Optimizmus, 

Hozzáértés) között, valamint a negatív viszo-
nyulást jelző skálák között (Aggodalom, 
Rendszerszintű Aggodalmak, Függés, Ki- 
szolgáltatottság) pozitív összefüggéseket 
találtunk, míg a pozitív viszonyulást jelző 
skálák negatív összefüggést mutatnak a nega-
tív viszonyulást jelző skálákkal.

5. táblázat. Az Önvezető Járművek Elfogadása Kérdőív és a Technológia Alkalmazására Való 
Hajlandóság Kérdőív skálái közötti összefüggések (Spearman-féle rangkorreláció)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Önvezető Járművek Elfogadása Kérdőív

1. Hasznosság –

2. Aggodalom –0,32*** –

3. Speciális előnyök    0,37*** –0,38*** –

4. Rendszerszintű aggodalmak –0,14***   0,20*** 0,02 –

Technológia Alkalmazására Való Hajlandóság Kérdőív

5. Optimizmus    0,21*** –0,21*** 0,33*** 0,07* –

6. Hozzáértés    0,13*** –0,21*** 0,21*** 0,05 0,39*** –

7. Függés –0,06*   0,17*** 0,03 0,15*** 0,03 0,06* –

8. Kiszolgáltatottság –0,08**   0,20*** 0,01 0,34*** 0,07* 0,08** 0,44***

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

Lineáris regresszióanalízis segítségével vizs-
gáltuk, hogy az Önvezető Járművek Elfoga-
dása Kérdőív skálái milyen hatékonysággal 
jósolhatók be a Technológia Alkalmazásá-
ra Való Hajlandóság Kérdőív skálái segítsé-
gével. A bejósolhatóság csekély mértékű 
mind a Hasznosság, R2 = 0,05; F(4, 1268) = 
18,66; p < 0,001, az Aggodalom, R2 = 0,11; 
F(4, 1268) = 41,7; p < 0,001, a Speciális 
Előnyök, R2 = 0,11; F(4, 1268) = 39,54; 
p < 0,001, és a Rendszerszintű Aggodalmak 
esetén, R2 = 0,10; F(4, 1268) = 36,38; 
p < 0,001. Ezek az eredmények arra utalnak, 
hogy az Önvezető Járművek Elfogadása 

Kérdőív jelentős plusz információt szolgál-
tathat a technológiai újításokhoz való álta-
lános viszonyulás mellett, míg annál specifi-
kusabb területre, kifejezetten az önvezető 
járművekre vonatkozik.

Következtetések és javaslatok
Tanulmányunkban egyrészt bemutattuk 
az Önvezető Járművek Elfogadása Kérdő-
ív magyar nyelvű adaptációját, továbbá 
megvizsgáltuk az önvezető járművek elfo-
gadása, illetve a technológiai újítások alkal-
mazására való hajlandóság közötti össze-
függéseket.



116 Kurucz Győző – Varró Gabriella – Hőgye-Nagy Ágnes – KoVács Gábor

Online kérdőíves megkérdezés segítsé-
gével, 1273 személy válaszait felhasználva 
kialakítottuk az AVAS hazai adaptációját. 
Elsőként az eredeti faktorszerkezetet vizs-
gáltuk, de ez nem mutatott megfelelő illesz-
kedést. A feltáró faktorelemzés eredmé nyeit 
felhasználva, a 6., 15. és 16. itemek eltávolí-
tása után a négyfaktoros modell illeszkedé-
se megfelelőnek bizonyult. A négy faktor 
tartalma, a megmaradt itemeket tekintve, 
megegyezett az eredeti kérdőív faktorainak 
tartalmával: Hasznosság, Aggodalmak, 
Speciális Előnyök és Rendszerszintű Aggo-
dalmak. A Hasznosság Faktort 4, az Aggo-
dalmak Faktort 5, a Speciális Előnyök Faktort 
3, míg a Rendszerszintű Aggodalmak Faktort 
2 item reprezentálja.

Demográfiai jellemzőket vizsgálva az 
életkor szignifikáns, elhanyagolható mértékű 
negatív kapcsolatot mutatott az Aggodalmak 
és a Rendszerszintű Aggodalmak Skálával. 
Ezek az eredmények, amelyek szerint az 
idősebbek kevesebb aggodalmat mutatnak 
az önvezető járművek irányában, összhang-
ban vannak azzal, amit az eredeti skála vizs-
gálatában is leírtak (Qu és mtsai, 2019), de 
az ott bemutatott, előnyökkel való pozitív 
kapcsolatot nem sikerült igazolni. A férfiak 
pozitívabban viszonyultak az önvezető 
járművekhez, kevesebb aggodalomról szá-
moltak be a nőkkel szemben, ahogyan erről 
több külföldi tanulmány is beszámolt (példá-
ul König és Neumayr, 2017; Qu és mtsai, 
2019). Akik szeretnek vezetni, illetve többet 
vezetnek, több rendszerszintű aggodalomról 
számoltak be. Elképzelhető, hogy a vezetés 
okozta élvezet elvesztése aggasztónak hathat 
azok számára, akik szívesen ülnek a kormány 
mögött, továbbá nagyobb rálátásuk is van 
a közlekedés összetettebb problémáira, azok 
következményeire. Akik rendszeresen hasz-
nálnak vezetéstámogatási rendszereket, 

kevésbé tartják aggasztónak az önvezető 
autók elterjedésével kapcsolatos lehetséges 
problémákat, ugyanakkor némileg pozitívab-
ban ítélik meg azokat az előnyöket, amelye-
ket biztosíthatnak. Itt feltehetően a fejlettebb 
közlekedési technológiával való tapasztalat 
hatása jelentkezik a válaszokban. A fejlet-
tebb technológiával való előzetes találkozás 
csökkentheti azokat a szorongásokat, amelyek 
az ismeretlentől való félelmek, aggodalmak 
okozhatnak.

Az AVAS és a Technológiai Újítások 
Alkalmazására Való Hajlandóság (TAP) 
alskálái szignifikáns, jellemzően gyenge–
mérsékelt korrelációt mutattak egymással. 
A lineáris regressziós elemzés eredményei 
szerint pedig a TAP alskálái csekély mérték-
ben tudták bejósolni az AVAS alskáláit. Ezek 
az eredmények alátámasztják az önvezető 
járművekkel szembeni attitűdök önálló méré-
sének hasznosságát a technológiai újítások 
általános elfogadása mellett, mivel ugyan az 
önvezető járművek is technológiai újítások-
nak tekinthetőek, az azokkal szembeni atti-
tűdök nem magyarázhatók általában a tech-
nológiai újítások elfogadásának mértékével.

A vizsgálat egyik korlátja, hogy a minta 
nagy részét két egyetem polgárai teszik ki, 
illetve – a nemek arányát tekintve – eltoló-
dás figyelhető meg a férfiak irányába. Az 
adaptáció kizárólag 18 év feletti, jogosítvány-
nyal rendelkező személyek bevonásával 
készült. A jogosítvány megléte szélesebb 
körű közekedési ismeretet, tapasztalatot felté-
telez a vizsgálati személyek részéről. Érde-
mesnek tartjuk a későbbiekben a vezetői 
engedéllyel nem rendelkező személyek véle-
kedéseit is megvizsgálni.

A kérdőív érvényessége – bizonyos 
korlátok figyelembevételével – a TAP skálái-
val összevetve elfogadhatónak minősül. 
Ugyanakkor a TAP általánosabban használ-
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ható, ennek megfelelően a skáláival való 
összevetés alacsony korrelációs értékeket 
mutatott. Összességében, a kapott eredmé-
nyek alapján a bemutatott mérőeljárás mint 
önbevallós skála, megfelelő lehet az önve-
zető járművek elfogadásának hazai vizsgá-
lataira.

Köszönetnyilvánítás
A vizsgálat lebonyolítását az Európai Unió 
támogatta a GINOP-2.3.4-15-2016-00003 
számú, „Felsőoktatási és Ipari Együttműkö-
dési Központ a Széchenyi István Egyetemen” 
című projekt „Kriminalisztika” részprojekt-
je keretén belül.

summary

hungarian adaPtation of autonomous vehicle accePtability scale, and its associations 
with technology adoPtion ProPensity

Background and aims: There are two main aims of this study. First, the adaptation of 
Autonomous Vehicle Acceptability Scale (AVAS), second, investigating its associations with 
Technology Adoption Propensity (TAP).
Methods: We used a sample of n = 1273 respondents from an online inquiry. Both exploratory 
and confirmatory factor analysis were used with the items of AVAS. When investigating its 
associations with demographic and TAP variables, also with questions connected to driving 
characteristics (e.g. using driving support systems) non-parametric methods were used.
Results: Factor structure of AVAS showed acceptable fit after omitting 3 items, all other items 
followed the original structure of the scale. Males and drivers using driving support systems 
showed more positive attitudes toward autonomous vehicles. Females and drivers who enjoy 
the driving itself reported a higher level of concerns. We found significant, weak to moderate 
correlations among the variables of AVAS and TAP. Scales of TAP were able to predict 
variables of AVAS weakly, according to linear regression.
Conclusions: Hungarian version of AVAS can be appropriate to measure acceptance of 
autonomous vehicles. And can give significant contribution to understand attitudes and 
acceptance of technological innovations.
Keywords: autonomous vehicles, technology adoption propensity, adaptation
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összefoglaló

Háttér és célkitűzések: A vizsgaszorongás negatív hatással van a tanulók tanulmányi előme-
netelére. Az érintettek megfelelő támogatásához elengedhetetlen, hogy a kutatók és gyakor-
lati szakemberek rendelkezésére álljanak érvényes és megbízható mérőeszközök a vizsga-
szorongás vizsgálatához. Tanulmányunk célja a Kognitív Vizsgaszorongás Kérdőív (CTAS) 
magyar változatának bemutatása, illetve pszichometriai jellemzőinek vizsgálata volt.
Módszer: Egyetemi hallgatók (N = 299) a vizsgálat során önbeszámolós kérdőíveket töltöttek 
ki. Megerősítő faktorelemzés segítségével ellenőriztük a CTAS magyar változatának faktor-
szerkezetét, illetve megvizsgáltuk a skála és alskálái megbízhatóságát és érvényességét. 
A CTAS validitását egy másik vizsgaszorongást mérő skála pontszámaival, illetve a szoron-
gás más formáival (általános vonásszorongás, szociális szorongás, matematikai szorongás) 
mutatott kapcsolatai alapján elemeztük. Végül megvizsgáltuk, befolyásolják-e a kitöltés előtt 
átélt és azt követően várható vizsgaszituációk a CTAS-pontszámokat.

1 A kutatást az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Kutatásetikai Bizottsága előzetesen 
jóváhagyta, az etikai engedély száma: 2021/462.
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Eredmények: A megerősítő faktorelemzés alátámasztotta a CTAS magyar változatának 
háromdimenziós szerkezetét. A kérdőív mindhárom alskálája (Általános Aggodalom, Lefa-
gyás, Félelem a Kudarctól) megfelelő megbízhatósági mutatókkal rendelkezett és a validáló 
változókkal mutatott korrelációk is alátámasztották a CTAS-pontszámok értelmezésének 
érvényességét. Eredményeink azt mutatták, hogy azokra a válaszadókra, akik a kitöltés 
előtti időszakban legalább egy vizsgahelyzetben részt vettek, magasabb pontszám volt jellem-
ző a Félelem a Kudarctól Alskálán és a teljes skálán is, mint azokra, akiknek egy vizsgájuk 
sem volt. A kitöltés után következő vizsgák alapján létrehozott és nem vizsgázó csoportok 
között azonban nem találtunk ilyen különbséget.
Következtetések: A CTAS magyar változata egyetemi hallgatók körében jól használható, 
megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyult. A kitöltést megelőző és azt követően 
várható vizsgák hatása további vizsgálatot igényel.
Kulcsszavak: Cognitive Test Anxiety Scale, CTAS, Kognitív Vizsgaszorongás Kérdőív, 
vizsgaszorongás, validitásvizsgálat

beveZetéS

Bár a szorongás bizonyos esetekben serken-
tőleg is hathat a különböző feladatokban 
nyújtott teljesítményre (Alpert és Haber, 
1960), a kutatások többsége szerint a telje-
sítményhelyzetekben átélt szorongás összes-
ségében inkább hátrányos következmények-
kel jár a szorongásra fogékonyak számára. 
Ilyen negatív következmény a vizsgákon elért 
teljesítmény (Cassady és Johnson, 2002) és 
a tanulmányi eredmény (Embse és mtsai, 
2018; Silaj és mtsai, 2021) romlása, aminek 
előfordulása különösen a vizsgaszorongás 
kognitív aspektusának magas szintje mellett 
gyakori (Naveh-Benjamin és mtsai, 1997). 
Annak érdekében, hogy a vizsgaszorongás-
ban érintetteket azonosítsuk, ezáltal képet 
kapjunk azokról, akiknek szüksége van arra, 
hogy nehézségeiket enyhíteni és hátrányai-
kat kompenzálni tudjuk, elengedhetetlen, 
hogy rendelkezésünkre álljanak megfelelő, 
megbízható és érvényes mérőeszközök 
a vizsgaszorongás mérésére. Magyar nyel-
ven Spielberger és munkatársai (1980) Vizs-
gaszorongás Kérdőíve használható erre 

a célra, amelyet azonban kifejezetten közok-
tatásban tanulók körében adaptáltak több 
évtizeddel ezelőtt (Sipos és munkatársai, 
1988a). Tanulmányunk célja egy egyetemi 
hallgatók körében vizsgált, több országban 
adaptált, kifejezetten a vizsgaszorongás 
kognitív dimenziójának mérésére szolgáló 
kérdőív, a Cognitive Test Anxiety Scale 
(CTAS) magyar változatának bemutatása 
(Cassady és Johnson, 2002; Németh és 
Bernáth, megjelenés alatt), illetve pszicho-
metriai jellemzőinek vizsgálata.

A vizsgaszorongás kognitív  
dimenziója

A vizsgaszorongás definíciója számos válto-
záson esett át annak első szakirodalmi leírá-
sa óta (Mandler és Sarason, 1952). A meg-
határozások leggyakoribb közös eleme, hogy 
a vizsgaszorongást a szorongás olyan formá-
jának tekintik, amely specifikus kontextus-
hoz kötődik. Ez azt jelenti, hogy a szorongás 
tanulmányi helyzetekben (Cassady, 2010) 
vagy olyan szituációkban jelenik meg, ahol 
(a személy megítélése szerint) értékelésre 
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kerül sor (Embse és mtsai, 2018; Sarason, 
1977; Thomas és mtsai, 2018), amelynek 
lehetséges negatív következményei, mint 
a kedvezőtlen megítélés (Zeidner, 1998), illet-
ve a lehetséges kudarc (McIlroy és mtsai, 
2000) jelentik a szorongás fő forrását. A vizs-
gaszorongást állapotnak és vonásnak is 
tekinthetjük, így érthetjük alatta az értékelő 
helyzetekben, például vizsgák közben megélt 
pillanatnyi distresszt és azt a vonást is, amely 
erre hajlamossá teszi az egyént (Matthews 
és mtsai, 1999). A különböző elméletek to- 
vábbi hasonlósága, hogy a jelenségnek több-
féle lehetséges megnyilvánulási formáját tart-
ják számon, így a vizsgaszorongás (ahogy 
a szorongás más formái is) jelentkezhet fizio-
lógiai, és viselkedéses válaszokban (Lowe 
és mtsai, 2008; McIlroy és mtsai, 2000; 
 Zeidner, 1998), továbbá fenomenológiai 
(McIlroy és mtsai, 2000) és érzelmi reak-
ciókban (Zeidner, 1988), illetve kognitív szin-
ten is (Lowe és mtsai, 2008). Ezek a meg- 
nyilvánulási formák gyakran szolgálnak 
a vizsgaszorongás-dimenziók elkülönítésé-
nek alapjául. A szakirodalomban leggyak-
rabban az aggodalom és emocionalitás, azaz 
a kognitív és érzelmi-fiziológiai aspektus 
megkülönböztetésével találkozhatunk, amely 
már a korai vizsgaszorongással foglalkozó 
elméletekben megjelent (Liebert és Morris, 
1967), de számos további megközelítésben, 
például a biopszichológiai modellben (Lowe 
és mtsai, 2008) és vizsgaszorongás mérésé-
re szolgáló skálák felépítésében is tükröző-
dik (Sarason, 1984).

Emocionalitás alatt általában az értékelő 
helyzetekben, például vizsgák, dolgozatok, 
felelés közben megélt érzelmi és a megnöve-
kedett arousalszinttel járó fiziológiai reak-
ciókat értjük, mint például a szívfrekvencia 
növekedése vagy a tenyér izzadásának foko-
zódása (Lowe és mtsai, 2008; Sarason, 1984). 

A vizsgaszorongás másik aspektusa, a kogni-
tív dimenzió azokra a különböző tartalmú, 
gyakran intruzív gondolatokra és más akarat-
lan kognitív tevékenységre utal (McDonald, 
2001), amelyeket az egyén az értékelő hely-
zetekben él át. Idetartozhat az önbecsmérlés 
(Sarason, 1977), a társakkal való kedvezőt-
len összehasonlítások (Cassady és Johnson, 
2002; McDonald, 2001), a gyenge teljesít-
mény lehetséges következményei miatti 
aggodalmak (McDonald, 2001; Sarason, 
1977), a felkészületlenség érzése (Cassady 
és Johnson, 2002), vagy a társas megszégye-
nüléstől való félelem is (Lowe és mtsai., 
2008). A biopszichológiai modell (Lowe és 
mtsai, 2008) a vizsgaszorongás kognitív 
aspektusai között tartja számon azt a jelen-
séget is, amikor a vizsgázó nehezen vagy 
egyáltalán nem képes rendezetten gondol-
kodni, ezt a modell kognitív gátoltságnak 
nevezi. A kognitív dimenziók megkülönböz-
tetésének egy másik szempontja az lehet, 
hogy a tanulással (pl. képes-e időben a befe-
jezni a tanulást, megérti-e a megtanulandó 
tartalmat) vagy önértékeléssel kapcsolatos 
aggodalomról (pl. ki fogják-e nevetni, ha 
megbukik) van-e szó (Chang, 2021).  Cassady 
és Johnson (2002) a kognitív vizsgaszoron-
gás fogalmát időben kiterjesztette nemcsak 
az értékelő helyzetek közben átélt, hanem 
a vizsgázás előtt és után tapasztalt reakciók-
ra is.

A vizsgaszorongás kognitív hátterére 
vonatkozóan az önreferenciális végrehajtó 
feldolgozás (S-REF – self-referent executive 
processing: Zeidner és Matthews, 2005) 
modellje szerint a vizsgaszorongás igen fon-
tos komponensét jelentik a végrehajtó folya-
matok közé tartozó érzelemszabályozási 
képességek, amelyek közvetlen hatással 
vannak a szorongás intenzitására. A másik 
lényeges összetevő az önbizalom, vagyis az 
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egyén percepciója azon képességeivel 
kapcsolatban, amelyek segítségével képes 
lehet a közelgő értékelő szituációt sikeresen 
abszolválni. A harmadik komponens az 
önsorsrontás, amely leginkább arra utal, hogy 
az egyén elkerülő viselkedést folytat, ezál-
tal nem vesz részt értékelő szituációkban. 
Emellett elhárítja azokat a lehetőségeket, 
amelyekben lehetősége lenne a kompetenci-
ájának fejlesztésére, mely fejlődéssel kapcso-
latban később érétékelésre számíthatna. Egy 
másik elképzelés, a figyelmi kontroll elmé-
lete (Eysenck és mtsai, 2007) szintén a végre-
hajtó működések gyengébb teljesítményével 
hozza összefüggésbe a szorongást, és így 
ennek helyzetspecifikus megnyilvánulását, 
a vizsgaszorongást is. Számos tanulmány 
eredményére támaszkodva kijelenthető, hogy 
a szorongás rontja a prefrontális kéreghez 
köthető, végrehajtó működések közé tartozó 
válaszgátlási teljesítményt. Ez azért követ-
kezik be, mert a magasabb vizsgaszorongás-
sal bíró személyeknek több erőforrást kell 
felhasználniuk a válaszgátlási képességek 
figyelmi kontrolljára annak érdekében, hogy 
ezzel ellensúlyozzák az ingervezérelt figyel-
mi rendszert. Amennyiben a temporo-pari-
etális kéreghez és a ventrális frontális kérgi 
területekhez köthető ingervezérelt rendszer 
túlsúlyba kerül, az erőforrások az irreleváns 
ingerek feldolgozására fordítódnak. Így csök-
ken a teljesítmény, mert a feldolgozásra 
felhasználható erőforrások mennyisége 
alacsonyabb lesz (Ansari és Derakshan 2011; 
Eysenck és mtsai., 2007; Righi és mtsai., 
2009)

A vizsgaszorongás kognitív aspektusá-
nak vizsgálata és pontos mérése többek 
között éppen emiatt fontos, hiszen ennek 
a dimenziónak a hatása az emocionalitással 
összehasonlítva különösen kedvezőtlen 
a tanulmányi teljesítmény és a vizsgákon 

elért eredmény szempontjából (Eysenck 
és mtsai, 2007; Liebert és Morris, 1967; 
Naveh-Benjamin és mtsai, 1997). Ezt a vizs-
gaszorongás interferenciamodelljei (pl. Wine, 
1971) azzal magyarázzák, hogy a betörő, 
szorongató gondolatok a feladattal ( vizsgával) 
kapcsolatos információfeldolgozás kárára 
veszik igénybe a kognitív kapacitást, aminek 
eredményeképp romlik a teljesítmény. Ezzel 
szemben a figyelmi kontroll elmélete szerint 
(Eysenck és mtsai, 2007) a szorongás a végre-
hajtó funkciókra, legfőképp a munkamemó-
riára gyakorolt hatásán keresztül rontja 
a feladatvégzés hatékonyságát. Az aggo-
dalommal ellentétben a vizsgaszorongás 
másik fő aspektusához, az emocionalitáshoz 
kapcsolódó reakciók akár serkentően is 
hathatnak (Alpert és Haber, 1960), ezáltal 
javítják a vizsgateljesítményt. Annak, hogy 
elsősorban a vizsgaszorongás kognitív di- 
menziója jár kedvezőtlen következmények-
kel a teljesítmény szempontjából, további 
magyarázata lehet, hogy míg a vizsgahely-
zetben megnövekedett arousal teljesítmény 
szempontjából hátrányos hatásai nagyobb 
erőfeszítéssel kompenzálhatóak, ugyan- 
ez a vizsgaszorongás kognitív aspektusára 
vonatkozóan nem mondható el (Putwain és 
Symes, 2018).

Vizsgaszorongás és a szorongás 
más formái: általános, matematikai 

és szociális szorongás

A vizsgaszorongás elsősorban abban külön-
bözik a szorongás más típusaitól, hogy 
specifikus helyzetekhez kötődik, de számos 
hasonlóságot és összefüggést is mutat az 
egyes szorongásformákkal. Egyes korai 
elméletek a vizsgaszorongást egyszerűen az 
általános szorongás egyik megnyilvánulási 
formájának tekintik, annyi kitétellel, hogy 
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a szorongásra jellemző reakciók értékelő 
vagy tanulmányokkal kapcsolatos helyze-
tekben jelennek meg (Sarason, 1977; Sieber, 
1980). Spielberger (1976) a vizsgaszorongást 
a vonásszorongás egyik formájaként értel-
mezi: azoknál, akik hajlamosak a szorongás-
ra (magas vonásszorongás), a vizsgahelyzet 
magas pillanatnyi szorongásszintet idéz elő. 
A szakirodalmi eredmények áttekintéséből 
kiindulva az általános és a vizsgaszorongást 
mégsem tekinthetjük azonos konstruktumok-
nak, ugyanis a korábbi kutatások korrelá- 
ciós eredményeinek metaanalízise alapján 
(Hembree, 1988) a vizsgaszorongás együtt-
járása a vonásszorongással (r = 0,53; p < 0,01) 
és az általános állapotszorongással (r = 0,45; 
p < 0,01) ugyan közepes-erős, de nem annyi-
ra magas, ami a változók teljes egyezésére 
utalna. Újabb vizsgálatok is világossá teszik, 
hogy a vizsgaszorongás nem más szorongá-
sos zavarok, például a generalizált szoron-
gás egyik megnyilvánulásának tekintendő, 
hanem érdemes ezektől elkülönülő jelenség-
ként kezelni (Putwain és mtsai, 2021). Ugyan-
akkor a friss kutatások eredményei szerint 
is közepes-erős, pozitív kapcsolat fedezhető 
fel az általános szorongás és a vizsgaszoron-
gás között gyermekek, serdülők és egyetemi 
hallgatók esetében is (Mammarella és mtsai, 
2018; Taylor és Deane, 2002; Xie és mtsai, 
2019). 

A vizsgaszorongáshoz hasonlóan az isko-
lai szorongás típusai közé tartoznak a külön-
böző tantárgyi szorongásformák, amelyek 
közül a matematikai szorongás az egyik 
leggyakrabban vizsgált típus a vizsgaszoron-
gás vonatkozásában is. A matematikai 
szorongás és vizsgaszorongás kapcsolatát 
elemző kutatások többsége közepes együtt-
járást talált az említett két változó között 
(Carey és mtsai, 2017; Devine és mtsai, 2012; 
Kazelskis és mtsai, 2000, Xie és munka társai, 

2019), ám a matematika tárgyban való érté-
keléstől való félelem szorosabban összefügg 
a vizsgaszorongással, mint a matematikai 
szorongás más aspektusai (Hopko és mtsai, 
2003).

A fent bemutatott változóknál ritkábban 
vizsgált kérdés az, hogy hogyan viszonyul 
a vizsgaszorongás a szociális szorongáshoz. 
Ahogy azt már korábban említettük, a vizs-
gaszorongás talán legfontosabb attribútuma, 
hogy értékelő helyzetekhez kapcsolódik, és 
ez a negatív értékeléstől való félelem a szociá-
lis szorongásnak is fontos eleme (Kavanagh 
és mtsai, 2017; Perczel-Forintos és Kresz-
nerits, 2017), mint ahogyan a kudarctól való 
félelem is (Kavanagh és mtsai, 2017). A vizs-
gahelyzetekben megjelenő értékelésnek 
gyakran van társas aspektusa is, hiszen 
a vizsgázó teljesítményének, amellyel 
kapcsolatos aggodalmak és kétségek megje-
lennek a szorongató gondolatok tartalmában, 
általában mások is tanúi lesznek, ilyen példá-
ul az értékelést végző tanár, illetve gyakran 
a kortársak is. Társas dimenziók vagy aspek-
tusok gyakran megjelennek a különböző 
vizsgaszorongás-modellekben, ezek közé 
tartozik például a társas leértékelés (Fried-
man és Bendas-Jacob, 1997) vagy a bio- 
pszichológiai modell társas megszégyenülés 
dimenziója. Az utóbbi az azzal kapcsolatos 
félelmeket fogalja magában, hogy a társak 
kigúnyolják vagy becsmérlik a tanuló telje-
sítményét (Lowe és mtsai, 2008). A szociá-
lis szorongás és vizsgaszorongás kapcsola-
tára vonatkozóan viszonylag kevés empirikus 
eredmény érhető el, ezek közé tartozik 
 Kavanagh és munkatársainak (2017) vizs-
gálata, mely alapján a vizsgaszorongás 
 közepes összefüggése mutatható ki az aggo-
dalommal (r = 0,35; p < 0,01) és az emocio-
nalitással (r = 0,40; p < 0,01). Az előbbi 
mellett Laurin-Barantke és munkatársai 
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(2016) csak a szóbeli vizsgák során megélt 
szorongással találtak szignifikáns kapcsola-
tot, ahol a társas vonatkozás érthetően még 
hangsúlyosabb.

A kognitív vizsgaszorongás  
mérése

A vizsgaszorongás kognitív aspektusainak 
megjelenése az ismert mérőeszközökben

Számos régóta és széles körben használt vizs-
gaszorongást mérő kérdőív tartalmaz egy 
vagy több kognitív dimenziót az érzelmi, 
viselkedéses, társas aspektusokat mérő alská-
lák mellett. Ezek közül a legismertebb talán 
Spielberger és munkatársai (1980) Vizsga-
szorongás Kérdőíve (Test Anxiety Inventory 
– TAI), amelynek egy érzelmi és egy kogni-
tív dimenziója van. Utóbbi, az Aggodalom 
Alskála, azt vizsgálja, milyen gondolatok 
járnak a kitöltő fejében a vizsgák során, illet-
ve vannak-e nehézségei a tanult informá ciók 
előhívásával teljesítményhelyzetekben. Spiel-
berger és munkatársai kérdőíve a magyar 
nyelven is leggyakrabban használt vizsga-
szorongás-skála, amelyet Sipos és munka-
társai (1988a) adaptáltak általános iskolás 
tanulók részvételével. Ennek a mérőeszköz-
nek olyan továbbfejlesztett változatával is 
találkozhatunk a szakirodalomban (The Brief 
German Test Anxiety Inventory) ( Hodapp és 
mtsai, 2011), amely az Aggodalom dimenzió-
tól elkülöníti az információ felidézési nehéz-
ségeket, illetve az irreleváns gondolatok 
okozta figyelemelterelődést (Interferencia 
Alskála), valamint a vizsgált kognitív dimen-
ziók között megjeleníti a saját képességek-
kel kapcsolatos kétségeket (Önbizalom 
Hiánya Alskála) (Donati és mtsai, 2020; 
Hodapp és mtsai, 2011).

A legtöbb ismert vizsgaszorongást mérő 
kérdőívben ehhez hasonlóan az Aggodalom 

Dimenzió általában egy általánosabb, külön-
böző (általában kudarccal kapcsolatos) félel-
meket, gondolatokat magában foglaló konst-
ruktumra utal, ami mellett más, kognitív 
jelenségeket leíró alskálák is megjelennek. 
Ilyen például a Reactions to Tests (RTT, 
magyar elnevezés: Tesztek Kiváltotta Reak-
ciók Kérdőív) (Sarason, 1984) kérdőív Aggo-
dalom Alskálája mellett megjelenő másik 
kognitív dimenziója, a korábban említett 
interferenciához hasonló, a vizsga közben 
akaratlanul betörő, a feladathoz nem kapcso-
lódó gondolatokra utaló Irreleváns Gondol-
kodás Alskála. Szintén az interferenciához 
hasonlítható Kognitív Gátoltság Skála szere-
pel a FRIEDBEN Kérdőívben (FRIEDBEN 
Test Anxiety Scale – FTA, Friedman és 
Bendas-Jacob, 1997), amely koncentrációs, 
előhívási és problémamegoldásban tapasz-
talt nehézségekre vonatkozik. Az aggoda-
lom és kognitív gátoltság mellett a kognitív 
dimenzió új aspektusaként jelent meg a társas 
megszégyenülés Lowe és munkatársai (2008) 
a biopszichológiai modellből kiinduló kérdő-
ívében (Test Anxiety Inventory for Children 
and Adolescents – TAICA).

Látható tehát, hogy a kognitív vizsga-
szorongás számos megnyilvánulási formája 
tetten érhető a különböző mérőeszközökben. 
Kevés olyan skálával találkoztunk azonban 
a szakirodalomban, amelynek célja kifeje-
zetten a vizsgaszorongás kognitív aspektu-
sának mérése. Ilyen a Kognitív Vizsga-
szorongás Kérdőív (Cassady és Johnson, 
2002), amelyet a következőkben mutatunk 
be részletesen.

Kognitív Vizsgaszorongás Kérdőív (CTAS)
A jelen kutatásban is vizsgált Kognitív Vizs-
gaszorongás Skála (Cassady és Johnson, 
2002) kifejezetten a vizsgaszorongás kogni-
tív aspektusának mérésére szolgál, és tételei 
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nemcsak a vizsgázás közben, hanem az előt-
te és utána átélt, az értékelő helyzet kivál-
totta kognitív reakciókra is vonatkoznak. 
Ide tartozik többek között a saját teljesítmény 
másokkal való összehasonlítása, a kudarc 
lehetséges következményeivel kapcsolatos 
félelmek, az alacsony önbizalom a teljesít-
mény kapcsán és a felkészületlenség érzése. 
A Kognitív Vizsgaszorongás Skála kialakí-
tásakor a szerzők nagyban hagyatkoztak 
a Sarason által létrehozott Reactions to Tests 
kérdőívre (Sarason, 1984).

A CTAS szerzői eredetileg egydimenzi-
ós mérőeszközként mutatták be kérdőívüket, 
amely 27 tételt tartalmaz. A kérdőív validá-
lását egyetemi hallgatók részvételével végez-
ték, meggyőző pszichometriai mutatókkal 
(pl. belső konzisztencia: α = 0,91). A skálá-
val végzett későbbi kutatások eredményei 
azonban nem voltak ennyire egyértelműek 
annak faktorstruktúrájával kapcsolatban, 
ugyanis néhány eredmény a kérdőív multi-
dimenzionalitására utalt, illetve az egydi-
menziós modell mutatói nem voltak egy- 
értelműen elfogadhatóak (Furlan és mtsai, 
2009). Az elemzések során megjelenő egyik 
faktor kizárólag a kérdőív fordított tételeit 
foglalta magában, amit a szerzők először egy, 
a tételek eltérő megfogalmazásából adódó 
módszertani hatásként interpretáltak (Podsa-
koff és mtsai, 2003). Később ezt a skála 
további vizsgálata során úgy értelmezték, 
hogy a negatív tételeket tartalmazó faktor 
egy, a vizsgaszorongástól eltérőnek tekint-
hető konstruktumot, a vizsgahelyzetekben 
mutatott magabiztosságot méri (Cassady és 
Finch, 2014). Emiatt a fordított tételeket eltá-
volították a kérdőívből, és egy rövid, kizá-
rólag pozitív irányban megfogalmazott 17 
itemet tartalmazó skála használata mellett 
érveltek (Cassady és Finch, 2014). A későb-
biekben ezt a rövid változatot egészítették ki 

újabb tételekkel. Így jött létre a CTAS 25 téte-
les, új verziója (CTAS-R, Cassady és Finch, 
2015). A kérdőív különböző változatait a több 
országban sikerrel adaptálták, például argen-
tin (Furlan és mtsai, 2009), perzsa (Baghaei 
és Cassady, 2014) és török egyetemi hallga-
tók részvételével végzett vizsgálatokban 
(Bozkurt és mtsai, 2017).

Saját korábbi vizsgálatunkban (Németh 
és Bernáth, megjelenés alatt) az eredeti, 27 
tételes verzió magyar adaptációját készítet-
tük el, és ennek faktorszerkezetét vizsgáltuk 
tovább a korábbi szakirodalmi eredmények 
következetlenségéből kiindulva. A CTAS 
magyar változata háromdimenziós struktú-
rát mutatott. Az első faktor, amelyet Általá-
nos Aggodalomnak neveztünk el, olyan, álta-
lánosabban megfogalmazott tételeket 
tartalmaz, amelyek a vizsgahelyzetek közben 
megélt izgalom, feszültség meglétére vagy 
hiányára utalnak, például: „Vizsgázás közben 
magabiztosnak és nyugodtnak érzem 
magam”. A második dimenzió, a Lefagyás 
azt a korábban már bemutatott jelenséget írja 
le, amikor a vizsgázó számára nehézséget 
jelent az információ előhívása vagy a rende-
zett gondolkodás a teljesítményhelyzetek-
ben. Olyan tételek szerepelnek ebben az 
alskálában, mint „Vizsgák közben annyira 
ideges vagyok, hogy olyan tényeket is elfe-
lejtek, amelyeket tényleg tudok”. Az utolsó 
skála, a Félelem a Kudarctól a kudarc elővé-
telezésével és annak lehetséges következmé-
nyeivel kapcsolatos gondolatok, illetve a saját 
teljesítménnyel kapcsolatos aggodalmak 
megjelenésének gyakoriságát méri olyan 
itemekkel, mint például „Vizsgák közben 
azon kapom magam, hogy a bukás következ-
ményeire gondolok”. Ezek a dimenziók össz-
hangban vannak számos korábbi vizsgaszo-
rongás-definícióval, illetve a (kognitív) 
vizsgaszorongás komponenseivel  kapcsolatos 
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elméleti elképzelésekkel is. Az említett vizs-
gálatban kiválónak bizonyult az alskálák re- 
liabilitása (Általános Aggodalom: α = 0,858; 
Lefagyás: α = 0,844; Félelelem a Kudarctól: 
α = 0,805), továbbá a validáló változókkal 
mutatott kapcsolataik megfelelő érvényes-
ségre utaltak.

Korábbi kutatásunkban (Németh és 
Bernáth, megjelenés alatt) megvizsgáltuk 
továbbá, hogy befolyásolja-e a kitöltés előtt 
közvetlenül átélt vizsgahelyzet a CTAS-pont-
számok alakulását. Azt találtuk, hogy a skála 
kérdéseit közvetlenül egy vizsga befejezése 
után megválaszoló csoport eredményei sem 
a saját korábbi, nem értékelő helyzetben adott 
válaszaiktól, sem egy másik, szintén nem 
vizsgaszituációt követően kitöltő csoport 
pontszámaitól nem különböztek szignifikán-
san. A kitöltést közvetlenül megelőző  vizsgák 
hatásán kívül érdemes lehet megvizsgálni 
azt is, vajon befolyásolja-e a pontszámo-
kat az, hogy a válaszadó a kitöltést megelő-
ző hosszabb időszakban, egy hét alatt hány 
vizsgahelyzetben (vizsgán vagy zárthelyi 
dolgozaton) vett részt, illetve mennyi várha-
tó számára az elkövetkező időszakban.

A jelen vizsgálat

A jelen tanulmány célja a vizsgaszorongás 
kognitív aspektusának mérésére használha-
tó, egyetemisták körében adaptált mérőesz-
köz, a CTAS magyar változatának bemuta-
tásán kívül a skálával kapcsolatos korábbi 
eredményeink megerősítése és megismétel-
hetőségének bizonyítása, valamint azok 
kiterjesztése és további árnyalása. Vizsgála-
tunkban ezért újra vizsgáljuk a CTAS koráb-
ban feltárt háromdimenziós faktorszerkeze-
tét egy független mintán. Emellett célul 
tűzzük ki a kérdőív és az alskálák megbíz-
hatóságának vizsgálatát, illetve további bizo-

nyítékok bemutatását a skálapontszámok 
értelmezésének validitása mellett (Reeves és 
Marbach-Ad, 2016). Ehhez a korábbi kuta-
tásunkhoz képest új validáló változókat is 
alkalmazunk, és a vizsgaszorongás kapcso-
latait célzottan a szorongás különböző aspek-
tusaival vizsgáljuk. Így a jelen kutatásban 
a CTAS segítségével mért vizsgaszoron-
gás-pontszám következő változókkal muta-
tott kapcsolatát elemezzük: egy másik skálá-
val mért vizsgaszorongással, a tanulmányi 
szorongás egy fajtájával, a matematikai 
szorongással, a szociális szorongással és az 
általános szorongással.

Végül a CTAS és alskálái értelmezésé-
nek további pontosításához célul tűztük ki 
annak vizsgálatát is, hogy a kontextus, illet-
ve a kitöltést megelőző vagy azután várható 
események befolyásolják-e, hogy milyen 
magas kognitív vizsgaszorongásról szá- 
molnak be a résztvevők a CTAS kérdéseire 
adott válaszaikban. Korábbi vizsgálatunk-
ban nem találtunk ilyen hatást a kitöltést 
közvetlenül megelőző vizsgákra vonatko-
zóan. Ennek az eredménynek a kiegészíté-
sére és a kontextus esetleges szerepének 
további elemzéséhez megvizsgáljuk, hogy 
a kitöltést megelőző hosszabb időszak, egy 
hét során átélt, illetve azt követően várható 
vizsgák befolyásolják-e a CTAS-pont-
számokat.

móDSZer

Résztvevők és eljárás

A kutatásban egy fővárosi egyetem össze-
sen 299 hallgatója (218 nő és 77 férfi, 4 
válaszadó nem adta meg a nemét) vett részt. 
A válaszadók átlagéletkora a vizsgálat idején 
21,8 év (SD = 2,98) volt. A résztvevők döntő 
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többsége tanárképzésben (74,6%) végezte 
tanulmányait, míg 18,4% pszichológia 
szakos, 7,0% pedig közösségszervező szakos 
hallgató volt. A tanár szakos válaszadók 
között szakpárjaik alapján a két bölcsész 
szakkal rendelkezők voltak legtöbben (63,7%) 
a két természettudományos szakon tanuló 
(17,5%) és vegyes szakpárú (13,9%) hallga-
tókhoz képest. A válaszadók nagyobb része 
(összesen 62,8%) a képzés első vagy máso-
dik évfolyamára járt a kutatás idején.

Az egyetemi hallgatók a kutatásról szóló 
részletes tájékoztatás után önként vállalták 
a részvételt. A vizsgálathoz tartozó kérdő-
ívcsomagot online formában töltötték ki. 
A válaszadók egy kisebb csoportja (N = 39) 
a CTAS Skálát az első adatfelvételhez képest 
4-6 héttel később újra kitöltötte. Ezeket 
a válaszokat a teszt-reteszt reliabilitásvizs-
gálatához használtuk fel. 

Mérőeszközök

Demográfiai és tanulmányokkal 
kapcsolatos adatok

A résztvevők a következőkben bemutatott 
kérdőíveken kívül demográfiai (pl. nem, élet-
kor) és tanulmányaikkal kapcsolatos kérdé-
sekre válaszoltak (pl. szak, évfolyam) vala-
mint megadták, hogy hány vizsgán vettek 
részt a kitöltést megelőző, illetve azt követő 
hét nap során.

Kognitív Vizsgaszorongás Skála – CTAS
A CTAS eredeti változata (Cassady és John-
son, 2002) 27 tételt tartalmaz, amelyek közül 
9 fordított és a válaszadók négyfokú 
Likert-skálán adhatják meg, az adott állítás 
mennyire jellemző rájuk. A tételek a vizsga-
szorongás közben felmerülő gondolatokra, 
aggodalmakra, félelmekre utalnak, mint 
például „Egy fontos vizsga közben azon 

kapom magam, hogy azon tűnődöm, a többi 
diák vajon jobban teljesít-e nálam”.

A CTAS háromdimenziós magyar válto-
zatában (Németh és Bernáth, megjelenés 
alatt) az eredetiből összesen 20 item, ezek 
között hat fordított tétel szerepel. Bár részt-
vevőink a teljes, 27 tételes kérdőívet kitöltöt-
ték, jelen tanulmányban a 20 itemes verzió-
nak a faktorszerkezetét ellenőriztük és 
alskáláinak pszichometriai jellemzőit vizs-
gáltuk. Ezek az alskálák a korábban már rész-
letesebben bemutatott Általános Aggodalom, 
Lefagyás és a Félelem a Kudarctól  Dimenziók.

Validáló változók
A CTAS-pontszámok értelmezésének vali-
ditásvizsgálatához a teljes skála és az egyes 
dimenziók más szorongást mérő kérdőívek 
pontszámaival mutatott kapcsolatait elemez-
tük. Célunk az volt, hogy képet kapjunk arról, 
a CTAS pontszámai milyen mértékű együtt-
járást mutatnak egy másik vizsgaszorongást 
mérő kérdőív eredményeivel, mennyiben 
tükrözik az egyén általános szorongását, egy 
konkrét tantárgyhoz (matematika) kötődő 
iskolai szorongását, illetve szociális szoron-
gását. Ezen kívül fontosnak tartottuk az 
alskálák értelmezése szempontjából a más 
változókkal mutatott kapcsolataikban megje-
lenő különbségeiket is. A validáló változók 
mérésére a hazai és nemzetközi kutatások-
ban használt, korábbi vizsgálatok eredmé-
nyei alapján megbízhatónak és érvényesnek 
bizonyult mérőeszközöket választottunk 
(Bernáth és mtsai, 2017; Köteles és mtsai, 
2011; Perczel-Forintos és Kresznerits, 2017; 
Szafranski és mtsai, 2012), ezeket mutatjuk 
be az alábbiakban.

Vizsgaszorongás Kérdőív – TAI
Azért, hogy a CTAS validitását egy másik 
vizsgaszorongást mérő skála pontszámaival 
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mutatott kapcsolatokon keresztül is vizsgál-
hassuk, résztvevőink a TAI (Spielberger és 
munkatársai, 1980) kérdőívet is kitöltötték. 
A mérőeszköz magyar adaptációját (Sipos és 
mtsai, 1988a) általános iskolás diákokkal 
végezték. A TAI két alskálát és összesen 20 
tételt tartalmaz, ebből egy item fordított. Az 
Aggodalom Dimenzió a vizsgaszorongás 
kognitív aspektusát járja körül (pl. „Feladat-
lap kitöltés közben a hibázástól való félelem 
is rontja az eredményemet”), míg az Emocio-
nalitás Alskála a vizsgák közben átélt feszült-
ség, idegesség érzésére vonatkozik („Nagyon 
idegesnek érzem magam, ha dolgozatírásra 
kerül sor”). A válaszadók a tételeket négy-
fokú Likert-skálán ítélik meg.

Rövidített Matematikai Szorongás Skála – 
AMAS
Az AMAS (Hopko és mtsai, 2003; magyar 
adaptáció: Bernáth és mtsai, 2017) a matema-
tikai szorongás vizsgálatára szánt mérőesz-
köz. A kitöltőknek különböző mate ma tikához 
kapcsolódó helyzetekről kell megítélniük 
ötfokú Likert-skálán, hogy mennyire szoron-
ganának, mennyire éreznék magukat feszült-
nek az egyes szituációkban. Az AMAS össze-
sen kilenc itemből áll, fordított tételeket nem 
tartalmaz. A kérdőívnek két dimenzióját 
különböztetjük meg: a Matematikai Tanulá-
si Szorongást (pl. „Nézni a tanárt, ahogy egy 
algebrai egyenletet old meg a táblán”) és 
a Matematikai Értékelési Szorongást (pl. 
„Az egy nap múlva esedékes matematika-
dolgozaton gondolkozni”).

Félelem a Negatív Megítéléstől Kérdőív – 
FNE
A Félelem a Negatív Megítéléstől Kérdőív 
(Watson és Friend, 1969) rövidített, nyolc-
tételes magyar változatát (Perczel-Forintos 
és Kresznerits, 2017) használtuk a szociális 

szorongás mérésére, amelynek egyik fontos 
aspektusa a megszégyenüléstől való félelem, 
illetve az az aggodalom, hogy a személy rossz 
benyomást kelt másokban. A FNE nyolc téte-
le közül egyik sem fordított, a válaszadók 
ötfokú Likert-típusú skálán jelölhetik meg, 
azok mennyire jellemzőek rájuk. A kérdő-
ívben olyan állítások szerepelnek, mint 
„Amikor beszélgetek valakivel, nyugtalanít, 
vajon mit gondolhat rólam” vagy „Gyakran 
tartok attól, hogy mások észreveszik a gyen-
ge pontjaimat”.

Állapot- és Vonásszorongás Kérdőív – STAI
Az általános szorongás mérésére az összesen 
40 tételes Spielberger Állapot- és Vonásszo-
rongás Kérdőív (Spielberger és mtsai, 1970; 
magyar adaptáció: Sipos és mtsai, 1988b) 20 
itemből álló Vonásszorongás Alskáláját alkal-
maztuk. A tételek megválaszolása során 
a kitöltőknek négyfokú Likert-skálán kell 
megítélniük, hogy a szorongás egyes megnyil-
vánulási formái általában mennyire jellem-
zőek rájuk. A Vonásszorongás Alskála olyan 
itemeket tartalmaz, mint „Lényegtelen dolgok 
is sokáig foglalkoztatnak, és nem hagynak 
nyugodni” vagy „Feszült lelkiállapotba jutok 
és izgatott leszek, ha az utóbbi időszak 
gondjai ra, bajaira gondolok”. A tételek közül 
hét fordított szövegezésű állítás szerepel.

Adatelemzés

A vizsgálatban összesen 299 résztvevő ada-
tait elemeztük. A megerősítő faktorelemzést 
az MPlus8 programmal, a további elemzé-
seket az IBM SPSS Statistics 28-as verzió-
jával végeztük. Hiányzó adatokkal rendel-
kező adatsorok esetén mindig az adott 
analízis során vizsgált változókban elérhető 
összes adatot bevontuk az elemzésekbe (pair-
wise deletion).
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Elsőként a CTAS faktorszerkezetének 
vizsgálatára és a korábban feltárt dimen ziók 
új, független mintán való megerősítésére 
konfirmatív faktorelemzést végeztünk. 
A megerősítő faktorelemzésben a CTAS 
Likert-skálájának négyfokúsága miatt 
WLSMV (weighted least squares, mean and 
variance adjusted) becslést alkalmaztunk. 
A modell megfelelő illeszkedésének vizsgá-
lata során a következő kritériumokat vettük 
figyelembe: CFI > 0,95; TLI > 0,95; RMSEA 
< 0,06 (Hu és Bentler, 1999), WRMR < 1 
(DiStefano és mtsai, 2018), χ2/df < 5 ( Wheaton 
és mtsai, 1977).

A megerősítő faktorelemzést követően 
a teljes skála és az alskálák belső konzisz-
tenciáját vizsgáltuk McDonald-féle omega-
mutatók segítségével, illetve kiszámoltuk 
a főváltozók leíró statisztikai adatait. 
Ezt követően a CTAS és az alskálák értel-
mezésének validitásvizsgálatára, valamint 
a CTAS-pontszámok kitöltést megelőző és 
azt követő vizsgák számával mutatott össze-
függéseinek vizsgálatára (mivel a változók 
többsége esetében nem állt fenn az eloszlás 
normalitása) Spearman-féle korrelációs elem-
zéseket végeztünk. Végül a kitöltés előtti 
időszakban átélt és azt követően várható vizs-
gák és dolgozatok száma alapján csoporto-
kat hoztunk létre, és ezeket a csoportokat 

varianciaanalízisekkel hasonlítottuk össze 
a vizsgaszorongás különböző dimenzióiban. 
A varianciaanalízisek előfeltételei közül 
a szóráshomogenitás teljesült, de az eloszlás 
normalitása nem. Ennek ellenére a variancia-
analízisek eredményeit közöljük, figyelem-
be véve, hogy a többszempontú variancia-
analízisek korábbi vizsgálatok eredményei 
alapján robusztusnak bizonyultak a normá-
lis eloszlás feltételének sérülésére különbö-
ző csoportnagyságok mellett is (Blanca és 
mtsai, 2017), mivel fontos volt, hogy elemez-
ni tudjuk az esetleges interakciós hatásokat 
(amire a nemparametrikus próbák használa-
ta mellett nem lett volna lehetőség).

eredményeK

A faktorszerkezet vizsgálata

A korábbi vizsgálatunkban azonosított 
háromdimenziós faktorszerkezet vizsgála-
tára megerősítő faktorelemzést végeztünk. 
A modell megfelelő illeszkedést mutatott: 
χ2(167) = 337,550; CFI = 0,958; TLI = 0,952; 
RMSEA = 0,065 [0,056, 0,074]; WRMR = 
1,024. Az egyes dimenziókhoz tartozó téte-
leket és azok standardizált faktortöltéseit az 
1. táblázat tartalmazza.
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1. táblázat. A CTAS magyar változatának három dimenziója és az azokhoz tartozó tételek

Alskála Tétel az eredeti sorszámával 
Standar-

dizált 
faktor töltés

Általános 
Aggoda-
lom

  1. Annyira aggódom a vizsgák miatt, hogy emiatt nem tudok rende-
sen aludni.   0,526

  5. Kevésbé izgulok a dolgozatok miatt, mint egy átlagos diák. –0,691

  8. Nem aggasztana a gondolat, hogy dolgozatot kell írnom 
valamelyik órámon. –0,584

  9. Nyugodtabb vagyok vizsgaszituációkban, mint egy átlagos diák. –0,811

16. Többet aggódom azon, hogy jól teljesítsek a dolgozatokban, mint 
amennyit kellene.   0,702

17. Vizsgázás előtt magabiztosnak és nyugodtnak érzem magam. –0,758

18. Vizsgázás közben magabiztosnak és nyugodtnak érzem magam. –0,825

21. Azt, hogy váratlan kérdésekkel találkozom egy dolgozatban, 
inkább kihívásnak élem meg, mint hogy megrémülnék tőle. –0,544

Lefagyás

  4. Hajlamos vagyok lefagyni olyan helyzetekben, mint egy 
intelligenciateszt vagy egy vizsga.   0,792

  7. Amikor belekezdek egy dolgozat megírásába, gyakran annyira 
izgulok, hogy nem tudok tisztán gondolkodni.   0,838

11. Minden kimegy a fejemből, amikor egy dolgozat közben úgy 
érzem, muszáj válaszolnom a kérdésekre.   0,811

14. Vizsgáknál annyira ideges vagyok, hogy olyan tényeket is 
elfelejtek, amelyeket tényleg tudok.   0,818

22.
Rossz vizsgázó vagyok abban az értelemben, hogy a teszteken 
nyújtott teljesítményem nem mutatja meg, mennyit tudok 
valójában egy témáról.

  0,549

23. Nem vagyok jó vizsgázó.   0,751

27. Amikor dolgozatot írok, annyira izgulok, hogy figyelmetlenség-
ből hibákat követek el.   0,677

Félelem 
a Kudarc-
tól

  2. Egy fontos vizsga közben azon kapom magam, hogy azon 
tűnődöm, a többi diák vajon jobban teljesít-e nálam.   0,631

  6. Vizsgák közben azon kapom magam, hogy a bukás következmé-
nyeire gondolok.   0,658

12. Dolgozatírás közben gyakran felmerül bennem a gondolat, hogy 
talán mégsem vagyok túl okos.   0,798

19. Dolgozatok írásakor az az érzésem, hogy nem teljesítek jól.   0,837

20. Ha egy nehéz tesztet írok, már azelőtt úgy érzem, hogy alul-
maradtam, mielőtt elkezdenénk.   0,829
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Reliabilitásvizsgálat

A CTAS Skála és alskáláinak McDonald- féle 
omegaértékei megfelelő belső konzisztenciá-
ra utalnak. A teljes skála reliabilitás mutatója 
0,919 volt, míg az Általános Aggodalom 

Alskáláé 0,836, a Lefagyás Dimenzióé 0,864 
és a Félelem a Kudarctól Alskáláé 0,827. 
(A CTAS Skálák belső konzisztenciamuta-
tóit és leíró statisztikai adatait a 2. táblázat-
ban foglaltuk össze.)

2. táblázat. A fő változók leíró statisztikai mutatói és a mérésükre használt skálák  
belső konzisztenciaértékei

N M SD Ferdeség 
(SD)

Csúcsosság 
(SD) ω

CTAS

Általános 
 Aggodalom 296 2,846 0,62 –0,452 (0,14) –0,263 (0,28) 0,836

Lefagyás 291 2,239 0,70   0,345 (0,14) –0,481 (0,29) 0,864

Félelem a Kudarctól 296 2,208 0,75   0,366 (0,14) –0,520 (0,28) 0,827

Teljes skála 289 2,470 0,59   0,051 (0,14) –0,310 (0,29) 0,919

STAI Vonásszorongás 282 2,395 0,52   0,036 (0,15)   0,010 (0,29) 0,867

FNE Szociális Szorongás 281 2,905 1,05   0,317 (0,15) –0,828 (0,29) 0,929

AMAS

Matematikai 
Tanulási Szorongás 161 2,001 0,90   1,057 (0,19)   0,744 (0,38) 0,865

Matematikai 
Értékelési 
 Szorongás

161 3,207 1,07 –0,206 (0,19) –0,806 (0,38) 0,861

TAI
Aggodalom 283 2,056 0,57   0,342 (0,15) –0,567 (0,29) 0,780

Emocionalitás 282 2,500 0,68   0,113 (0,15) –0,598 (0,29) 0,876

A CTAS-pontszámok időbeli stabilitását két, 
4-6 hét különbséggel történt kitöltés eredmé-
nyei közötti korrelációk segítségével vizsgál-
tuk. A teljes skála (r = 0,876; p < 0,001) és az 
alskálák is magas teszt-reteszt reliabilitást 
mutattak (általános aggodalom: r = 0,823; 
p < 0,001; lefagyás: r = 0,844; p < 0,001; féle-
lem a kudarctól: r = 0,778; p < 0,001).

Validitás vizsgálata más változókkal 
mutatott kapcsolatokon keresztül

A CTAS és alskáláin elért pontszámok inter-
pretációjának validitását alátámasztó bizo-

nyítékok egyik lehetséges forrása a más 
változókkal való kapcsolatok vizsgálata. 
(A validáló változók leíró statisztikai muta-
tóit és a mérésükre használt skálákhoz tarto-
zó belső konzisztenciaértékeket a 2. táblázat-
ban mutatjuk be.) A CTAS-összpontszám és 
alskálák validáló változókkal (általános 
vonásszorongás, szociális szorongás, a ma- 
tematikai szorongás és a TAI Skálával 
mért vizsgaszorongás két dimenziója) való 
együttjárására vonatkozó korrelációs elem-
zések eredményeit a 3. táblázatban foglaltuk 
össze.
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3. táblázat. A CTAS-skálapontszámok és a validáló változók közötti  
korrelációs elemzések eredményei

Általános 
Aggodalom Lefagyás Félelem 

a  Kudarctól Összpontszám

ρ p n ρ p n ρ p n ρ p n

STAI 0,377 < 0,001 280 0,355 < 0,001 275 0,423 < 0,001 281 0,435 < 0,001 274

FNE 0,370 < 0,001 279 0,309 < 0,001 275 0,403 < 0,001 279 0,414 < 0,001 273

AMAS – 
Tanulás 0,274    0,001 160 0,219    0,006 156 0,288    0,001 159 0,271    0,001 155

AMAS – 
Értékelés 0,384 < 0,001 160 0,275    0,001 156 0,343 < 0,001 159 0,372 < 0,001 155

TAI – 
 Aggodalom 0,563 < 0,001 281 0,662 < 0,001 276 0,648 < 0,001 281 0,726 < 0,001 274

TAI – 
 Emocionalitás 0,719 < 0,001 280 0,639 < 0,001 275 0,593 < 0,001 280 0,763 < 0,001 273

Az összes validáló változó szignifikáns, 
 pozitív kapcsolatot mutatott a CTAS mind-
három alskálájával és összpontszámával 
is. A leggyengébb kapcsolatot a CTAS 
 Lefagyás Dimenziója és a Matematikai 
 Értékelési Szorongás között, míg a legerő-
sebbet a CTAS összpontszáma és a TAI 
Emocionalitás Alskálája között találtuk. 
Elmondható, hogy a CTAS összpontszáma 
és alskálái összességében a TAI két dimen-
ziójával járnak a legszorosabban együtt, illet-
ve míg a Lefagyás és a Félelem a Kudarctól 
dimenziók a TAI Aggodalom Aspektusával 
valamivel erősebben korrelálnak az Emoci-
onalitáshoz képest, az Általános Aggodalom 
elsősorban az utóbbival jár együtt. Meg- 
figyelhető az is, hogy a CTAS-pontszámok 
az AMAS dimenziói közül a Matematikai 
Értékelési Szorongással erősebben korre-

lálnak, mint a Matematikai Tanulási Szoron-
gással.

CTAS-pontszámok és vizsgahelyzetek 
a kitöltést megelőző vagy azt követő 

időszakban

Elsőként azt vizsgáltuk, hogy a CTAS-pont-
számok összefüggenek-e a kitöltést meg- 
előző vagy azt követő vizsgák számával. 
A korrelációs elemzések eredményeit 
a 4. táblázatban foglaltuk össze. Az elmúlt 
hét nap vizsgáinak száma és a Félelem 
a Kudarctól Dimenzió közötti kapcsolaton 
kívül egyik összefüggés sem bizonyult szig-
nifikánsnak, és az említett együttjárás is 
elhanyagolhatónak tekinthető a korrelációs 
együttható nagysága alapján.
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4. táblázat. A CTAS skálapontszámok és a kitöltés előtti, illetve az azt követő hét napon átélt 
és tervezett vizsgahelyzetek (vizsgák és egyéb zárthelyi dolgozatok) száma közötti 

 korrelációs  elemzések eredményei

Vizsgák száma az elmúlt hét 
napon

Vizsgák száma a következő 
hét napon

ρ p n ρ p n

Általános Aggodalom –0,019 0,752 293 0,041 0,487 293

Lefagyás   0,054 0,360 288 0,073 0,215 288

Félelem a Kudarctól   0,171 0,003 293 0,091 0,119 293

Összpontszám   0,073 0,219 286 0,081 0,174 286

Ezt követően arra voltunk kíváncsiak, hogy 
függetlenül a közelmúlt vagy a közeljövő 
vizsgáinak számától van-e jelentősége annak, 
hogy a kitöltő részt vett-e (akár egyetlen) 
értékelő helyzetben az elmúlt héten, vagy 
számít-e ilyenre a következő egy hét során. 
Ehhez a résztvevőket két szempont alapján 
(Volt-e vizsgája az elmúlt héten? Lesz-e vizs-
gája a következő egy hét alatt?) csoportokba 
soroltuk, és kétszempontos, független mintás 
varianciaanalízisekkel hasonlítottuk össze 
pontszámaikat a CTAS skáláin, amelyek 
eredményét az 5. táblázatban foglaltuk össze. 
Az eredmények szerint csak a Félelem a Ku- 
darctól Alskála és az összpontszám esetében 

volt szignifikáns a különbség és csak az 
elmúlt hét vizsgái alapján létrehozott csopor-
tok között: azoknak, akik részt vettek vala-
milyen vizsgahelyzetben a kitöltést meg- 
előző egy hét alatt, átlagosan magasabb pont-
számot értek el ebben a két dimenzióban 
(Félelem a Kudarctól: F(1)= 11,197; p = 0,001; 
ηp2= 0,037; CTAS-összpontszám: F(1)= 
3,886; p = 0,049; ηp2= 0,014). A válasz adást 
követően várható vizsgák alapján kialakított 
csoportok főhatása és a két szempont interak-
ciója sem bizonyult szignifikánsnak egyik 
alskála és a teljes skálapontszám esetében 
sem.
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5. táblázat. Az elmúlt egy hét alatt átélt, illetve a következő egy hét során tervezett vizsgák  
alapján kialakított csoportok (volt-e, illetve lesz-e vizsgája a kitöltést megelőző és azt követő  

egy hét során) CTAS-pontszámait összehasonlító kétszempontú, független mintás  
varianciaanalízisek eredményei

Lesz-e vizsgája a követke-
ző hét napon?

Igen Nem ANOVA

Volt-e 
vizsgája az 
elmúlt hét 

napon?

M SD N M SD N Vizsga-
élmények* F df p ηp2

Általános 
 Aggodalom

Kitöltést 
megelőzően 0,588 1 0,444 0,002

Igen 2,81 0,61 119 3,03 0,56 24 Kitöltést 
követően 0,509 1 0,476 0,002

Nem 2,90 0,63  58 2,81 0,63 92 Interakció 3,109 1 0,079 0,011

Lefagyás

Kitöltést 
megelőzően 3,404 1 0,066 0,012

Igen 2,29 0,69 116 2,45 0,73 23 Kitöltést 
követő 0,540 1 0,463 0,002

Nem 2,20 0,66  56 2,18 0,73 93 Interakció 0,900 1 0,344 0,003

Félelem 
a  Kudarctól

Kitöltést 
megelőző 11,197 1 0,001 0,037

Igen 2,31 0,74 118 2,56 0,83 24 Kitöltést 
követően 1,087 1 0,298 0,004

Nem 2,1 0,72  58 2,07 0,73 93 Interakció 1,783 1 0,183 0,006

Össz-
pontszám

Kitöltést 
megelőzően 3,886 1 0,049 0,014

Igen 2,50 0,57 115 2,69 0,61 23 Kitöltést 
követően 0,732 1 0,393 0,003

Nem 2,45 0,57  56 2,40 0,62 92 Interakció 2,113 1 0,147 0,007

* vizsgaélmények: a kitöltést megelőző és az követő egy hétben előforduló vizsgahelyzetek alapján létre hozott 
csoportok (Volt-e legalább egy vizsgája az elmúlt, illetve lesz-e legalább egy vizsgája a következő hét során?)
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megvItAtáS

Az eredmények értelmezése

Kutatásunkban a Kognitív Vizsgaszorongás 
Skála (CTAS) magyar változatának három-
dimenziós faktorszerkezetét teszteltük füg-
getlen mintán, valamint a mérőeszköz meg-
bízhatóságát és a korábban leírt (Németh és 
Bernáth, megjelenés alatt) többdimenziós 
modell érvényességét vizsgáltuk. Ezen kívül 
elemeztük azt is, hogy befolyásolják-e 
a CTAS-pontszámokat azok a vizsgák és más 
értékelő helyzetek, amelyekre a skála tételei-
nek megválaszolását megelőző vagy azt köve-
tő egy hét során került sor.

A faktorstruktúra ellenőrzésére végzett 
megerősítő faktoranalízis újabb egyetemis-
ta mintán is alátámasztotta a CTAS magyar 
változatának multidimenzionalitását, támo-
gatva ezzel korábbi vizsgálatunk (Németh 
és Bernáth, megjelenés alatt) eredményeit. 
Saját korábbi eredményeinken kívül ez össze-
cseng például a CTAS argentín adaptációja 
során végzett elemzések eredményeivel, 
amelyek az egyfaktoros modell hiányossá-
gaira utaltak (Furlan és mtsai, 2009), vala-
mint számos elméleti modellel, amelyek 
a vizsgaszorongás kognitív dimenzióján belül 
is több aspektust különböztettek meg (pl. 
Hodapp és mtsai, 2011; Lowe és mtsai, 2008). 
A három faktor a vizsgákkal kapcsolatban 
átélt izgalom vagy éppen nyugalom általá-
nos mértékét körülíró Általános Aggodalom; 
az értékelő helyzetekben átélt bénultságot és 
információ-előhívási nehézségeket magában 
foglaló Lefagyás; illetve a sikertelenség elő-
vételezésével, a társakkal való összehason-
lításokkal kapcsolatos gondolatokra vonat-
kozó Félelem a Kudarctól Skála, amelyek jól 
értelmezhetőek és magas a belső konziszten-
ciájuk.

A CTAS-pontszámok értelmezésének 
validitásvizsgálatához elemeztük azok 
együttjárásait egy másik skálán mért vizs-
gaszorongással, illetve az általános, mate-
matikai és szociális szorongással. Az egyik 
legfontosabbnak tűnő bizonyíték amellett, 
hogy a CTAS Skálán mutatott magasabb 
pontszámok magasabb vizsgaszorongásra 
utalnak, hogy a CTAS-összpontszám a vali-
dáló változók közül a legerősebb pozitív 
kapcsolatot a másik vizsgaszorongás-kérdő-
ív, a TAI két dimenziójával mutatta. Szintén 
jelentős érv az is, hogy a CTAS segítségével 
mért kognitív vizsgaszorongás összpontszá-
ma a matematikai szorongás dimenziók közül 
jóval szorosabban együtt jár a matematikai 
értékelési szorongással, mint a matemati-
kai tanulás pontszámával, noha az utóbbi is 
az iskolai szorongási formák közé tartozik, 
de a kognitív vizsgaszorongástól eltérően 
nem kapcsolódik értékelő helyzetekhez. 
A CTAS-összpontszám hasonló mérték-
ben, közepesen erősen korrelált a szociális 
szorongással és az általános szorongással is. 
A szociális szorongással való közepes korre-
láció adódhat abból, hogy az általános vonás-
szorongás egy olyan háttérváltozó, amely 
mind a szociális, mind a vizsgaszorongás-
ban tükröződik. Azonban valószínűsíthet-
jük, hogy a társas helyzetekben átélt, illetve 
a negatív megítéléstől való félelem valóban 
hozzájárul ahhoz, hogy a személy értékelő 
helyzetekben fokozottan hajlamos legyen 
a szorongásra. Több korábbi elmélet feltéte-
lezi, hogy a vizsgaszorongásnak társas aspek-
tusai, összetevői is vannak, a különböző 
modellekben ezekre társas leértékelésként 
(Friedman és Bendas-Jacob, 1997) vagy 
társas megszégyenülésként (Lowe és mtsai, 
2008) utalnak.

A CTAS Alskálák és a validáló változók 
közötti kapcsolatokat áttekintve azt  láthatjuk, 
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hogy viszonylag nagy a hasonlóság a három 
CTAS Dimenzió között, de néhány lényeges 
különbség is felfedezhető ebben a tekintet-
ben. Megfigyelhető, hogy a Lefagyás a másik 
két CTAS Alskálánál összességében gyen-
gébben korrelál a többi mért szorongás-
formával. Ez valószínűleg azzal magya-
rázható, hogy a Lefagyás-tételek tartalma 
a leginkább specifikus másik két dimenzió-
hoz, különösen az Általános Aggodalomhoz 
képest. A Lefagyás Skála által leírt élmények 
azok, amelyek valóban nagy valószínűség-
gel vizsgaszituációkban jelentkeznek, míg 
a másik vizsgaszorongás-skála, a TAI téte-
lei között viszonylag kevés olyan szerepel, 
amely a lefagyással kapcsolatos.

A másik leginkább feltűnő különbség, 
hogy bár feltételezhetnénk, hogy a CTAS 
alskálái a TAI kognitív dimenziójával, az 
Aggodalommal járnak szorosabban együtt, 
ez csak a Lefagyás és a Félelem a Kudarctól 
Alskálákra igaz, az Általános Aggodalom az 
Emocionalitással mutatott erősebb kapcso-
latot. Ez az eredmény mégsem meglepő, 
figyelembe véve a két alskálához tartozó téte-
lek tartalmát: a TAI Emocionalitás itemei 
közül egy utal csak konkrét testi érzetekre, 
fiziológiás tünetekre. A többi a vizsga-
helyzetekkel kapcsolatban megélt izgalom, 
idegesség, nyugtalanság érzésére vonatko-
zik, hasonlóan a CTAS Általános Aggoda-
lom Dimenziójához. Későbbi kutatások 
fontos célja lehet annak vizsgálata, hogy 
szükséges-e, illetve lehetséges-e ezeket az 
általánosan szövegezett tételeket úgy megfo-
galmazni, hogy a szorongás kognitív és 
emocionális, illetve fiziológiás aspektusai 
pontosabban elkülönüljenek.

Végül azt vizsgáltuk, hogy a kitöltést 
megelőző és azt követő hét napban átélt, illet-
ve várható vizsgaszituációk befolyásolják-e 
a CTAS-pontszámokat. A korrelációs elem-

zések eredménye alapján a közelmúlt és 
közeljövő értékelő helyzeteinek száma nem 
függött össze a CTAS segítségével mért 
kognitív vizsgaszorongás mértékével. Ha az 
alapján a tény alapján soroltuk csoportokba 
a résztvevőket, hogy volt-e vagy lesz-e akár 
egyetlen vizsgájuk is a válaszadást megelő-
ző vagy azt követő egy hét alatt, a várható 
vizsgák alapján létrehozott csoportok között 
nem találtunk szignifikáns különbségeket 
egyetlen CTAS-dimenzióban sem, illetve 
a két szempont interakciója sem bizonyult 
szignifikánsnak. A kitöltést megelőző vizs-
gák megléte vagy hiánya alapján létrehozott 
csoportok főhatása szignifikáns volt a CTAS- 
összpontszám és a Félelem a Kudarctól 
Dimenzió esetében, továbbá tendenciaszin-
tű különbséget találtunk a Lefagyás Skála 
pontszámaiban. Mindhárom esetben arra 
a csoportra volt jellemző magasabb szoron-
gás, amelynek tagjai részt vettek valamilyen 
értékelő helyzetben a kitöltést megelőző hét 
során. Az Általános Aggodalom Dimenzió-
ban nem találtunk ilyen különbséget.

Úgy tűnik tehát, hogy a válaszadás után 
várható vizsgák gondolata nem befolyásolja 
a résztvevők CTAS-pontszámait. Ezzel szem-
ben azok, akik a kitöltést megelőző időszak-
ban részt vettek valamilyen értékelő helyzet-
ben (ezek számától függetlenül), a kognitív 
vizsgaszorongás több aspektusának maga-
sabb mértékéről számolnak be, mint azok 
a társaik, akik nem vizsgáztak a válaszadás 
előtti héten. Ennek az eredménynek az egyik 
lehetséges magyarázata az, hogy azokra, akik 
a közelmúltban átéltek valamilyen vizsga-
helyzetet, az azt követő napokban valóban 
erősebb szorongás, különösen a kudarccal 
kapcsolatos gondolatok és a vizsgák során 
átélt lefagyás, információ-előhívási nehéz-
ségek nagyobb gyakorisága jellemző. Ugyan-
akkor, mivel a CTAS-tételek  megfogalmazásuk 
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alapján nem pillanatnyi állapotokra utalnak, 
hanem azt járják körbe, hogy az egyes állítá-
sok általában mennyire jellemzőek a válasz-
adóra, valószínűbb egy másik magyarázat. 
Eszerint a csoportok közötti különbségeket 
az okozhatja, hogy azok a válaszadók, akik 
a közelmúltban részt vettek valamilyen vizs-
gán, több olyan érzelmet és gondolatot tudnak 
felidézni, amelyet ilyen helyzetekben szok-
tak tapasztalni. Az utóbbi feltételezést 
támasztja alá, hogy nem a közeljövőben várt, 
hanem a közelmúltban átélt értékelő szituá-
ciók okoztak csoportok közötti különbsége-
ket a CTAS-pontszámokban. Továbbá szin-
tén összeegyeztethető ezzel a magyarázattal, 
hogy a CTAS-dimenziók közül a konkrétabb 
élményeket, gondolatokat magukban fogla-
ló skálákban, elsősorban a Félelem a Kudarc-
tól (és a Lefagyás) Dimenzióban jelentkezett 
ez a hatás, míg az általánosabban megfogal-
mazott tételeket tartalmazó Általános Aggo-
dalom Aspektusban nem: lehetséges, hogy 
a közelmúltban átélt vizsgaszituációk a konk-
rét félelmek, gondolatok felidézését könnyí-
tik meg elsősorban. Ez a különbség további 
érvet jelent amellett, hogy érdemes a CTAS 
dimenzióit elkülöníteni egymástól, hiszen 
ilyen tekintetben is van különbség a műkö-
désükben. Ahogy arra korábbi eredménye-
ink is utaltak (Németh és Bernáth, megjele-
nés alatt), úgy tűnik, hogy elsősorban az 
Általános Aggodalom Dimenzió különbözik 
a másik két alskálától. Az, hogy a kitöltést 
követő időszakban várható vizsgák nem befo-
lyásolják a CTAS segítségével mért vizsga-
szorongás mértékét, egybecseng a korábbi 
vizsgálatok eredményeivel, amelyek arra 
utaltak, hogy a CTAS-pontszámok nem függ-
nek a kontextustól (Cassady, 2001; Németh 
és Bernáth, megjelenés alatt). Ugyanakkor 
a kitöltést megelőző egy hét során valami-
lyen vizsgán részt vett válaszadók néhány 

dimenzióban társaiknál magasabb vizsga-
szorongásról számoltak be. További kutatá-
sok fontos kérdése lehet, hogy milyen ténye-
zők (pl. a közvetlenül a vizsga után érzett 
megkönnyebbülés) járulnak hozzá ahhoz, 
hogy a kitöltést megelőző hosszabb időszak 
értékelő helyzeteinek figyelembevételével 
létrehozott csoportok között volt különbség 
a CTAS-pontszámokban, míg korábbi vizs-
gálatunkban a kitöltést közvetlenül megelő-
ző vizsgák nem okoztak ilyen eltérést.

Konklúzió és kitekintés

Tanulmányunkban a CTAS magyar nyelvű 
változatát, illetve annak megbízhatóságára 
és érvényességére vonatkozó eredményein-
ket mutattuk be. A vizsgálat során újabb 
alátámasztást nyert a CTAS magyar verzió-
jának háromfaktoros szerkezete, és a skála 
többdimenziósságát a faktorelemzés mellett 
a kitöltést megelőző értékelő helyzetek jelen-
tőségére vonatkozó eredményeink is támogat-
ták. Az eredmények alapján a CTAS az eddi-
gi magyar nyelvű vizsgaszorongás kérdőívek 
megbízható és érvényes alternatívája lehet, 
amely egyetemi hallgatók körében is jól hasz-
nálható a témával foglalkozó kutatók és 
a gyakorló szakemberek számára.

A magas vizsgaszorongásra hajlamos 
 hallgatók azonosítása tanulmányi előrehala-
dásuk segítése és mentális jóllétük támogatá-
sa érdekében fontos célja lehet többek között 
az  egyetemi diáktanácsadók munkatársainak. 
A viszonylag gyorsan kitölthető kérdőív se- 
gíthet abban, hogy a különböző prevenciós 
 programok vagy csoportos beavatkozások 
 célcsoportjainak meghatározásakor azok se 
maradjanak a szakemberek látókörén kívül, 
akik egyéni tanácsadás keretében nem keres-
ték fel őket. Ugyanakkor ahhoz, hogy a CTAS 
szűrésre használható legyen, elengedhetetlen 
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a jövőben a pontos standardok kialakítása. 
Ehhez további, az egyetemi hallgatók még 
szélesebb körét reprezentáló mintán végzett 
vizsgálatokra lesz szükség. A CTAS dimen-
zióinak elkülönítése segíthet a különböző 
programok tartalmának összeállítása során, 
illetve annak meghatározásában, hogy egy 
egyéni folyamatban pontosan milyen terüle-
ten indokolt a hallgató támogatása. A vizsga-
élmények CTAS-pontszámokat befolyásoló 
hatásával kapcsolatos eredményeink azonban 
felhívják a figyelmet arra, hogy a kontextust 
érdemes figyelembe venni a pontszámok értel-
mezése során, illetve kutatásokban érdemes 
törekedni ennek a hatásnak a kontrollálá sára, 
ha lehetőség van rá. Ugyanakkor ez a kérdés 
további vizsgálatot igényel.

A jelen vizsgálat erősségei közé soroljuk, 
hogy egy a nemzetközi szakirodalomban is 
elterjedt mérőeszköz magyar változatának 
részletes, körültekintő és többszempontú 
elemzésével igyekszik pótolni az egyetemis-
ták vizsgaszorongásának mérésére alkalmas, 
magyar nyelvű, megbízható és érvényes 
kérdőívek eddigi hiányát. A tanulmány 
a CTAS magyar adaptációjával kapcsolatos 
első vizsgálat adataira épül. Azon túl, hogy 
megerősíti a korábbi eredményeket, a koráb-
bi kutatás során felmerült kérdések újabb 
aspektusainak vizsgálatával azok kiterjesz-
tésére, kiegészítésére is törekedett.

Ugyanakkor fontos hangsúlyoznunk a je- 
len kutatás korlátait is. Ezek közül a legfon-
tosabb a vizsgálati minta összetétele: a vizs-
gálat résztvevői mind ugyanannak a felső-
oktatási intézménynek a hallgatói, ami 
minden bizonnyal korlátozza az eredmények 
általánosíthatóságát. Ugyanakkor fontos 
megemlíteni, hogy a résztvevők között magas 
volt a tanár szakos hallgatók aránya, akik 
különböző szakpárjaik miatt sok esetben több 
karon folytatják tanulmányaikat. Így a vizs-

gázással, értékeléssel kapcsolatos tapaszta-
lataik szempontjából a minta összességében 
sokszínűnek tekinthető. A vizsgálat további 
korlátai közé sorolhatjuk, hogy kizárólag az 
önbevalláson alapuló kérdőíveket alkalmaz-
tunk az adatgyűjtésre, így az eredményeket 
befolyásolhatta a társas kívánatosság, illet-
ve a közös módszerből adódó torzítás is 
(Podsakoff és mtsai, 2003). Végül fontos 
megemlítenünk, hogy a vizsgaélmények 
CTAS-pontszámokat befolyásoló esetleges 
hatásának elemzése során ezeknek egyetlen 
aspektusát vizsgáltuk: azt, hogy előfordult-e 
vagy várható-e volt ilyen a kitöltést megelő-
zően, vagy azt követően. A vizsgával kapcso-
latos további szempontok vizsgálatára (pl. 
a vizsga tétje, fontossága, észlelt nehézsége) 
azonban nem volt lehetőség.

Eredményeink ezért számos további kér-
dést is felvetnek, amelyeket későbbi kutatá-
sokban érdemes volna vizsgálni. Fontos lenne 
például a CTAS rövid, csak a 20 megmaradt 
tételt tartalmazó verziójának pszichometriai 
mutatóit önmagában is elemezni. Bár a CTAS 
magyar változatának kidolgozása során kife-
jezett célunk volt, hogy egyetemista korosz-
tályban is megfelelően használható magyar 
nyelvű mérőeszközt hozzunk létre, érdemes 
lenne vizsgálni azt is, hogyan működik a skála 
(akár kisebb megfogalmazásbeli változtatá-
sok után) más életkorú vagy foglalkozású 
csoportok körében. Több kérdés vetődött fel 
a CTAS Általános Aggodalom Dimenziója 
kapcsán. Pontosítást igényel például az, hogy 
mennyiben tekinthető ez a konstruktum való-
jában a vizsgaszorongás egyik kognitív vagy 
emocionális aspektusának. Emellett érdemes 
lenne feltárni ennek a dimenziónak a CTAS 
másik két dimenzió jához képest megfigyel-
hető további különbségeit és ezek hátterét.

Vizsgálatunkban a legtöbb bizonytalan-
ság a CTAS kitöltését megelőző vizsgák pont-
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számokra gyakorolt hatására vonatkozó ered-
ményeinkkel kapcsolatban merült fel, 
amelyek későbbi kutatások fontos kérdései 
lehetnek. Ilyen bizonytalanság például, hogy 
mi okozta pontosan a csoportok közötti 
különbségeket: valóban több szorongást élnek 
át, akik a közelmúltban vizsgáztak vagy az 
eredmények csak az időben közeli élmények 
könnyebb felidézését tükrözik? A korábbi 
vizsgálatok látszólag ellentmondó eredmé-

nyeit is figyelembe véve fontos lenne tovább 
vizsgálni, hogy mennyire és pontosan hogyan 
befolyásolja a kontextus, a kitöltés előzmé-
nyei a CTAS-pontszámokat. Ehhez elenged-
hetetlen lenne olyan közvetítő változók bevo-
nása az elemzésekbe, amelyek ezeket az 
összefüggéseket moderálhatják: ilyen példá-
ul a közelmúlt vizsgáinak észlelt fontossága, 
nehézsége vagy a személy percepciója a saját, 
ezeken mutatott teljesítményéről.

summary

further results on the Psychometric ProPerties of the hungarian version of the 
cognitive test anxiety scale

Background and aims: Test anxiety has a negative impact on students’ academic progress 
and performance. To support highly test-anxious students in effective ways, reliable and valid 
measures should be available for researchers and practitioners to assess test anxiety. Our 
study aimed to present the Hungarian version of the Cognitive Test Anxiety Questionnaire 
(CTAS) and to investigate its psychometric properties.
Methods: University students (N = 299) completed self-report questionnaires online. The factor 
structure of the Hungarian version of the CTAS was investigated using a confirmatory 
factor analysis, and the reliability of the questionnaire was also examined. The validity of 
the CTAS was analyzed based on its correlations with the scores of another test anxiety 
measure (Test Anxiety Inventory) and its associations with other forms of anxiety (trait 
anxiety, social anxiety, mathematics anxiety) were also evaluated. Finally, we investigated 
whether test situations experienced during the week before or expected for the week after 
the administration of the scale influenced CTAS scores.
Results: The results of the confirmatory factor analysis supported the three-dimensional 
structure of the Hungarian version of the CTAS. All three subscales of the questionnaire 
(General Worry, Freezing up, Fear of Failure) demonstrated adequate reliability values, and 
the results regarding correlations with validating variables supported the validity of the 
interpretation of CTAS scores. Our results showed that respondents who had participated in 
at least one examination during the week before the administration scored higher on both the 
fear of failure subscale and the full scale than those who had not. However, no differences 
were found between groups based on upcoming exams.
Discussion: The Hungarian version of the CTAS has been shown to be a reliable and valid 
measure to assess test anxiety among university students. However, the impact of lately 
completed and upcoming exams on CTAS scores needs further investigation.
Keywords: Cognitive Test Anxiety Scale, CTAS, test anxiety, validity
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Háttér: A pozitív pszichológiai irányzat egyik központi témája az erősségek vizsgálata. Az 
erősségek a jóllét és a jó teljesítmény fontos építőkövei, emiatt a munkahelyeken és a szer-
vezeti hatékonyság szempontjából különösen fontos, hogy felismerjük, alkalmazzuk és 
fejlesszük azokat.
Célkitűzések: A tanulmány célja, hogy egy elméleti áttekintő tanulmány keretében az erős-
ségek általános ismertetésén túl bemutassa, hogy a munkahelyi környezetben miért fontosak 
és hogyan működnek az erősségek. Az írás rámutat, hogy hogyan lehet optimálisan használ-
ni az erősségeket szervezeti környezetben, mi jellemzi az erősségekkel való pszichológiai 
munkát, valamint összegzi az erősségek fejlesztésére irányuló munkahelyi törekvéseket és 
szervezeti intervenciókat.
Módszer: A szakirodalmi áttekintés Niemiec (2018) összefoglaló könyve mellett négy átfogó 
elméleti összefoglalást nyújtó tanulmányt vesz alapul a szervezeti erősséghasználat alap-
fogalmainak és meghatározó kérdéseinek leírására. Ezen túl pedig számos, elsősorban 2010 
utáni empirikus eredményt ismertet, melyek a különböző erősségek és a munkahelyi jóllét 
vagy teljesítmény összefüggéseit vizsgálják.
Eredmények: Az erősségek szakirodalmi tanulmányozása alapján megfogalmazhatjuk, hogy 
az erősségek azonosítása és felismerése mellett érdemes azok optimális használatára és 
fejlesztési lehetőségeire is fókuszálni, hogy az egyéni erősségek mellett érdemes a csoportos 
vagy kollektív erősséghasználatra is figyelmet fordítani, valamint, hogy az intervenciók során 
az általános fejlesztési folyamatok mellett figyelembe kell venni a célcsoport és a kontextus 
speciális jellemzőit is.
Következtetések: A munkahelyi jóllét és teljesítmény szempontjából kiemelt jelentőségű lehet 
az egyéni és csoportos erősségek felismerése, használata és fejlesztése. Így ezeknek az 
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 intervencióknak az alkalmazása, valamint a téma további tanulmányozása a szervezeti haté-
konyság növelésének egyik sokat ígérő lehetősége.
Kulcsszavak: pozitív pszichológia, erősséghasználat, erősségalapú klíma, erősségalapú inter-
venciók

beveZetéS

A pozitív pszichológia egyik központi célja 
az optimális humán működés tanulmányo-
zása és elősegítése (Seligman és Csíkszent-
mihályi, 2000). Ez a cél a munkahelyeken és 
az emberi erőforrás-gazdálkodás gyakorla-
tában már régen megfogalmazódott, és 
a pozitív pszichológia bő 20 évvel ezelőtti 
megjelenését megelőzően is jelen volt, hiszen 
a munkahelyeken és a humán erőforrás- 
menedzsment terén az optimális működés 
alapvető kérdés. Fontos, hogy ki milyen 
képességekkel, készségekkel rendelkezik; mi 
az egyén számára a legmegfelelőbb munka-
kör; hogyan tudja a munkavállaló a tudását, 
képességét, erősségeit a leginkább használ-
ni; hogyan tud hatékonyan és jó minőségben 
dolgozni; vagy hogy hogyan lehet a munka-
vállalókat elégedettebbé és motiváltabbá 
tenni a munkavégzés során. Éppen ezért e 
területeknek, vagyis a pozitív pszichológiá-
nak, a humánerőforrás-gazdálkodásnak és 
a szervezetfejlesztésnek az összekapcsoló-
dása nem meglepő, a célok hasonlósága miatt 
szervesen illeszkednek egymáshoz.

Ugyanakkor a pozitív pszichológiai szem-
léletmód mégis tud új szempontokat és eszkö-
zöket nyújtani a szervezeti működés számá-
ra, és jelentősen gazdagítja ezt a területet. 
Például egyre fontosabbá válik a munka helyi 
jóllét elősegítése, sőt sok esetben a jóllét 
biztosítását tartják a munkahelyi hatékony-
ság legfőbb kiindulópontjának (Guest, 2017). 
Ezen túl a korábban gyakori, hiányalapú 
megközelítések mellett, amelyekben alapve-

tően a dolgozók gyengébb területeinek 
a fejlesztésén és az ezek fejlesztését szolgá-
ló képzéseken volt a hangsúly, egyre nagyobb 
teret kapnak azok az erősségalapú megköze-
lítések (Swanson, 2007), amelyekben a szer-
vezetek a munkavállalók személyes erőssé-
geit helyezik a központba és bátorítják őket 
a munkatevékenységek folyamatában is ezek-
nek az erősségeknek a használatára (Meyers 
és mtsai, 2020). A pozitív vezetés, a pozitív 
egyéni jellemzők, a reziliencia, a fejlődéso-
rientált gondolkodásmód, a pszichológiai 
tőke vizsgálata, és még számos egyéb jelen-
ség és fogalom kapcsolódik a tág értelemben 
vett pozitív szervezeti működéshez ( Cameron 
és Spreitzer, 2011), amelyek közül ebben 
a tanulmányban az egyéni erősségeket fogjuk 
részletesebben bemutatni.

A tanulmány célja, hogy átfogó, magyar 
nyelvű elméleti áttekintést nyújtson az erős-
ségek és az erősséghasználat szervezeti 
vonatkozásairól, ezzel pedig elméleti alapot 
biztosítson az ennek a területnek a fejleszté-
sét célzó intervenciók számára. A kérdések, 
amelyek megválaszolására a cikk írása során 
törekedtünk, a következők: Miért fontos az 
erősségek tanulmányozása a szervezeti kon-
textusban? Melyek a szervezeti működés 
során használt legismertebb erősségelméle-
tek? Az erősségek hogyan függnek össze 
a szervezeti hatékonysággal? Hogyan segít-
hetjük elő az erősségek használatát és működ-
tetését a szervezetekben? Ezekre a kérdések-
re válaszolva írásunkban először bemutatjuk 
a cikk összeállításának és a szakirodalmak 
rendszerezésének fő alapelveit, és ismertet-
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jük az erősségek helyét és jelentőségét a pozi-
tív pszichológiában. Ezután az erősségek és 
erősségkoncepciók általános bemutatása 
következik. Majd a harmadik, legnagyobb 
egységben az erősségek szervezeti vonat-
kozásait tárgyaljuk: először az erősségek 
munkahelyi környezetben történő megjele-
nését, aztán a fejlesztési tevékenység megala-
pozása céljából az optimális erősséghaszná-
lat és az erősségekkel való pszichológiai 
munka jellemzőit ismertetjük, majd a gyakor-
lati vonatkozásokra rátérve összefoglaljuk 
az erősséghasználat elősegítésének szerve-
zeti lehetőségeit és az erősségfejlesztésre 
irányuló szervezeti intervenciók sajátos-
ságait.

Azért is tarjuk kiemelten fontosnak 
a téma bemutatását, mert hazai viszonylat-
ban kevés az erősségfókuszú kutatás a szer-
vezeti vizsgálatok terén. A meglévő kutatá-
sok a pozitív pszichológiai fogalmak közül 
legtöbbször a jóllétet vizsgálták olyan speciá-
lis populációkon, mint az egészségügyi 
dolgozók (Deutsch és mtsai, 2015) vagy 
a pedagógusok (Kun és Szabó, 2017; Holecz 
és Molnár, 2014).

móDSZer

Szerkesztési elvek 

A tanulmány egy nagyon komplex és sok- 
oldalú témát tárgyal, ezért fontos volt, hogy 
meghatározzuk, milyen elvek mentén válo-
gatjuk a szakirodalmakat az elméleti átte-
kintéshez. Az erősségek általános jellemzői-
ről és az erősségkoncepciókról csak röviden, 
a téma körülhatárolása és definiálása szint-
jén kívántunk írni, mivel ez a téma a pozitív 
pszichológia alapműveiben (pl. Peterson és 
Seligman, 2004; Seligman 2011; Niemiec 

2018) részletesen olvasható és hozzáférhető. 
A tanulmány hangsúlyosabb része az erős-
ségek szervezeti vonatkozásait tárgyalja, 
amelyek kapcsán arra törekedtünk, hogy 
többségében az utóbbi 10 év, tehát döntően 
2010 utáni tanulmányokat mutassunk be. 
A cikk elején ismertetett különböző erősség-
koncepciók között nem teszünk minőségi 
különbséget és nem köteleződünk el egyik 
mellett sem, az erősségekkel való általános 
szervezeti munkában ugyanis mindegyik 
hatékonyan alkalmazható. Ugyanakkor az 
idézett kutatások között felülreprezentáltak 
a karaktererősségekkel végzett kutatási ered-
mények, ugyanis a karakterősségek mérésé-
re szolgáló, ingyenesen használható Műkö-
dő Értékek Kérdőív (Values in Action – VIA, 
Peterson és Seligman, 2004), valamint az 
annak elméleti hátterét összefoglaló részle-
tes kézikönyv (Character Strengths and 
Virtues: A Handbook and Classification, 
Peterson és Seligman, 2004) széles körben 
hozzáférhetővé tette ezt a megközelítést 
a kutatók számára.

Az alapfogalmak definiálásához és a téma 
strukturálásához kiindulási pontként Niemiec 
2018-ben megjelent Character Strengths 
Intervention: A Field Guide to Practitioners 
című könyvét használtuk, amely lényegében 
az erősségekkel való munka és az ehhez 
kapcsolódó intervenciók minden részletére 
kiterjed, bár nem fókuszál kifejezetten 
a munkahelyi környezetre. A munkahelyi 
vonatkozások feltárásában négy olyan átfo-
gó tanulmányra alapoztunk, amelyek mind-
egyike a jelen íráshoz hasonlóan a téma elmé-
leti hátterének feltérképezését célozta meg. 
A következő tanulmányok szolgáltak ki- 
indulópontként: Miglianico és munkatársai 
(2020) által írt szakirodalmi áttekintő tanul-
mánya, ami a munkahelyi erősséghasználat-
tal kapcsolatos eredményeket foglalja össze; 
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van Woerkom és munkatársai (2020) elmé-
leti áttekintő cikke, melyben a munkahelyi 
erősséghasználatot mint többdimenziós 
konstruktumot határozzák meg; Bakker és 
Woerkom (2018) írása a szervezeti közegben 
történő erősséghasználatról; valamint Harzer 
(2020) elméleti összefoglalója a karaktererős-
ségek fejlesztési lehetőségeiről a szervezeti 
kontextusban. A további, idézett tanulmá-
nyok többsége egy-egy kutatási eredményt 
és az erősségekkel való munka egy-egy 
 részterületét mutatja be. Ezek rengeteg pél-
dát és empirikus eredményt tartalmaznak, 
amelyeket be tudtunk illeszteni a korábban 
említett öt munka felhasználásával kialakí-
tott struktúrába. Ezek kiválasztásánál, ahogy 
korábban jeleztük, arra törekedtünk, hogy 
lehetőleg 2010 utáni kutatási eredményeket 
mutassunk be. Az a néhány 2010 előtti tanul-
mány, amelyek hivatkozásként kerültek be 
a jelen cikkbe (pl. Fredrickson 2001-es, pozi-
tív érzelmekről szóló tanulmánya), olyan 
fogalmakat, definíciókat vagy jelenségeket 
írnak le, amelyek azóta is érvényesnek mi nő-
sülnek és a pozitív pszichológia terén széles 
körben elfogadottak.

az erősségeK helye és 
fontossága a Pozitív 

PSZICHOLógIábAn

A pozitív pszichológia a jó működés és 
a jóllét tanulmányozásának középpontba 
helyezésével alapvetően arra a kérdésre kere-
si a választ, hogy mi vezet jó élethez, mi teszi 
az embereket boldoggá és elégedetté (Selig-
man, 2011). Ebben a folyamatban nagyon 
sokat segítenek azok a jóllétmodellek, 
amelyek megfogalmazzák, hogy milyen 
elemei, összetevői vannak a boldogságnak.

Diener az élettel való elégedettség fogal-
ma alatt a személy általános életminőségé-
nek a kognitív értékelését érti, amely elkü-
lönül a jólléthez kapcsolódó érzelmi 
tapasztalatoktól, és erősen szubjektív jellegű, 
mivel a személy saját kritériumai alapján 
határozzák meg (Diener, 1984). Ryff (1989) 
az optimális öregedéssel és fejlődéssel 
kapcsolatban írta le azt a többtényezős 
modellt, amely már sokoldalúan és komple-
xen közelíti meg a jóllét összetevőit. Elmé-
lete szerint a jóllét hat összetevője az (1) önel-
fogadás, vagyis az egyén pozitív értékelése 
önmaga és az élete iránt; a (2) személyes 
növekedés, a személyiség fejlődésének érze-
te; (3) az életcélok jelenléte, vagyis az 
a meggyőződés, hogy az egyén élete céltu-
datos és jelentésteli; (4) a minőségi pozitív 
kapcsolatok; (5) a környezet feletti uralom 
és a világ hatékony irányítására való kapa-
citás; valamint az (6) autonómia, az önmeg-
határozás képessége (Ryff és Keyes, 1995). 
Seligman (2011) a virágzó élet összetevőit 
megfogalmazva a PERMA modellben írja le 
a jóllét elemeit, amelyek a pozitív érzelem, 
elmélyülés, kapcsolatok, értelem- és jelen-
tésteliség és teljesítmény, illetve a gyakorlat-
ban ehhez még gyakran hozzáadódik hato-
dik elemként a fizikai egészség, a vitalitás 
összetevője (Lai és mtsai, 2018). Huppert és 
So (2013) a virágzás új elméleti modelljének 
leírásához a mentális betegségeket kategori-
záló rendszereket vették alapul. A depresz-
sziós epizód és a generalizált szorongásos 
zavar leírásából kiindulva ezek ellentéteként 
határozzák meg a jóllétet. Szerintük a virág-
záshoz legalább nyolc összetevő jelenléte 
szükséges a következőkből: pozitív érzel-
mek, kompetencia, érzelmi stabilitás, elkö-
teleződés, értelem, optimizmus, pozitív 
kapcsolatok, reziliencia, önértékelés és vita-
litás.



AlkAlmAzott PszichológiA 2022, 22(1): 147–176.

Pozitív pszichológia a munkahelyen… 151

A különböző elméletek más komponen-
sekkel, elemekkel írják le a jóllétet. Abban 
viszont egyetértenek, hogy multidimenzio-
nális modellekre van szükség az optimális 
pszichológiai működés komplexitásának 
a megragadásához (pl. Huppert és So, 2013; 
Seligman, 2011; Ryff és Keyes, 1995). Emel-
lett abban is hasonlóak, hogy úgy vélik: 
a jóllét növelhető, ennek a folyamatnak az 
alapjait pedig az egyén rendelkezésére álló 
egyéni vagy környezeti erőforrások képezik. 

Az erősségek és a jóllét kapcsolata

Az erősségekkel kapcsolatos kutatások egyik 
legtöbbet vizsgálat területe az erősségek és 
a jóllét, vagy a jólléthez kapcsolódó konst-
ruktumok (virágzás, élettel való elégedett-
ség) összefüggéseinek a vizsgálata (Niemiec 
és Pearce, 2021). Ez persze nem véletlen, 
hiszen a karaktererősségek definíciójában is 
megjelenik, hogy azok hozzájárulnak az 
egyén kiteljesedéséhez, virágzásához (Peter-
son és Seligman, 2004). Quinlan és munka-
társai (2012) szerint az erősségek felismeré-
se és használata lehetővé teszi, hogy az 
emberek magasabb szinten teljesítsenek és 
kibontakozzanak, ami összességében a jóllé-
tet is növeli, Niemiec (2018) pedig a határo-
zottan állást foglal az erősségek jóllétet növe-
lő funkciójáról. Az erősségek és a jóllét 
kapcsolatát már az erőségekkel kapcsolatos 
korai vizsgálatok (Peterson és mtsai, 2005) 
is alátámasztották, de napjaink kutatásai 
(Wagner és mtsai, 2020) és a különböző inter-
venciós vizsgálatok is hasonló eredményre 
jutottak (Gander és mtsai, 2013).

Seligman (2011) szerint a karaktererős-
ségek a jóllét alapját képezik, a jellegzetes 
erősségek alkalmazása pozitív érzelmekhez, 
elköteleződéshez, jobb teljesítményhez és 
kapcsolatokhoz, valamint az értelem érzeté-

hez vezet. Wagner és munkatársai (2020) 
a karaktererősségeket és a PERMA jólléte-
lemeket vizsgálva alátámasztották Seligman 
(2011) feltevését, miszerint az erősségek 
a jóllét különböző aspektusaival kapcsolat-
ban állnak. A kutatások szerint néhány erős-
ségeknek kiemelt szerepe van az élettel való 
elégedettség tekintetében, ezen erősségekre 
úgynevezett boldogságerősségekként (happi-
ness strengths) hivatkoznak. Boldogságerős-
ségnek a Reményt, a Vitalitást, a Szeretet, 
a Hálát és a Kíváncsiságot nevezzük, mert 
számos vizsgálat eredménye alapján ezek az 
erősségek mutatnak a legerősebb kapcsola-
tot az élettel való elégedettséggel (Littman- 
Ovadia és Lavy 2012; Park és mtsai, 2004, 
Buschor és mtsai, 2013). Mindezek alapján 
az erősségek értékes kiindulópontnak tűnnek 
a jóllét növelését célzó intervenciók számá-
ra (Ghielen és mtsai, 2017).

Az erősségek osztályozása

Mivel mindenki rendelkezik különböző 
 erősségekkel, az ezek azonosításába, hasz-
nálatába és fejlesztésébe való személyes 
befektetés pedig jelentősen elősegítheti az 
optimális működést az élet különböző terü-
letein, ezért a pozitív pszichológia egyik fő 
kutatási területe az erősségek meghatározá-
sa, értelmezése és vizsgálata (pl. Ghielen és 
mtsai, 2017; Harzer és Ruch, 2014; Lavy és 
Littman-Ovadia, 2017; Miglianico és mtsai, 
2020). Az erősségek meghatározásában egyes 
megközelítések az erősségek pontos definí-
cióit és osztályozását alkották meg (Peterson 
és Seligman, 2004), míg mások tágabb és 
inkluzívabb megközelítést alkalmaztak 
(Linely, 2008). A pszichológiai erősségeket 
vizsgáló szakirodalmak alapján az erősség-
mozgalmakból három olyan meghatározó 
elméleti keretrendszer emelkedik ki, amelyek 
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közismertek és a gyakorlatban is jól be- 
váltak a szervezetfejlesztés területén: (a) 
a Gallup Intézet által kidolgozott erősség-
koncepció (Buckingham és Clifton, 2001), 
(b) Alex Linley és munkatársai erősség 
megközelítése (Linley, 2008), valamint (c) 
a Peterson és Seligman (2004) által kidolgo-
zott Erények és erősségek rendszere. Az erős-
ségmegközelítéseket az 1. táblázat foglalja 
össze.

A Gallup Intézet erősségkoncepciója
A Gallup Intézet nevéhez fűződik az első 
átfogó, erősségek leírására szolgáló fogalom-
rendszer. Clifton és munkatársai (Bucking-
ham és Clifton, 2001) évtizedeken keresztül 
tanulmányozták a különböző szektorokban 
megnyilvánuló kiválóságot. Munkájuk ered-
ményeként pedig 34 olyan tehetségterületet 
azonosítottak, amelyek a személy természe-
tes és tartós gondolkodási, érzelmi és visel-
kedési mintáira utalnak. A tehetségterületek 
erősséggé fejleszthetők azáltal, hogy ismere-
tek és készségek kapcsolódnak az adott terü-
lethez (Hodges és Clifton, 2004). Az erőssé-
geket úgy határozzák meg, mint állandó, 
szinte tökéletes teljesítményt egy adott tevé-
kenységben (Clifton és Harter, 2003). Az 
elmélet alapján az erősségfejlesztés kulcsa 
a tehetségterületek azonosításában és az 
ezekhez kapcsolódó ismeretek bővítésében és 
készségek fejlesztésében rejlik (Asplund 
és mtsai, 2014).

Alex Linley erősségmegközelítése: 
a Strengths Profile

Alex Linley (2008) szerint az erősségek az 
egyén specifikus viselkedési, gondolkodási 
és érzelmi jellemzői, amelyek lehetővé teszik 
az optimális működést, fejlődést és teljesít-
ményt, használatuk hiteles és energizáló az 
egyén számára. Az erősségek az emberi 

természet részét képezik, és mindenki birto-
kol legalább néhány erősséget. Linley az erős-
ségekre az egyén legnagyobb fejlődési poten-
ciáljaként tekint, a sikeresség kulcsát azok 
megfelelő alkalmazásában, ‘kiaknázásában’ 
határozza meg. Az erősségek megfelelő alkal-
mazása nagyban függ az egyéni tudatosság-
tól és attól, hogy a személy mennyire isme-
ri a saját erősségeit. Ez egy kevésbé szigorú 
keretrendszer az erősségek meghatározásá-
ra és mérésére, amely elismeri ugyan, hogy 
az erősségek meghatározása a különböző 
kritériumrendszerek alapján létre tud hozni 
egy jól körülhatárolt struktúrát, ám ezt kissé 
korlátozónak tartja (Linley és Harrington, 
2006). Egy tevékenység végzése közben az 
energizáltság, a hitelesség érzése, az infor-
mációk gyors elsajátítása, az időérzék elvesz-
tése utal arra, hogy az egyén egy vagy akár 
több erősségét is alkalmazza (Linley, 2008). 

Erősségek és erények rendszere  
(Values in Action, VIA)

A karaktererősségek rendszerének a kidol-
gozása Peterson és Seligman (2004) nevéhez 
fűződik. Céljuk a mentális zavarok osztályo-
zásához hasonlóan (DSM gyűjtemények) egy 
tudományos alapokon nyugvó, szisztemati-
kus áttekintés létrehozása volt az egészség 
megőrzését és a jóllét elérését elősegítő egyé-
ni jellemzőkről. Az erősségek megismerése 
a szerzők szerint azért jelentős, mert az erős-
ségekkel kongruens tevékenységek a pszi-
chológiai jóllét felé vezető út meghatározó 
elemei. Ennek a munkának az eredménye-
ként született meg a több mint 800 oldalas 
Character Strengths and Virtues. A Hand-
book and Classification című mű (Peterson 
és Seligman, 2004), amelyben Peterson és 
Seligman mellett több mint 40 kutató vette 
ki a részét a különböző erősségek összegyűj-
tésében és leírásában. Ez a rendszerezés 
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olyan fogalomkészletet nyújt, ami lehetővé 
teszi a karaktererősségek definiálását és 
operacionalizálását. Peterson és Seligman 
(2004) az erősségek és erények rendszeré-
ben hat fő erényt határozott meg: a Bölcses-
ség és Tudás, a Bátorság, az Emberiesség, az 
Igazságosság, a Mértékletesség és a Transz-
cendencia erényét, amelyek a különböző 
kultúrákban és történelmi korokban egy- 
aránt fontosnak és meghatározónak tűnnek 
a sikeres, teljes élet és a „jó karakter” vonat-
kozásában. Mivel az erények absztrakt 
jellegűek és kevésbé megfoghatóak, ezért 

a tudományos kutatásokban és mérésekben 
inkább a hat fő erényt alkotó 24 karakter-
erősség (character strenghts) jelenik meg, 
melyeket tulajdonképpen az erények külön-
böző megjelenési formájaként lehet értel-
mezni. Ahhoz, hogy egy pozitív jellemzőt 
karaktererősségnek lehessen nevezni, külön-
böző kritériumoknak kell megfelelnie: 
egyrészt hozzájárul a saját és mások jobb 
életminőségéhez, továbbá kognitív, viselke-
déses és érzelmi szinten is megnyilvánul, 
ezáltal mérhetővé válik, valamint önmagá-
ban is fontos, morálisan értékes jellemző.

1. táblázat. Erősségkoncepciók összehasonlító táblázata Biswas-Diener és munkatársai (2017) 
munkája alapján

Gallup Intézet 
erősségkoncepciója 

(Buckingham és 
Clifton, 2001)

Alex Linley erősség 
megközelítése 
(Linley, 2008)

Erények és erősségek 
rendszere (Peterson 
és Seligman, 2004)

Fő hozzájárulás Tehetséggel 
 kapcsolatos témák 

Teljesítmény- 
kategóriák

Közös nyelvezet 
megteremtése

Célzott területek Munka, iskola Munka Iskola, munka, 
kapcsolatok

Személyiséggel való 
kapcsolat Teljesítmény Kontextusban nyújtott 

teljesítmény Identitás

Alapvető kérdése Mi az, amit jól 
csinálsz? Mi energizál? Ki vagy?

Mérőeszköz StrengthsFinder 2.0, 
Rath, 2007

Strengths Profiler, 
Linley és mtsai,  

2010

Működő Értékek 
Kérdőív, Seligman 
és Peterson, 2004

Mit azonosít? Tehetség, képességek Erősségek, gyengesé-
gek, tanult viselkedés

Alapvető jellemzők 
és karakter

Fókusz
A top 5 erősség, 

de mind a 34 erősség 
számít

Változó listák 
4 fogalmi  

kategóriából 

Jellegzetes erősségek, 
de mind a 24 erősség 

lényeges

Technikai riport 
elérhető-e? Nem Igen Igen

Mért attribútumok 
száma 36 60 24
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Ezek a megközelítések kölcsönösen alakítot-
ták egymást, így hasonló, de fókuszában 
mégis kissé eltérő meghatározásokat, osztá-
lyozásokat javasolnak az erősségek leírásá-
ra. Mivel a különböző erősségkoncepciók 
más-más területeket és folyamatokat hang-
súlyoznak, ezért a három elképzelés integ-
rálása teszi lehetővé leginkább a terület, 
vagyis a munkahelyi, erősségorientált szer-
vezetfejlesztés jobb megértését és tágabb és 
átfogóbb perspektívában való megközelíté-
sét (Miglianico és mtsai, 2020).

erősségeK munKahelyi 
Környezetben

A pozitív pszichológiai kutatásokban megje-
lenő fogalmak közül az erősségek azok, 
amelyek a leginkább relevánsak és alkalmaz-
hatóak a szervezeti és munkahelyi kontex-
tusban. Ennek egyik oka az, hogy az erőssé-
gek témáját, fogalmát a szervezeti közegben 
is kedvezően látják; a ‘megbocsátással’ vagy 
a ‘boldogsággal’ ellentétben – amely két 
jellemző példa a pozitív pszichológia közpon-
ti fogalmaira – az ‘erősségek’ ismerős kife-
jezés az üzleti kultúrában, és illeszkedik az 
olyan régóta ismert szervezeti kérdésekhez, 
mint például a teljesítménymenedzsment és 
a személyzeti kiválasztás. Az erősségeknek 
ezen túl jól körülhatárolható viselkedéses 
megnyilvánulásai lehetnek, amelyek munka-
végzés közben is megfigyelhetőek. A visel-
kedésre való összpontosítás pedig azért tűnik 
célravezetőnek a szervezetekben, mert a vizs-
gált jelenség így könnyebben észrevehető, 
értékelhető és fejleszthető (Biswas-Diener 
és mtsai, 2017).

Az erősségek szervezeti környezetben 
történő vizsgálata során számos kutatási 
eredmény bizonyította az erősségek és a pozi-

tív munkahelyi élmények kapcsolatát (pl. 
Harzer és Ruch, 2012; Smith 2011; Peterson 
és mtsai, 2010; Littman-Ovadia és Lavy, 
2015). Ezek a tanulmányok többnyire olyan 
specifikus erősségeket azonosítanak, amelyek 
bizonyos munkával kapcsolatos kimenetek-
hez kapcsolódnak, valamint rámutatnak, 
hogy szinte az összes karaktererősség össze-
függésbe hozható a munkavállalók produk-
tivitásával és a munkában tapasztalt értelem 
érzésével. Littman-Ovadia és Lavy (2015) 
vizsgálatában a Kitartásnak volt kulcsszere-
pe a munkahelyi teljesítmény előrejelzésé-
ben, Smith (2011) szerint a munkával való 
elégedettség a Reménnyel, a Vitalitással és 
a Társas intelligenciával mutat szoros kapcso-
latot, a munkával kapcsolatos hivatástudat 
pedig az Önszabályozás, Remény, Vitalitás, 
Szeretet, Őszinteség és Hála erősségével áll 
összefüggésben (Elangovan és mtsai, 2010). 
Peterson és munkatársai (2010) különböző 
foglalkozásokat vizsgálva megállapították, 
hogy a karaktererősségek közül a Vitalitás, 
a Remény, a Kíváncsiság és a Hála jelzik 
előre leginkább a munkával való elégedett-
séget. A Szerénység a kontraproduktív 
munka magatartás tekintetében lényeges, 
a Vitalitás, a Csapatmunka és a Társas intel-
ligencia pedig fontos előrejelzője a szerepen 
belüli és a szerepen kívüli teljesítménynek 
(Harzer, 2020).

Az erősségek használata

Az erősségek egyik fontos jellemzője, hogy 
képesek vagyunk azokra reflektálni, beépí-
teni a terveinkbe és ez alapján cselekedni 
(Park és mtsai, 2004). A saját erősségekről 
való tudás azok alkalmazásának, használa-
tának a természetes előfeltétele. Így akik 
tudatában vannak a saját erősségeiknek, azok 
nagyobb valószínűséggel fogják ezeket 
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a mindennapokban alkalmazni (Govindji és 
Linley, 2007), ez pedig az optimális teljesít-
mény egyik alappillére (Peterson és Selig-
man, 2004). Az erősségek felismerése az első 
lépés azok alkalmazása és a jó teljesítmény 
irányába, habár önmagában az erősségek 
tudatosításának is pozitív hatása lehet a jóllét-
re és az optimizmusra (Dolev-Amit és mtsai, 
2020). Megfigyelhető az a tendencia, hogy 
ha az emberek a gyengeségeikre fókuszál-
nak a fejlesztés és fejlődés érdekében, akkor 
az erősségek megnyilvánulása annyira termé-
szetesnek és magától értetődőnek tűnhet, ami 
miatt problémás és nehézkes lehet a szemé-
lyiségben rejlő erősségek azonosítása 
(Biswas-Diener és mtsai,2011). Ezt a jelen-
séget Niemiec (2014) erősségvakságnak 
nevezte el (strengths blindness). Éppen ezért 
különösen hasznosak a korábbiakban bemu-
tatott, az erősségek rendszerezésére szolgá-
ló elméletek, mivel egy értelmezési rendszert 
és fogalomkészletet biztosítanak az erőssé-
gek meghatározására. Ez pedig az erős-
ségekkel való egyéni és szervezeti szintű 
munka alapját képezi.

Az erősségekkel kapcsolatos kezdeti 
kutatások az erősségek meghatározására, 
osztályozására és mérésére fókuszáltak 
( Clifton és Harter, 2003; Linley, 2008; Peter-
son és Seligman, 2004), az újabb kutatások 
azonban már felhívják a figyelmet az erős-
ségek birtoklása (egyes erősségek magas 
vagy alacsony szintje) és az erősségek hasz-
nálata (az erősségek alkalmazása a különbö-
ző kon textusokban) közötti különbségre 
(Dubreuil és mtsai, 2021). A kutatási ered-
mények alapján az erősségek használata jobb 
előrejelzője az élettel való elégedettségnek, 
mint az erősségek puszta birtoklása. 
( Littman-Ovadia és Steger, 2010). Az erős-
séghasználat pozitív kapcsolatban áll 
a munkavállalók jóllétével és munkahelyi 

elkötelezettségével (Harzer és Ruch 2012, 
2013; Botha és Mostert, 2014; Stander és 
mtsai, 2014) az önbecsüléssel (Wood és mtsai, 
2011), az én hatékonysággal (van Woerkom, 
Oerlemans és Bakker, 2016b), a szervezeti-
polgár-viselkedéssel (Lavy és Littman- 
Ovadia, 2017), valamint negatív kapcsolatot 
mutat a stresszel (Wood és mtsai, 2011)

Erősséghasználat munkahelyi 
környezetben

Az erősségek munkahelyi alkalmazásának 
a hatását több kutatás helyezte a fókuszba. 
Hone és munkatársai (2015) több mint 5000 
új-zélandi munkavállaló bevonásával végez-
tek országosan reprezentatív vizsgálatot. 
Az eredményeik szerint, ha a munkaválla-
lók jelentős mértékű erősséghasználatról 
számolnak be, 18-szor nagyobb valószínű-
séggel érik el a pszichológiai virágzás álla-
potát ( flourishing) azon a társaikhoz képest, 
akik esetében alacsony az erősséghasználat 
szintje. Van Woerkom, Oerlemans és Bakker 
(2016b) vizsgálatukban heti szinten követ-
ték, hogy a munkavállalók a munkájuk során 
milyen mértékben alkalmazzák az erőssége-
iket. Az erősséghasználat megnövekedett 
énhatékonysággal járt együtt és facilitáló 
hatással volt a munkahelyi elköteleződésre 
és a proaktív munkamódra. Ezek szerint 
a dolgozók pozitívabbak, energikusabbak és 
aktívabbak, amikor kihasználják erőssé-
geiket. Bakker és munkatársai (2019) ha- 
sonló jellegű vizsgálatában a résztvevők 30 
munkanapon keresztül naplózták az erősség-
használatukat. Az eredmények alapján 
a napi erősséghasználat pozitív érzésekhez 
és munkában való elköteleződéshez vezet, 
a dolgozók az egyéni erősségeik felhaszná-
lásával proaktív módon növelhetik munká-
juk iránti elkötelezettségüket. Ezen felül az 
erősséghasználat pozitív hatását a  munkahelyi 
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teljesítményre számos további vizsgálat alá-
támasztotta (pl. Harzer és Ruch, 2014; 
Dubreuil és mtsai, 2014; Kong és Ho, 2016; 
van  Woerkom és mtsai; 2016c). A pozitív 
érzelmek és erősséghasználat kapcsolatáról 
Dubreuil és munkatársai (2021) megállapí-
tották, hogy az erősséghasználat amellett, 
hogy növeli a pozitív érzelmeket, csökkenti 
az átélt negatív érzelmeket is. A pozitív érzel-
mek mediátorként működhetnek az erősség-
használat, munkahelyi teljesítmény és 
a  szervezetipolgár-viselkedés között (Litt-
man-Ovadia és mtsai, 2017; van Woerkom 
és Meyers, 2015). Ezek az eredmények 
Barbara Fredrickson (2001) „bővíts-építs” 
(broaden & build) elméletéhez kapcsolható-
ak, ami szerint a pozitív érzelmek  kiszélesítik 
az egyén gondolkodás- és cselekvés módját, 
ami lehetővé teszi a változásokhoz való alkal-
mazkodást és a proaktív módon való fel- 
lépést.

Erősséghasználat és a munkahelyi 
követelmény-erőforrás modell

A munkahelyi követelmény-erőforrás elmé-
let (Bakker és Demerouti, 2007, 2017) alap-
ján a munkavállalók jólléte és a munkatelje-
sítménye a munkakör két fő jellemzőjének, 
a munkakövetelményeknek és a munkaerő-
forrásoknak a függvénye. A munkakövetel-
ményeket (pl. munkamennyiség, érzelmi 
leterheltség) lehet a munkahelyi stressz fő 
okozójaként megnevezni, az erőforrások (pl. 
visszajelzések, munkavégzés feletti kontroll, 
felettesek támogatása) pedig a motivációval 
állnak kapcsolatban és elősegítik a munka-
helyi teljesítményt. A munkakörnyezetben 
történő erősséghasználatot tágabb perspek-
tívából nézve, a munkahelyi követelmény- 
erőforrás elméletbe (Bakker és Demerouti, 
2007) illesztve személyes erőforrásként lehet 
értelmezni. Ez hozzájárul a munkahelyi 

erőforrások növeléséhez is, az erőforrások 
megfelelő mivolta pedig kulcsszerepet játszik 
a munkahelyi motiváció és elköteleződés 
kialakításában (Bakker és van  Woerkom, 
2018). Az erősségek rendszeres használata 
elősegíti a pozitív munkahelyi tapasztalato-
kat, de a stabil személyiségjellemzők (pl. 
extraverzió) határozzák meg, hogy az egyén 
mennyire képesek a napi erősséghasználatot 
pozitív élménnyé alakítani (Bakker és van 
Woerkom, 2018). Mivel az erősségek hasz-
nálata általában pozitív érzelmi állapotot 
(például elkötelezettséget, örömöt, értelmet) 
eredményez, az erősségeiket használó alkal-
mazottak potenciálisan kevesebb negatív 
érzelmet élhetnek át a munkahelyükön 
(Dubreuil és mtsai, 2021). Ezen felül az erős-
séghasználat hozzájárul a munkahelyi köve-
telményekkel (mint például a munka terhelés, 
munkában megtapasztalt stressz stb.) szem-
beni hatékony megküzdéshez, ezáltal csök-
kentve a leterheltség élményét és annak 
a teljesítményre gyakorolt káros hatásait 
(Bakker és Demerouti, 2017; Bakker és van 
Woerkom, 2018).

Optimális  
erősséghasználat

A fentebb bemutatott kutatási eredmények 
bizonyítják az erősséghasználat általános 
fontosságát. Ám arra nem térnek ki, hogy 
az erősségek alkalmazása során célszerű az 
erősségek optimális mértékű, szituációs 
követelményeknek megfelelő módon való 
kifejezésére is törekedni (Niemiec, 2014). 
Az optimális erősséghasználat megértéséhez 
fontos áttekinteni az erősséghasználatban 
megjelenő szélsőségeket. Niemiec (2019) az 
erősséghasználatot egy kontinuum mentén 
képzeli el, ahol az optimális erősséghaszná-
lat a kontinuum közepén helyezkedik el. 
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Ez az adott kontextusban az erősségek meg-
felelő mértékű használatát jelenti. A konti-
nuum két szélső értéke az erősségek alul-
használatát és túlhasználatát jelöli. Az 
alulhasználat (underuse) során az erősség 
olyan szituációkban nem fejeződik ki, ahol 
adekvát lenne, míg a túlhasználat (overuse) 
esetén túl gyakran vagy túl nagy intenzitás-
sal használja a személy az erősséget. Példá-
ul a Bátorság erősségének túlhasználata 
vakmerő, meggondolatlan cselekedetekben 
nyilvánulhat meg, alulhasználata pedig 
félénk, bátortalan, döntésképtelen viselke-
désben. A Remény túlhasználata irreális, 
túlzott optimizmushoz, míg alulhasználata 
pesszimista, negatív gondolkodáshoz vezet-
het. Az alul- és túlhasználat minden erősség 
esetében fennállhat, nem csak a legkevésbé 
vagy leginkább jellegzetes erősségek eseté-
ben. Ezek oka a kontextuális és személyiség-
beli tényezők interakciójában kereshető, nem 
pedig egy erősség abszolút mértékében vagy 
hiányában. Az optimális használat során 
a szituáció és az egyén által adott válaszok 
összeillenek. Tehát az optimális erősséghasz-
nálat egy tudatos erősséghasználaton alap-
szik, ahol a kontextust és a benne lévő szemé-
lyek interakcióját is megfelelően értelmezve 
alkalmazza az egyén az erősségeit (Niemiec, 
2019).

A kutatások azt bizonyítják, hogy az erős-
ségek alul- és túlhasználata létező jelenség, 
ami összefüggésben áll az alacsonyabb élet-
tel való elégedettséggel és a magasabb 
depresszióval. Az eredmények alapján az 
erősségek alulhasználata a jellemzőbb, az 
optimális erősséghasználat pedig magasabb 
élettel való elégedettséggel, virágzással és 
alacsonyabb mértékű depresszióval jár együtt 
(Freidlin és mtsai, 2017; Littman-Ovadia és 
Freidlin, 2019).

Az erősségekkel való pszichológiai 
munka jellemzői

Az erősségek működési mechanizmusainak 
az ismerete nélkülözhetetlen az erősség alapú 
gyakorlatok, intervenciók szervezeti kon tex-
tusban történő megvalósításához. Biswas- 
Diener, Kashdan és Minhas (2011) meg- 
fogalmaztak néhány mérvadó irányelvet az 
erősségalapú munkához. Szerintük az erőssé-
gek alkalmazása során mindenképp szük-
séges tudatosítani a szituációs tényezők hatá-
sát. Tehát mérlegelni kell, hogy az adott 
kontextusban melyik erősség milyen mérték-
ben alkalmazható a legoptimálisabb módon. 
Fontos kiemelni, hogy a személyes érdeklő-
dés és értékrendszer is befolyásolja az erős-
ségek használatának sikerességét, valamint 
az interperszonális jellemzők is hatást gya-
korolnak arra, hogy az egyén hogyan értel-
mezi és alkalmazza az erősségeit. Ezen-
túl figyelembe kell venni, hogy bizonyos 
élethelyzetekben az erősségekkel való 
mun ka nem megfelelő, akár káros is lehet 
a személy számára. Az egyéb pszichológiai 
beavatkozásokhoz hasonlóan, átgondoltan és 
megfontoltan kell alkalmazni az erősségek-
kel való munkát is (Biswas-Diener és mtsai, 
2011).

Az erősségeket vonásjellegű egyéni 
jellemzőként (trait-like personal attributes) 
lehet meghatározni, amelyek megjelenésé-
ben és alkalmazásában van egy jellegzetes 
és általános egyéni mintázat. Ugyanakkor 
a gyakorlás és rendszeres használat által 
ezek fejleszthetőek, a fejlesztésükön keresz-
tül pedig növelhető a jóllét (Gander és mtsai, 
2019). Ez az elgondolás az erősségek fej- 
lesztésére irányuló intervenciók alapját 
képezi. 
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Ha bármilyen erősségalapú gyakorlatot, 
intervenciót tervezünk, szem előtt kell tarta-
ni, hogy az egyén elképzelései, hiedelmei az 
erősségek fejleszthetőségévél kapcsolatban 
jelentős hatást gyakorolnak a beavatkozás 
sikerességére. Az erősségek fejleszthető ségét 
ezért lényeges kiemelni már az erősségekkel 
való munka kezdetén (Biswas- Diener és 
mtsai, 2011), lényegében a fejlődésorientált 
beállítódásmód (growth mindset) (Dweck, 
2006) kialakítására kell törekedni. Dweck 
(2006) két különböző gondolkodásmódot ír 
le, amelyek a képességek fejleszthetőségével 
kapcsolatban a stabilitás vagy a megváltoz-
tathatóság alapgondolataira épülnek. A fej-
lődésorientált beállítódásmódra jellem-
ző a képességek fejleszthetőségébe vetett hit, 
a rögzült beállítódásmód (fixed mindset) 
pedig a képességeket megváltoztathatatlan-
nak tartja. A két szemléletmód más viselke-
dési kimenetekhez vezet. Például a rögzült 
szemléletmóddal rendelkezők kerülik a ki - 
hívást jelentő helyzeteket, mert az ilyen 
szituá ciókban kudarcot vallhatnak, ami pedig 
a képességeik hiányáról árulkodik. A fejlő-
désorientált gondolkodásmód összefügg 
a tanulás és gyakorlás iránti pozitív attitűd-
del, a visszajelzések iránti nyitottsággal, 
a kudarcok hatékonyabb kezelésével (Black-
well és mtsai, 2007).

Louis (2011) kutatásában azt vizsgálta, 
hogy az erősségek azonosítására, valamint 
az erősségek fejlesztésére összpontosító 
intervenció hogyan hat a rögzült és a fejlődés-
orientált beállítódásra. Az eredményei 
szerint, ha a résztvevők csak az erősségek 
azonosítására fókuszáltak, szignifikánsan 
nőtt a rögzült beállítódásmód, míg az erős-
ségfejlesztési feltétel esetén nem talált válto-
zásokat a beállítódásmódok tekintetében. 
Az eredmények rávilágítanak arra, hogy az 
erősségek azonosításán túl kifejezetten szük-

séges a fejlesztésükre és fejleszthetőségük-
re vonatkozó információk átadása. Szerve-
zeti környezetben értelmezve ez egyúttal azt 
is jelenti, hogy a dolgozók saját elképzelései 
mellett meghatározó a vezetők fejlődés-
orientált beállítódásmódja. Ezzel ugyanis 
kialakíthatnak egy olyan szervezeti kultú-
rát, ahol támogatott és elfogadott a gyakor-
lás, valamint a képességek és erősségek tuda-
tos fejlesztése.

Jellegzetes erősségek

Az erősségekkel való pszichológiai munka 
kapcsán az egyik lényegi jellemző, hogy az 
erősségeket rangsorolni lehet az alapján, hogy 
mennyire alapvető részei az egyén személyi-
ségének. Peterson és Seligman (2004) szerint 
a legtöbb ember esetében öt, legfeljebb hét 
erősség lehet, ami a személyiség alapvető 
identitását képezi. A legtöbb kutatás a jelleg-
zetes erősségek (signature strengths) meg-
határozó erejét emeli ki az erősségekkel való 
munka során, mivel ezek alkalmazásakor az 
egyén a hitelesség érzetét, energizáló hatást 
tapasztal meg, ami az erősség használatá-
nak belső motivációjához vezet (Peterson és 
Selig  man, 2004). Niemiec (2018) a jellegze-
tes erősségek mellett kiemeli a boldog sághoz 
kapcsolódó erősségek (happiness strengths) 
szerepét, amelyek az élettel való elégedett-
séggel állnak szoros kapcsolatban. Emellett 
meghatároz még kevésbé jellegzetes erős-
ségeket (lower strengths), illetve támogató 
erősségeket (middle strengths vagy  supportive 
strengths), amelyek a jellegzetes erősségek 
kifejeződését segítik elő.

A kutatások szerint a jellegzetes erőssé-
gek használata magasabb önértékeléssel, 
énhatékonysággal és jólléttel van össze-
függésben (Proctor és mtsai, 2011; Proyer és 
mtsai, 2013), valamint serkentő hatással van 
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a célok elérésére is (Linely és mtsai, 2010). 
A Gadner és munkatársai (2013) által végzett 
intervenciós vizsgálatban a résztvevőknek 
néhány napon keresztül új módon kellett 
alkalmazni a jellegzetes erősségeiket, ami 
csökkentette a depressziós tüneteket és szig-
nifikáns növekedést eredményezett a boldog-
ság szintjében. Az intervenció hatásai pedig 
hat hónap múlva is fennálltak. Hasonló ered-
ményeket ír le Schutte és Malouff (2019) 
a metaanalízise, miszerint a jellegzetes erős-
ségek alkalmazása növeli az élettel való 
elégedettséget, a megtapasztalt pozitív érzel-
meket, valamint csökkenti a depressziós 
tüneteket.

Szervezeti közegben vizsgálva hasonló 
eredmények tapasztalhatóak. Ha a személy 
alkalmazni tudja a jellegzetes erősségeit 
a munkavégzés során, az szoros kapcso-
latban áll a munkahelyen megtapasztalt 
pozitív élményekkel, például a munkával 
való elégedettséggel, elköteleződéssel és 
a munkával kapcsolatos pozitív érzelmek-
kel (Harzer és Ruch, 2013). Littman- Ovadia 
és munkatársai (2017) vizsgálatában a jelleg-
zetes erősségek alkalmazása következtében 
a dolgozóknak javult a munkahelyi teljesít-
ménye, elégedettebbek voltak a munkájuk-
kal, és kevesebb kontraproduktív munka-
helyi viselkedést tanúsítottak. Harzer (2020) 
szerint ajánlatos megismerni a munka-
vállalók erősségeit és olyan feladatokat és 
környezetet biztosítani számukra, ahol 
alkalmazni tudják az erősségeiket a külön-
böző munkafolyamatok során (Harzer, 
2020).

Bár a jellegzetes erősségek felismerése 
és használata kiemelt jelentőségű a fejlesz-
tési folyamat során, mégis ajánlatos az erős-
ségek szélesebb körét is figyelembe venni, 
nem csak a jellegzetes erősségeket, mivel 
a kevésbé jellegzetes erősségek is társulhat-

nak pozitív kimenetekkel (Rust és mtsai, 
2009; Littman-Ovadia és mtsai, 2017). Rust 
és munkatársai (2009) intervenciós kutatá-
sukban két csoportra osztották a résztvevő-
ket: az egyik csoportban a résztvevőknek az 
öt jellegzetes erősségük közül kettőt kellett 
alkalmazniuk, a másik csoportot pedig arra 
ösztönözték, hogy egyet a jellegzetes erőssé-
geik közül, egyet pedig a legkevésbé jellem-
zők közül használjanak. Az intervenció során 
heti rendszerességgel kellett a résztvevők-
nek beszámolniuk az erősséghasználatról, 
ami alapján kiderült, hogy nagyobb mérték-
ben nőtt az élettel való elégedettségük azok-
nak a résztvevőknek, akik a kevésbé jelleg-
zetes erősségeiket is alkalmazták (Rust és 
mtsai, 2009). A kevésbé jellegzetes erőssé-
gek mellett érdemes a korábban már említett 
boldogságerősségeket is számba venni az 
erősségalapú gyakorlatok tervezésénél. Erre 
Littman-Ovadia, Lavy és Boiman-Meshita 
(2017) vizsgálata hívja fel a figyelmet, 
 amelyben a boldogságerősségek szorosab-
ban kapcsolódtak a munkavégzés érzelmi- 
pszichológiai aspektusaihoz (munkával elé-
gedettség, elkötelezettség, munka értelme), 
mint a jellegzetes erősségek.

az erősséghasználat elősegítése 
A SZerveZeteKben

Eddig az erősséghasználattal kapcsolatos 
pozitív kimeneteket mutattuk be, a további-
akban pedig az erősségek fejlesztésére 
irányuló lehetőségekről lesz szó. A szerve-
zetekben, munkahelyeken alkalmazott erős-
ségek vizsgálatára irányuló kutatások nagy-
részt az egyéni erősséghasználat hatásaira 
fókuszálnak, kevesebb kutatásban jele-
nik meg a csoport- vagy szervezeti szintű 
perspektíva (van Woerkom és mtsai, 2020). 
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A következőben ismertetjük, hogy szerveze-
ti környezetben milyen lehetőségek vannak 
a dolgozók egyéni és csoportszintű erősség-
használatának a támogatására, továbbá az 
erősségalapú klíma fogalmán keresztül 
az egész szervezetre kiható erősségorientált 
megközelítésmódot mutatjuk be.

Erősséghasználat támogatása 
egyéni szinten

A munkavállalók egyéni erősséghasználatá-
nak a támogatására a szakirodalom alapján 
három lehetőség bontakozik ki (Harzer, 
2020):
–  Erősségalapú coaching (pl. Biswas- Diener, 

2010; Govindji és Linley, 2007; McQuaid, 
2017),

–  Felettesek vezetési stílusának átalakítása 
(pl. Kong és Ho, 2016; Meyers és mtsai, 
2020),

–  Direkt intervenciók, erősségalapú beavat-
kozások (pl. Dubreuil és mtsai, 2016; Forest 
és mtsai, 2012; Harzer és Ruch 2016).

Az erősségalapú coaching célja az, hogy 
a résztvevők tudatos döntéseket hozzanak az 
erősségeik alkalmazásával kapcsolatban 
a céljaik elérése érdekében, a kontextuális 
tényezők figyelembevételével. McQuaid 
(2017) kutatása áttekintést nyújt az erőssé-
galapú coaching működéséről, amiben négy 
alapvető lépést fogalmaz meg a coaching-
munka vezérfonalául. Az első lépés azono-
sítani a jellegzetes erősségeket, tudatosítani, 
hogy azok hogyan nyilvánultak meg, milyen 
szerepet játszottak a múltbéli sikerek eléré-
sében. Az azonosítás részeként érdemes kitöl-
teni egy erősségek mérésére szolgáló kérdő-
ívet, ajánlatos például a Működő Értékek 
Kérdőívet (Peterson és Seligman, 2004), mert 
ez egy közös alapot és keretet nyújt az erős-

ségekkel való munkához. A következő lépés-
ben a jövő kerül a középpontba, ahol a részt-
vevőknek a lehető legjobb énjüket kell 
vizualizálni (úgynevezett best possible self 
gyakorlat, pl. Niemiec, 2018), és elképzelni, 
hogy a jellegzetes erősségeiket kibontakoz-
tatják, nagyobb mértékben alkalmazzák, be - 
építik a munkájukba és a mindennapjaik-
ba. A harmadik lépésben a célkitűzésre 
és a célok eléréséhez vezető út kialakításá-
ra kerül a hangsúly. Lényeges tudatosítani, 
hogy az erősségek milyen módon segíthetik 
a célok elérését és tisztázni a felmerülő 
akadályok leküzdésében játszott szerepüket. 
A coaching folyamat utolsó szakaszában 
a szokások áttekintése zajlik; annak a feltér-
képezése, hogy milyen mértékben sikerült 
beépíteni az erősségeket a különböző rutin-
ban. A folyamat közben elért eredményeket 
célszerű tudatosítani és természetesen az 
erősségek szerepét kiemelni (McQuaid, 
2017).

A vezetők coachingfolyamatába beépít-
hető, és az ő erősséghasználatukat elősegítő 
lépéseket ír le Linley (2008) hét általános 
pontban, ami a vezetőkkel való coaching-
ülések keretéül szolgálhat. Ezek a követ-
kezők: (1) a vezetők saját erősségeinek és 
gyengeségeinek felismerése és elfogadása; 
(2) a beosztottak erősségeinek és gyengesé-
geinek megismerése és ezek tiszteletben 
tartása; (3) a feladatok kiosztásánál a szemé-
lyes erősségek figyelembevétele; (4) pozitív 
visszajelzések adása a munkatársak számá-
ra; (5) a hiányosságok olyan módon való feltá-
rása, hogy az lehetővé tegye az elfogadást és 
a fejlődést; (6) az erősségek helyzetnek 
megfelelő, optimális alkalmazása; (7) szer-
vezeti klímára gyakorolt saját hatás/szerep 
tudatosítása. Ezek a lépések optimálisan 
vezetik végig a személyt az egyéni erőssé-
gek felismerésétől az erősségorientált munka-
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helyi kultúra kialakításáig, így átmenetet 
képeznek az egyénre és csoportra irányuló 
intervenciók között.

A vezetők, felettesek vezetési stílusa 
jelentősen befolyásolja a dolgozók  munkához 
való attitűdjét, viselkedését (Avolio és mtsai, 
2009), így a dolgozók erősségeinek a kibon-
takoztatásában is jelentős szerepet játszhat-
nak. Meyers és munkatársai (2019) kutatá-
sából kiderül, hogy felettesek többféle módon 
segíthetik elő a beosztottjaik erősséghaszná-
latát. Például, ha a vezetők nagyobb fokú 
autonómiát biztosítanak a dolgozóknak, az 
megnövekedett mértékű erősséghasználat-
hoz vezet (Kong és Ho, 2016). Ha a vezetők 
észreveszik, kiemelik (úgynevezett strengths 
spotting), és megfelelő módon kommuni-
kálnak a beosztottak erősségeiről, az segíti 
a dolgozókat a saját erősségeik tudatosításá-
ban. A tudatosság pedig az erősségek alkal-
mazásának alapvető feltétele (Harzer, 2020). 
Ez az elgondolás például erősségeken alapu-
ló teljesítményértékelésben köszön vissza, 
amelynek célja a dolgozók egyedi, a  feladatok 
szempontjából releváns tulajdonsá gainak, 
erősségeinek felfedezése. Ezzel a vezetők 
maximalizálják a munkavállalók számára 
a lehetőséget arra, hogy olyan munkakört 
hozzanak létre, amelyben erősségeiket 
felhasználva hozzájárulhatnak a csoport- 
és szervezeti célok megvalósulásához 
( Bouskila-Yam és Kluger, 2011).

A Gallup Intézet a munkahelyi erőssé-
gekre összpontosító kutatásai során meg- 
állapította (Clifton és Harter, 2003), hogy 
a munkavállalók megtartásának és elégedett-
ségének két legfontosabb előrejelzője az, ha 
(1) a munkavállaló jellegzetes erősségek 
munkahelyi használatáról számol be, és 
(2) a közvetlen felettes elismeri a jellegzetes 
erősségeket. A munkavállalóknak azonban 
csak körülbelül 20%-a gondolja úgy, hogy 

a felettesük ismeri az erősségeiket. A munka-
vállalók körülbelül egyharmada mondja azt, 
hogy napi szinten van lehetősége arra, hogy 
azt csinálja, amihez a legjobban ért (Niemiec, 
2018).

Az erősséghasználat elősegítésének 
a harmadik módja az erősségalapú inter-
venciók alkalmazása, melyek az egyéne-
ket segítő személyes fejlesztési programok 
részeként, kiscsoportos workshopok/trénin-
gek formájában vagy online módon jelen-
hetnek meg a szervezetekben (Harzer, 2020). 
Az erősségalapú intervenciókat a tanul-
mány későbbi fejezetében mutatjuk be rész-
letesen.

Erősséghasználat a csoport  
szintjén

A szervezeteknél gyakori munkamód, hogy 
csoportokat hoznak létre bizonyos feladatok 
elvégzésére. A csoportban elvégzett munka-
feladatok esetén a csoport tagjai közös célo-
kat valósítanak meg, az elvégzendő felada-
tok függenek egymástól, a tagok között 
interakció van (Kozlowski és Bell, 2013), ami 
igen nehézzé teszi az egyéni erősségek 
csoportos kontextusban történő használatá-
nak megértését. A kollektív, csoportszintű 
erősséghasználat nem egyenlő azzal, hogy 
a csoporttagok optimálisan alkalmazzák 
személyes szinten az egyes erősségeiket (van 
Woerkom és mtsai, 2020), mivel az  erősségek 
egyéni szintű használata dinamikus és össze-
tett interakciós folyamatokat indít el a cso-
porttagok között (Kozlowski és Bell, 2013). 
Például, ha a csoport egyik tagja a saját igé- 
nyeihez képest optimális mértékben alkal-
mazza az erősségeit, az összességében ered-
ményezheti akár a csoportteljesítmény romlá-
sát is, ha az nem illeszkedik megfelelően 
a csoportcélokhoz.
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A kollektív erősséghasználat lényegi 
eleme, hogy az az egyén és a csoport számá-
ra is előnyös legyen. A kollektív erősséghasz-
nálat nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
a csoport összes tagjának minden erőssége 
alkalmazható lesz a csoportban (van  Woerkom 
és mtsai, 2020), mivel az egyénnek nem kell 
az összes jellegzetes erősségét egyszerre 
használnia a jó teljesítmény eléréséhez 
(Harzer és Ruch, 2012). Célszerű inkább arra 
törekedni, hogy a csoportfeladatok szem-
pontjából releváns erősségeket meghatároz-
zák, és a feladatok elosztása az egyéni erős-
ségek mentén történjen meg. A kollektív 
erősséghasználat megvalósulásához szüksé-
ges nagyfokú tudatosság mind a saját, mind 
a csoporttagok erősségével kapcsolatban, 
valamint lényeges eleme a csoporttagok erős-
ségeinek az elismerése, hitelesítése (van 
Woerkom és mtsai, 2020). A kutatások azt 
mutatják, hogy ha a csoporttagok elismerik 
egymás erősségeit, az elősegíti a csoport 
hatékony működését (Owens és mtsai, 2013). 
Emellett a csoporton belül egymás kompe-
tenciájának, erősségeinek a kölcsönös elis-
merése, tisztelete megkönnyíti a feladatok 
felosztását, koordinálást. Ez pedig hozzá járul 
a hatékony csoportműködéshez (Grutterink 
és mtsai, 2013).

Erősségalapú klíma

Ahhoz, hogy szervezeti szinten megvalósul-
jon és beépüljön a mindennapokba az erős-
ségek használata, olyan szervezeti klímának 
a kialakítására érdemes törekedni, ami támo-
gatja, lehetővé teszi az erősségek kibon-
takoztatást. Van Woerkom és Meyers (2015) 
az ezt támogató, erősségeket előtérbe helye-
ző légkört erősségalapú klímaként definiál-
ják. Meghatározásukban az erősségalapú 
klíma a munkavállalók percepciója a szer-

vezetben jelen lévő formális és informális 
irányelvekről, gyakorlatokról és eljárás-
módokról az erősségek azonosításával, fej-
lesztésével, használatával és értékelésével 
kapcsolatban. Az erősségalapú klímában 
megjelenik az erősségekkel való munkára 
jellemző „azonosítsd és használd” (identify 
and use) megközelítés (Govindji és Linley, 
2007), ami az erősségek azonosítására, majd 
az új módokon vagy gyakrabban történő 
használatára utal. A munkavállalók erőssé-
geinek értékelése, elismerése, sikereik meg- 
erősítése is az erősségeken alapuló pszicho-
lógiai légkör szükséges eleme (van Woerkom 
és Meyers, 2015).

Számos további humánerőforrás-gya-
korlat járulhat hozzá az erősségalapú klíma 
kialakításához, például olyan toborzási és ki- 
választási eljárások beiktatása, amelyekben 
hangsúlyt fektetnek a jelentkezők erőssége-
inek a megismerésére. Ebben fontos lépés 
lehet a munkacsoport hiányzó erősségeinek 
feltárása (ahová az új munkavállalót tobo-
rozzák) és az olyan jelölt kiválasztása, akinek 
az erősségei illeszkednek a  rendszerbe, illet-
ve kiegészítik a munkacsoport meglévő erős-
ségeit (van Woerkom, és mtsai, 2020). Ez az 
elgondolás összefügg a személy-környezet 
illeszkedés (person-environment fit) elméle-
tével, ami szerint a legjobb teljesítmény akkor 
várható el, ha a munkavállaló és a környezet 
jellemzői kompatibilisek. Az embereknek 
ugyanis veleszületett igé nyük van arra, hogy 
illeszkedjek a környezetükhöz és olyan 
környezetet keressenek, ami illik a jellem-
zőikhez (van Vianen, 2018). Van Woerkom 
és Meyers (2015) vizsgálatában az erősség-
alapú klímapercepció összességében olyan 
pozitív érzelmi állapotot  eredményezett, 
ami megnövekedett munkateljesítményhez 
vezetett.
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Az erősségalapú klíma kialakításához 
hozzájárulhat az erősséghasználat szerve-
zeti szintű támogatása. Ezen fogalom alatt 
a dolgozók hiedelmeit értjük arra vonatko-
zóan, hogy milyen mértékben érzékelik 
támogatónak a szervezetet az egyéni erőssé-
geik alkalmazására. Az erősségek  szervezeti 
szintű támogatása megnyilvánulhat abban, 
hogy segítik, bátorítják a munkavállalókat 
a saját erősségeik azonosításában; lehetővé 
teszik számukra, hogy olyan feladatokat 
végezzenek, amik az erősségeikkel összhang-
ban vannak; vagy olyan munkacsoportokat 
alakítanak ki, ahol a dolgozók erősségei 
kiegészítik egymást, összhangban vannak 
egymással (van Woerkom és Meyers, 2015). 
Az olyan klíma, ahol megvalósul az erőssé-
gek szervezeti szintű támogatása, pozitívan 
hat a munka iránti elköteleződésre (Botha és 
Mostert 2014; Mphahlele és mtsai, 2018), 
a munkahelyi teljesítményre (van Woerkom 
és Meyers, 2015), serkenti a pozitív inter-
akciókat a vezetők és a beosztottak között 
(Els és mtsai, 2016), valamint összefüggés-
ben áll az alacsonyabb mértékű hiányzással, 
különösen akkor, ha az alkalmazottak nagy 
terheléssel és érzelmi igénybevétellel néznek 
szembe (van Woerkom, Bakker és Nishii 
2016a). Az erősséghasználat szervezeti támo-
gatása olyan szervezeti szintű erőforrásként 
működhet, amely segíti a munkavállalókat 
abban, hogy elérjék munkahelyi céljaikat 
és olyan tevékenységekben vegyenek részt, 
amelyek elősegítik személyes fejlődésüket 
(van Woerkom, Bakker és Nishii, 2016a). Ha 
a munkavállalókat támogatják erősségeik 
használatában, akkor úgy érzhetik,  értékelik 
őket egyedi tulajdonságaik miatt, ami pedig 
pozitívan hathat az önbecsülésükre (Bakker 
és van Woerkom, 2018). Az erősséghaszná-
lat támogatása a szervezetekben ígéretes 
útnak tekinthető a munkavállalók egészsé-

gének és jóllétének a fejlesztésére, azonban 
ezen terület behatóbb feltárására további 
kutatások szükségesek.

erősségfóKuszú intervencióK 
A SZerveZetben

A tanulmány eddig részében bemutattuk, 
hogy milyen lehetőségek vannak az erőssé-
gek használatának elősegítésére szervezeti 
szinten. A továbbiakban az erősségala-
pú intervenciók általános jellemzői mellett 
az intervenciós folyamatok konkrét lépéseit 
ismertetjük.

Az intervenciók általános jellemzői

A pozitív pszichológiai intervenciók általá-
nos célja a jóllét növelése és a pozitív érzé-
sek, viselkedések és kogníciók elősegítése 
(Sin és Lyubomirsky, 2009). A pozitív pszi-
chológiai intervenciók többnyire a hétköz-
napi életet kívánják gazdagítani, javítják az 
életminőséget, ezáltal pedig segíthetik 
a negatív eseményekkel és érzésekkel való 
megküzdést is. Fontos jellemzőjük, hogy 
csak az empirikusan igazolt és bizonyított 
beavatkozásokat tekinthetjük pozitív pszi-
chológiai intervenciónak (Parks és Biswas- 
Diener, 2013).

A pozitív pszichológiai intervenciók 
egyik klasszikus témája az erősségek felis-
merése és fejlesztése (Parks és Layous, 2016). 
Az első empirikusan alátámasztott karakter-
erősség-intervenció Seligman és munkatár-
sai (2005) nevéhez fűződik. Eredményeik 
alapján a jellegzetes erősségek azonosítása 
és azok egy héten keresztüli rendszeres, tuda-
tos használata növeli a boldogságot és csök-
kenti a depressziós tüneteket. Ez a kutatás 
megannyi vizsgálat alapjául szolgált, amelyek 
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különböző kontextusban (középiskola, 
felsőoktatás, munkahely) és különböző élet-
kori csoportokban vizsgálják az erősségin-
tervenciók hatását (Ghielen és mtsai, 2017). 
A témában végzett szisztematikus áttekintő 
cikk alapján (Ghielen és mtsai, 2017) az erős-
ségalapú intervenciók növelték az élettel való 
elégedettséget, a pozitív érzelmeket, csök-
kentették a depressziós tüneteket, szerveze-
ti kontextusban vizsgálva az erősséginter-
venciók pozitív hatással voltak a munkahelyi 
teljesítményre és elköteleződésre, valamint 
a csoporton belüli információ megosztásra. 

Ahogyan korábban már hangsúlyoztuk, 
az erősség fejlesztésére irányuló munka 
egyik kulcspontja az erősségek fejleszthető-
ségébe vetett hit (Biswas-Diener és mtsai, 
2011), illetve a személyes erősségek felismeré-
se, meghatározása. Az erősségek felisme-
résének, azonosításának azonban láthattuk, 
hogy további fejlesztések nélkül csak rövid 
távú hatása van (Dubreuil és mtsai, 2016; 
Meyers és mtsai, 2015), így az erősségek 
 optimális használatának elősegítésére min-
denképp szükség van az intervenciók alatt 
(Niemiec, 2019). Az intervenciók során a te- 
vékenységeknek relevánsnak és a személy 
élethelyzetéhez illeszkedőnek kell lenniük, 
ugyanakkor támogatniuk kell az olyan új- 
szerű viselkedések és szokások kialakítását, 
amelyek elősegítik az erősségek folyamatos 
használatát az intervenció után is (Dubreuil 
és mtsai, 2016; Meyers és mtsai, 2015). Az 
erősségek működéséről nyújtott megfelelő 
információ, a folyamatos támogatás és 
visszacsatolás az erősségek fejlesztésénél 
kulcsfontosságú, amiket a beavatkozások 
tervezésénél figyelembe kell venni (Linley, 
2008). A legújabb kutatások ráadásul azt is 
kiemelik, hogy az intervenciók sikeressége 
nem csak magától a beavatkozástól függ, 
hanem legalább annyira attól is, hogy kinek 

és milyen körülmények között nyújtják azt. 
Azaz nemcsak arra kell fókuszálni, hogy 
milyen mechanizmusok, milyen konkrét 
gyakorlatok tesznek sikeressé egy interven-
ciót, hanem arra is, hogy az milyen résztve-
vői csoport számára és milyen feltételekkel 
működik (Nielsen és Miraglia, 2017).

Intervenciók szervezeti  
kontextusban

Szervezetekben megvalósult konkrét inter-
venciókat tekintve Harzer és Ruch (2016) 
online vizsgálatában a résztvevők először az 
erősségeiket azonosították a VIA-IS kérdő-
ív kitöltésével, majd reflektáltak az erőssé-
geik alkalmazására a napi szintű feladatok 
során. A beavatkozás következő szakaszá-
ban a jellegzetes erősségek új módon törté-
nő alkalmazására került a hangsúly. Ennek 
során arra bátorították a dolgozókat, hogy 
munkájukban négy héten keresztül új módon 
használják az erősségeiket. Az intervenciós 
programban részt vevő munkavállalóknak 
nőtt a hivatástudata és az élettel való elége-
dettsége, ez az eredmény pedig hat hónap-
pal később is fennmaradt. Forest és munka-
társai (2012) intervenciójában a dolgozókat 
először a jellegzetes erősségeik meghatáro-
zására kérték, majd azonosítaniuk kellett, 
hogy mikor működnek, teljesítenek a legjob-
ban a munkájukban. Ezután két erősséget 
kellett kiválasztani, amit az elkövetkezendő 
két hétben új módon alkalmaztak a munka-
végzésük során. A két hét lejárta után a részt-
vevők reflektáltak a kiválasztott erősségek 
használatára és tudatosították ezek pozitív 
következményét: az intervenció eredménye-
képpen nőtt a jóllét és az erősséghasználat 
mértéke.

A Dubreuil és munkatársai (2016) által 
megvalósított intervenció három fő elemből 
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állt: erősségek azonosítása, integráció, 
cselekvés. A résztvevők először azonosítot-
ták az erősségeiket a VIA kérdőív segítségé-
vel, ezután egy háromórás tréningen vettek 
részt. A képzés első részében a jelenlévőnek 
az erősségeikre kellett reflektálni, elsősor-
ban arra, hogy miként járultak hozzá az erős-
ségek a korábbi és jelenlegi sikereikhez 
(integráció). A tréning második részében 
cselekvési terveket készítettek arról, hogy 
hogyan tudnák jobban kihasználni erőssége-
iket jelenlegi munkájukban (cselekvés). 
Három hónappal a beavatkozás után az ered-
mények az erősségek használatának jelentős 
növekedését jelezték.

Az intervenciók folyamata és lépései

Miglianico és munkatársai (2020) a munka-
helyi erősséghasználattal kapcsolatos szak-

irodalmi áttekintő cikkükben egy öt lépés-
ből álló, integratív modellt javasolnak az 
erősségek szervezeti környezetben történő 
fejlesztésére. A modell összefoglalását 
az 1. ábra tartalmazza. Miglianico és munka-
társai (2020) szerint az első lépés az elő- 
készítés és az elköteleződés, melyben meg- 
történik az edukáció az erősségalapú megkö-
zelítésekről, valamint megfelelő mértékű 
információ nyújtása a tervezett intervenció-
ról. Kritikus fontosságú, hogy az interven-
cióban résztvevők megértsék a megközelítés 
lényegét és a folyamat lépéseit. Ezért átfogó 
képet kell biztosítani az erősségekkel való 
munka előnyeiről, lehetőségeiről, de emel-
lett a hátrányait is ismertetni kell, illetve 
a felmerülő kérdésekre, kételyekre szaksze-
rű választ nyújtani (Dubreuil és Forest 2017). 
Ez a nyitó lépés segíti bevonni a résztvevő-
ket az intervenciós folyamatba.

Előkészítés és
elköteleződés
• Edukáció az
erősségalapú
megközelíté-
sekről

Erősségek
azonosítása
• Kérdőíves
felmérés 
(pl. VIA)
• Önreflexiók,
mások vissza-
jelzése által

Integráció

• Egyéni
erősségek
tudatosítása,
integrációja
az énképbe

Cselekvések

• Cselekvési
tervek az
erősségek
alkalmazására

Értékelés

• Intervenció
hatásának fel-
mérése
• Következte-
tések levonása

1. 2. 3. 4. 5.

1. ábra. Az erősségek fejlesztésének integratív modellje szervezeti környezetben  
Miglianico és munkatársai (2020: 757) összefoglalása alapján

A következő lépés az erősségek azonosítása 
(2), ami történhet mérőeszközök (pl. Műkö-
dő Értékek Kérdőív, Peterson és Seligman, 
2004) vagy kevésbé strukturált módon ön- 
reflexió által (pl. olyan tevékenységek azono-
sításával, amelyben az egyén jól teljesített, 
hitelesség érzését, flow-élményt tapasztalt 
meg), vagy másoktól kapott visszajelzések 
segítségével. A módszerek önmagukban is 
hasznos információt nyújthatnak, azonban 

célszerű a különböző módszerek kombiná-
ciója (pl. kérdőív és a mások visszajelzései), 
mivel pontosabb és teljesebb képet nyújthat 
az erősségekről (Miglianico és mtsai, 2020).

A harmadik lépés az erősségek integrá-
lása az egyén identitásában (3). Az inter-
venció sikeressége szempontjából ez nélkü-
lözhetetlen folyamat, mivel lehetővé teszi az 
új információk megértését és beépítését, 
a cselekedetek okának megértését, továbbá 
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a saját viselkedés erősségek tükrében törté-
nő megfigyelését (Miglianico és mtsai, 2020). 
Ez a folyamat elősegíthető célzott kérdések-
kel, ami az erősségeket összekapcsolja 
a múltbéli sikerekkel (Dubreuil és mtsai. 
2016), önjellemzési gyakorlatokkal (Forest 
és mtsai, 2012). Niemiec (2018) könyvében 
számos karaktererősség-gyakorlatot ismere-
tet, például erősségmegfigyelés, 360 fokos 
erősségértékelés, erősségtörténet, holiszti-
kus erősséghasználat, amelyek az erősségek 
tudatosítására és működési mechanizmusa-
ik mélyebb megértésére szolgálnak.

A negyedik lépés a cselekvések (4) 
megvalósítása. Erre a szakaszra már kiala-
kul a résztvevőkben egy átfogó kép az erős-
ségek működéséről, természetéről, így képe-
sek változtatni azon, hogy hogyan használják, 
alkalmazzák azokat. Ahhoz, hogy az elmé-
letből megvalósuljon a gyakorlati alkalma-
zás, ajánlatos az erősségeket összekapcsol-
ni egyéni, csoport- vagy szervezeti szintű 
célokkal, kezdeményezésekkel, új projekt-
tel/feladatokkal. Emellett ajánlatos kollégák-
nak (vagy akár a felettesnek) figyelni egymás 
erősséghasználatára, és segíteni, támogatni 
a folyamatot (Linley, 2008). Az erősségek 
alkalmazásánál lényeges figyelembe venni 
a kontextuális tényezőket (Biswash-Diener 
és mtsai, 2011) és az optimális erősség-
használatra, vagyis az „arany középútra” tö- 
rekedni, ami az adott szituációban az erős-
ségek megfelelő mértékű kifejezését és 
kombinációját jelenti (Niemiec, 2019).

Végül az utolsó lépés az értékelés (5). Az 
intervenció lezárultával az elért eredménye-
ket értékelhetjük a résztvevők szubjektív 
élményei alapján (pl. saját megítélésük 
szerint mennyiben változott az erősség-
használatuk, szubjektív jóllétük) vagy objek-
tíven, a vizsgálat előtt mérőeszközökkel 
felmért változókkal (pl. jóllét, munkahelyi 

teljesítmény, elköteleződés, motiváció, elége-
dettség). A kapott eredmények információ-
val szolgálnak az intervenciók sikerességről, 
ami alapján el lehet végezni a szükséges 
módosításokat. Azonban meg kell jegyezni, 
hogy a mérőeszközök többsége önbevallá-
sos alapon működik, tehát a kitöltők szub-
jektív élményeire épít. Ezért itt is javasolt az 
értékelésnél a különböző módszerek kombi-
nálása (Miglianico és mtsai, 2020).

Ezen integratív modell az elemei össz-
hangban állnak a tapasztalati tanulás kulcs-
lépéseivel. Ennek során az általános, elmé-
leti tudás elsajátítását követően konkrét 
tapasztalatszerzésére kerül a hangsúly, amit 
önreflexió, absztrakció és a tanultak új hely-
zetben történő alkalmazása követ. Az ilyen 
típusú tanulás hatékonyan elősegíti a gondo-
latok és a viselkedés változását, továbbá 
ösztönzi az új szokások kialakítását (Kolb, 
2014). A karaktererősségek építéséhez és 
fejlesztéséhez nagyban hozzájárul a saját 
cselekvésekre történő visszaemlékezés, 
a különböző szituációkban megnyilvánuló 
erősségekre történő reflexió, valamint az erre 
épülő szokások, viselkedések kialakítása 
(Peterson és Seligman, 2004). Ezért, ha tartós 
viselkedésváltozást szeretnénk elérni az erős-
ségalapú intervenció által, fontos a tapasz-
talati tanulás elveit figyelembe véve meg- 
tervezni azt.

Összességében azt látjuk, hogy az inter-
venciók egymásra épülő lépései egy jól 
felépített rendszert alkotnak. Ezeket követ-
ve a munkahelyek eljuthatnak az egyéni erős-
ségek fejleszthetőségének artikulálásán 
keresztül azok felismeréséig, használatáig, 
az egyénhez illeszkedő feladatok választá-
sáig, majd egy erősségalapú munkahelyi 
kultúra kialakításáig. Ezek az elemek rész-
ben természetesen már eddig is jelen voltak 
a szervezetekben, ugyanakkor az erősségek 
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tudatos diagnosztizálása vagy a pozitív pszi-
chológiai intervenciók lépéseinek követése 
a munkavállalói teljesítmény és jóllét növe-
lésének újszerű módjait kínálja.

összegzés

Az erősség a pozitív pszichológia egyik 
központi fogalma, több vizsgálat igazolja az 
erősségek kapcsolódását a jólléthez és a telje-
sítményhez (pl. Harzer és Ruch, 2014; Schut-
te és Malouff, 2019), így ezek megismerése 
és a szervezetekben, munkahelyeken törté-
nő tudatos fejlesztése a pozitív pszicholó giai 
intervenciók alapvető formája. Írásunk célja 
az volt, hogy az erősségekkel, erősséghasz-
nálattal kapcsolatos különböző fogalmak, 
intervenciós lehetőségek bemutatásán keresz-
tül ismertessük a pozitív pszichológia alkal-
mazási lehetőségeit szervezeti kontextusban.

A gyakorlatban használt különböző 
 erősségmegközelítések közül kiemelkedik 
a Peterson és Seligman (2004) által leírt 
karakterősségek fogalma, mert ehhez kapcso-
lódóan számos empirikus kutatás született. 
Emellett ennek feltárására széleskörű vizs-
gálatok valósultak meg mind iskolai, mind 
szervezeti környezetben (Fodor és Molnár, 
2020), azonban az egyéb erősségkoncepciók 
(Buckingham és Clifton, 2001; Linley, 2008) 
is alkalmasak a szervezetekben történő erős-
ségalapú munka megvalósítására.

Az erősségek használatával kapcsolatban 
kiemeltük, hogy az erősségek fejlesztését 
egyéni, csoportos és szervezeti szinten is 
meg lehet valósítani (Linely, 2008; Harzer, 
2020). Ez a folyamat pedig öt általános lépés-
ben határozható meg: (1) pszichoedukáció az 
erősségekről; (2) erősségek azonosítása; 
(3) erősségek, erősséghasználat  tudatosítása; 
(4) jövőbeli tervek, célok  megfogalmazása; 

(5) a folyamat értékelése, szükséges változ-
tatások végrehajtása (Harzer, 2020). Az álta-
lános lépések megvalósításán túl az inter-
venciók sikerességéhez elengedhetetlen az 
adott szervezet speciális jellegzetességeinek 
feltérképezése, a résztvevők érdeklődésének, 
motivációjának, ismereteinek és életkori 
jellemzőinek a figyelembevétele annak érde-
kében, hogy a megvalósítandó intervenció 
valóban igazodjon az adott csoporthoz meg 
szervezethez és hatékony legyen.

Fontosnak tartjuk, hogy ahhoz, hogy az 
erősségalapú megközelítés hosszú távon is 
beépüljön az adott szervezetbe, célszerű 
olyan klíma kialakítására törekedni, ami-
ben az erősségorientált szemléletmód áthat-
ja a munkahelyi folyamatokat: például segít 
a dolgozóknak észrevenni és értékelni egy - 
más egyedi erősségeit, még akkor is, ha ezek 
az erősségek nem kapcsolódnak közvetlenül 
a munkafolyamatokhoz (van Woerkom és 
mtsai, 2020). A vezetők kulcsfontosságú 
szerepet játszanak az ilyen klíma kialakí-
tásában, hiszen értékeik és viselkedésük 
minden szervezeti szintre hatást gyakorol 
(Boehm és mtsai, 2015). Emiatt fontos, hogy 
magukénak érezzék az erősségalapú filozó-
fiát, illetve szerepmodellként is szolgálhat-
nak a dolgozók számára (van Woerkom és 
mtsai, 2020).

További kutatási irányokat is megfogal-
mazhatunk a témával kapcsolatban. Az erős-
séghasználat vizsgálata újszerű területnek 
számít az erősségekkel kapcsolatos kutatá-
sokon belül. Ezért még sok a nyitott kérdés, 
illetve hiányzik egy olyan átfogó elméleti 
keret, amely magyarázza, hogy pontosan 
milyen mechanizmusok állnak az erősség-
használat és a különböző pozitív kimenetek 
között (Bakker és van Woerkom, 2018). Jelen-
leg többféle elmélet áll rendelkezésre az erős-
séghasználat működési mechanizmusainak 
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magyarázatára, ilyen például a Bandura 
(1997) énhatékonyság-elméletén alapuló 
kognitív megközelítés, vagy az affektív 
mechanizmusokat hangsúlyozó bővíts-építs 
elmélet (Fredrickson, 2001). De az nem vilá-
gos, hogy milyen helyzetben pontosan melyik 
mechanizmus érvényesül (Bakker és van 
Woerkom, 2018). Ezt mindenképp érdemes 
tovább vizsgálni. Ezenkívül az erősségek 
használatáról és az erősségek használatának 
támogatásáról szóló jövőbeli tanulmányok 
hozzájárulhatnak a követelmény-erőforrás 
elmélet bővítéséhez (Bakker és Demerouti, 
2014, 2017) annak vizsgálatával, hogy az 
erősségek használata hogyan illeszkedik az 
elméletbe.

Az erősségintervenciók különböző 
formáinak hatékonyságvizsgálata szinte 
kimeríthetetlen tárháza a további kutatások-
nak. Ezen belül is a csoportszintű erősség-
használat, valamint az intervenciók szemé-
lyi és környezeti feltételei kívánnak nagyobb 
figyelmet. A szervezetekben az erősségek 
használatával kapcsolatos eddigi kutatások 
szinte mindig csak az egyéni szintre össz-
pontosítottak, ezáltal figyelmen kívül hagy-
ják, hogy a csoportkörnyezet fontos hatással 
van arra, hogy az egyén erősségeit észreve-
szik-e és értékelik-e mások (van Woerkom 
és mtsai, 2020). Van Woerkom és munkatár-
sai (2020) szerint a kollektív erősséghaszná-
lat a kognitív és motivációs folyamatok 
serkentése által növeli a csoportteljesítményt, 
így az különösen fontos lehet munkahelyi 
kontextusban. Az erősségek kollektív hasz-
nálata számos ügyfélközpontú foglalkozás 
esetében kiemelt jelentőségű lehet, ahol egyre 
több az olyan csoportok iránt igény, amelyek 
kreatív, személyes jelleget tudnak biztosíta-
ni, és a szolgáltatást az ügyfelek igényeihez 
igazítják (van Woerkom és mtsai, 2020). 
A kollektív erősséghasználat működésének 

és hatásainak feltárása tehát az erősséghasz-
nálattal kapcsolatos új és a gyakorlatba is jól 
átültethető kutatás irányokat jelöli ki. Mind-
emellett további vizsgálatok szükségesek az 
erősséghasználat szervezeti szintű hatásai-
nak a feltárására. Az eddig a vizsgálatok 
ugyanis nagyrészt az egyéni erősséghaszná-
latra fókuszáltak, illetve kevéssé mutatják 
be az intervenciók hosszabb távú eredmé-
nyeit (van Woerkom és mtsai, 2020).

Tanulmányunk egyik limitációja, hogy 
a terjedelmi korlátok miatt kifejezetten csak 
az erősségalapú megközelítést vizsgáltuk, és 
nem részleteztük a legtöbb szervezetben jelen 
lévő hiányalapú megközelítést ( Bouskila-Yam 
és Kluger, 2011), vagyis a gyenge pontok 
fejlesztésének szükségességét. A hiányala-
pú megközelítés is segíthet a munkavállók 
képességeinek és teljesítményeinek a javítá-
sában, bárt ez időnként demoralizálóan hat 
az egyén számára (Hodges és Clifton, 2004). 
Lehetséges, hogy a gyengeségek korrekció-
ja akkor vezet hatékony teljesítményhez, ha 
erősségalapú megközelítéssel párosul, vala-
mint, ha a tanulható és fejleszthető tudásra 
és készségekre összpontosít (Bouskila-Yam 
és Kluger, 2011). Lényeges kiemelni, hogy 
a pozitív pszichológiai újabb irányzatai 
a negatív érzések, élmények szerepét is hang-
súlyozzák (Ivtzan és mtsai, 2015). A szer-
vezeti munkában ezért kiegyensúlyozott 
megközelítésmódra érdemes törekedni, ami 
az erősségek hatása mellett figyelembe veszi 
a gyengeségek fejlesztésére irányuló törek-
vését létjogosultságát is (Linely és mtsai, 
2009).

Összességében hangsúlyozzuk, hogy 
a pozitív pszichológiai intervenciók célterü-
letei közül az erősségek vizsgálata csak egy, 
bár igen fontos elem. Számos más terület van 
(pl. hála, optimizmus, savoring, jelentésteli-
ség), amelyekkel kapcsolatban hatásvizsgá-
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latok támasztják alá a beavatkozások ered-
ményességét (Parks és Layous, 2016). 
A szervezeti környezetben és az egyéni szin-
teken megvalósuló intervenciókat éppen 
ezért érdemes az erősségeken túl más pozi-
tív pszichológia konstruktummal kiegészí-
teni. Célunk, hogy ezzel az elméleti össze-
foglalóval felhívjuk a figyelmet az erősségek 
fejlesztésének szervezetekben történő lehe-
tőségeire, illetve a témában történő kutatá-
sok megvalósulását elősegítsük.
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summary

Positive Psychology at the worKPlace: the use of strengths and the develoPment of 
POtentIALS In OrgAnISAtIOnS

Background: Investigation of psychological strengths is one of the main topics of positive 
psychological research. Strengths are essential building blocks for well-being and good 
performance, so recognizing, applying, and developing them is particularly important in the 
workplace and for organizational effectiveness.
Objectives: This theoretical overview aims to show, in addition to a general description of 
strengths, the importance of strengths and their function in the workplace. The paper points 
out how strengths can be used optimally in an organizational context, what characterizes 
psychological work with strengths, and summarizes workplace efforts and organizational 
interventions in order to developing strengths.
Method: In addition to focusing on Niemiec’s (2018) review book, our literature review is 
based on four comprehensive theoretical studies describing the basic concepts and fundamental 
issues of organizational strength use. We also included several empirical studies, mainly 
published after 2010, which explore the relationship between different strengths and well-
being or performance at work.
Results: The literature review of strengths suggests that in addition to identifying and 
recognizing strengths, it is worth focusing on their optimal use and development opportunities. 
Furthermore, besides the individual strengths, it is worth paying attention to group or collective 
strengths. Interventions should also focus on the specific characteristics of the target group 
and context besides general development processes.
Conclusions: Recognizing, using, and developing individual and group strengths can be 
crucial to well-being and performance at work, so applying these interventions and furthering 
the topic is one of the most promising options for organizational effectiveness.
Keywords: positive psychology, strengths use, strength based climate, strengths intervention
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