
Bevezetés
Az Európai Tanács 2000-ben, Lisszabonban elismer-
te, hogy egész Európa számára kihívást jelentenek a 
globalizációs, integrációs folyamatok, valamint a 
tudás alapú gazdaság irányába való elmozdulás. 
A nemzetek közötti éles versenyhelyzetben az elő-
nyöket már nem a gazdasági erőforrásokban, sok-
kal inkább a humán tőke iskolázottságában, kreati-
vitásában, rugalmasságában kell keresni.

A modernizáció hatása a mai magyar közokta-
tás feladatait is átértékelésre kényszeríti, változást 
sürget a személyiségfejlesztés feladatrendszerében 
és a hozzá kapcsolódó pedagógiai szerepvállalás-
ban. Felértékelődött az iskolák szerepe az élethosz-
szig tartó tanulás megalapozásában, az oktatás 
tartalmával, mikéntjével kapcsolatos kérdésekre 
adott helyes válaszok megtalálásában, annak értel-
mezésében.

A társadalmi-gazdasági fejlődés szükséglete az 
egyénnel szemben a használható tudás birtoklása, 
melynek kialakítását nagyban meghatározza az is-
kolák, ezzel együtt a pedagógusok szemléleti para-
digmaváltásán túl az átfogó tartalmi, módszertani 
és nem utolsósorban személyiségbeli megújulás, 
amely biztosíthatja a közoktatás számára a reform-
pedagógiákból már jól ismert és a 21. században 
újra igényelt életre felkészítő funkciót. A személyiség 
életre való felkészítését nem garantálhatjuk kész 
ismeretek közvetítésével és a tudás technokrata 
értelmezésével, csakis az egyén szükségleteiből ki-
induló, a személyiség optimális fejlődéséhez szük-
séges kompetenciafejlesztéssel, a konstruktivista 
pedagógia hatásaként ismert egyénileg konstruált 
tudás kialakításával. A személyiséget kell verseny-
képessé tenni és fejleszteni annak érdekében, hogy 
a változó világ igényeire mindenkor megfelelően 
tudjon reagálni.

Világosan látszik, hogy azok az intézmények, 
amelyek nem vállalják fel a személyiségfejlesztési-
nevelési feladatokat, csupán intellektuális fejlesz-
tést céloznak meg, hosszú távon tanulóik egyéni 
sikerességét gátolják, munkaerő-piaci lehetőségei-
ket csorbítják, társadalmi mobilitásukat gyengítik. 
Goleman (2004.) szavaival élve: „A munka világa 
változóban van. Új mércével ítélnek meg minket: 
nem csak annak alapján, milyen okosak vagyunk, 
vagy milyen képzettséggel és szakértelemmel ren-
delkezünk, hanem annak alapján is, mennyire tu-
dunk saját magunkkal és másokkal bánni.”

Az Európai Unió dokumentumai (oktatási do-
kumentumok, fejlődést felvázoló dokumentumok, 
stratégiai dokumentumok) megerősítik a fenti 
gondolatot, és előrevetítenek egy szociomorális 
személyiséget, aki kellő önismerettel rendelkezik, 
önfejlődésre képes, önálló, ugyanakkor koopera-
tív, tetteiért felelős, tisztelettudó, toleráns, felnőtt 
életre alkalmas, problémamegoldó, kommunikatív 
és munkára orientált. Az általános személyiségfej-
lesztési irány neveléstudományi szempontból re-
leváns értékek kialakítását célozza meg, melyeket 
a dokumentumok kompetenciaként defi niálnak. 
A pedagógiai kompetencia ilyen értelemben szino-
nimája a pedagógiai értéknek.

A pedagógiai érték minden esetben kettős 
funkciót lát el: egyrészt az egyént fejleszti, más-
részt a közösség számára is eredményes tud lenni, 
így valósítja meg a konstruktív életvezetés felté-
teleit. A konstruktív életvezetés az egyén aktivi-
tása, vagyis viselkedése során fejleszthető, orien-
tálható. A nevelés célja mindenkor az autonóm, 
belső szükségletből fakadó magatartásformák 
kialakítása.

A pedagógiailag releváns értékeket ma, a 21. 
század igényelt kulcskompetenciái között tartjuk 
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számon. A „kulcs” kifejezés ebben az értelemben a 
sikeres élet záloga, mely lehetőségeket nyújt, de a 
döntéseket mi hozzuk.

Napjainkban egyre gyakrabban foglalkoznak 
a szakértők a szociális kompetencia kutatásával. 
Nem véletlen ez, hiszen egyre több adat áll rendel-
kezésünkre arról, milyen nagymértékben befolyá-
solja az emberek egyéni és szakmai boldogulását a 
szociális viselkedés.

A szocialitás Nagy József (2002.) értelmezésében 
a személyiség szociális értékrendje, szociális motí-
vum-, készség-, képesség- és ismeretrendszere, va-
lamint szociális aktivitása (szociális magatartása, 
viselkedése). Nagy-Zsolnai (2001.) szerint a szo-
ciális kompetencia a szociális aktivitás pszichikus 
rendszere, amelyben a szociális képességrendszer 
komplex és egyszerű képességekből, a képességek 
elemeiből (készségekből, rutinokból, ismeretekből) 
szerveződik.

A család után az iskola befolyásolja legjobban 
a szociális kompetencia fejlődését. Ezt a befolyást 
az iskola és az osztály fi zikai környezetének, szo-
ciális strukturáltságának és kultúrájának, az is-
kola által közvetített szociális értékek körének, a 
pedagógus személyiségének, módszertani reper-
toárjának együttes hatása gyakorolja. A meleg, 
nyitott iskolai légkör, a tanuló-központú tanulás 
és tanítás, a kooperatív tanulási formák alkalma-
zása, a sokféle tanulási forrás biztosítása, a sze-
mélyközi kapcsolatok sokasága mind fejlesztő 
hatású.

Bábosik István (2003.) kutatásai alapján elmond-
ható, hogy az iskoláknak különleges szerepe van 
a 7. évfolyamos tanulók erkölcsi fejlődésének ori-
entálásában, a moralitás megalapozásában. Az itt 
szervezett nevelési hatásrendszer jelentős mérték-
ben befolyásolhatja annak a folyamatát, hogy a 7. 
osztályban jelentkező autonóm vezérlésre való át-
térés pozitív vagy negatív irányban realizálódik-e. 
Amennyiben a pedagógiai célok nem vagy rosszul 
rögzülnek, olyan nevelési defi cit keletkezik, amely 
később egyáltalán nem vagy csak igen nehezen 
hozható helyre. Kutatási adatai egyértelműen bi-
zonyították, hogy az erkölcsi magatartási és mo-
tivációs sajátosságok minősége mindenekelőtt a 
környezeti-pedagógiai hatásokra mutat nagyfokú 
érzékenységet.

Szociális kompetencia alatt vizsgálatunk során 
az egyén szűkebb-tágabb közössége irányában 
megmutatkozó viselkedésformáinak összességét 
értettük, mint pl. az egyén másik emberhez való 
viszonya, kommunikációs kultúrája, együttmű-
ködő készsége, problémamegoldó stratégiái. 

A viselkedésformák értelmezésünkben szociális 
motívumokból, ismeretekből, készségekből, ké-
pességekből állnak és szükségletből fakadnak, 
szociálisan tudatos, a másik embert, a társadalmat 
fi gyelembe vevő magatartást előidézve. A szociá-
lisan tudatos egyén fejlesztése az erkölcsi neve-
lés területén belül valósítható meg. Az iskolának 
meghatározó szerepe és felelőssége van a szoci-
ális kompetencia fejlesztésében és az oktatásba 
való integrálásában. Ez késztetett minket e terület 
mérésére.

A méréssel kapcsolatos teendők megszervezése 
és koordinációja 2006 áprilisában kezdődött. A te-
lepüléstípus, a képzéstípus és az állami – egyházi 
iskolák szerinti reprezentatív mintába 16 iskola ke-
rült, amelyek esetében a 7. évfolyamon egy vélet-
lenszerűen kiválasztott tanulócsoportnál mértünk. 
Ez összesen 354 tanulót jelentett.

Köszönettel tartozunk a Bács-Kiskun Megye 
Közoktatásért Közalapítványnak és a Bács-Kiskun 
Megyei Pedagógusháznak, amelyek támogatásá-
val a mérés elvégzése lehetővé vált.

A mérés megszervezése, lebonyolítása és az 
eredmények feldolgozása, elemzése 2007 márci-
usára befejeződött. Eredeti szándékunknak meg-
felelően nem csupán egy olyan elemzést szeret-
nénk közzétenni, amely régiónk egy reprezentatív 
mintáján rögzíti a szociális kompetencia aktuális 
állapotát. Sokkal jelentősebb az eredményekben 
rejlő tanulságok, ok-okozati összefüggések feltér-
képezése, hogy az oktatásban részt vevő és annak 
minőségéért elsősorban felelős pedagógusoknak 
segítséget nyújtson, új stratégiák kialakítására ösz-
tönözzön a szociális kompetencia fejlesztésében és 
az oktatásba való integrálásában. Ebben a remény-
ben ajánljuk mindenki fi gyelmébe megyei méré-
sünk összegző tanulmányát.

A mérés célja
Mérésünk fő célja az volt, hogy megvizsgáljuk a 
szociális kompetencia fejlettségi szintjét Bács-Kis-
kun megye 7. évfolyamos tanulói körében. Célunk 
volt az általunk készített kérdőív segítségével fel-
tárni e vonatkozásban a tanulók személyiségének 
motivációs rendszerét, s következtetéseket levon-
ni az intézménytípusok és a települések szociá-
lis kompetenciát biztosító pedagógiai feltétel- és 
hatásrendszereit illetően. A szociokulturális hát-
térvizsgálat során összefüggéseket kerestünk a 
tanulók szociális körülményeinek, intellektuális 
hátterének és szociális kompetenciájának szintje 
között.
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Mintavétel
1. táblázat: A minta összetétele

A településtípus szerinti 
minta rétegei

Tanulócsoportok 
száma

Tanulók 
száma

Iskolák 
sorszáma

Megyeszékhely 20,6% 3 73 15, 8, 3

Város 26% 3 92 2, 9, 11

Kisváros 18,9% 3 67 1, 7, 6

Nagyközség 4,8% 1 17 4

Község 29,7% 6 105 10, 12, 13, 14, 16, 5

Összesen 100% 16 354

A képzési típus szerinti 
minta rétegei

Tanulócsoportok 
száma

Tanulók 
száma

Iskolák 
sorszáma

8 osztályos ált. iskola 82,5% 14 288 2, 1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 8, 3, 4, 5, 6

8 osztályos gimn. 8,5% 1 32 15

6 osztályos gimnázium 9% 1 34 11

Összesen (100%) 16 354

Állami-egyházi ált. iskolák 
szerinti minta rétegei

Tanulócsoportok 
száma

Tanulók 
száma

Iskolák 
sorszáma

Világi ált. iskolák 93% 15 333 2, 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 4, 5, 6

Egyházi ált. iskola 7% 1 21 3

Összesen (100%) 16 354

Az 1. táblázat szerinti 354 fős mintán a repre-
zentativitást településtípus, képzéstípus és állami-
egyházi iskolák szerint biztosítottuk.

A mérés módszere
A kutatás módszeréül a minta magas száma miatt 
az írásos egyéni kikérdezést, ennek is a leghatéko-
nyabb változatát: a kérdőíves felmérést választot-
tuk. A módszer tudatában – a kapott eredmény 
elemzése során – nem arról szereztünk adatokat, 
hogy a tanulók milyen szociális részképességekkel, 
készségekkel és motívumokkal rendelkeznek, csu-
pán arról, hogy milyen kompetenciák meglétéről 
nyilatkoznak a kérdőíven.

A válaszadó mozgástere szerint a kérdéseink 
zárt, illetve nyílt kérdésekből álltak. A nyílt kérdé-
sekkel a tanulók saját nézeteinek, viszonyulásának, 
véleményének, motívumainak megjelenését kíván-
tuk biztosítani. A kérdésekre adott válaszokat a 
tartalomelemzés módszerével vizsgáltuk. Zárt kér-
déseink között feleletválasztást, ezen belül is alter-
natív választást és többszörös választást tartalma-
zó feladattípusok, valamint rangsorolást igénylő 
kérdések szerepeltek.

A vizsgált pszichikus területek
A kérdőív (1. sz. melléklet) a szociális kompetencia 
vizsgálatát hat területen kívánta feltárni, ezzel is 
biztosítva a szociális kompetencia megjelenésének 
sokszínűségét az egyén viselkedésében. E területek 
a szociális kompetencia motivációs – szükségleti 
bázisából kiinduló, szociális viselkedésben megje-
lenő magatartásformáira kérdeztek rá. A követke-
zőkben a szociális kompetencia vizsgálatának hat 
területét és a hozzá kapcsolódó kérdések számát 
mutatjuk be:

– Az élethosszig tartó tanulás képessége – élet-
célok: 2., 3., 4., 5., 20., 21. kérdés

– Önismeret képessége: 9., 10., 11., 24. kérdés
– Érzelmi kompetenciák – empátia, tolerancia, 

tisztelet, nyitottság képessége: 12., 13., 14., 18. kérdés
– Együttműködés képessége: 15. kérdés
– Versenyszellem képessége: 16., 17. kérdés
– Problémamegoldás képessége: 6., 7., 19., 20., 

22., 23. kérdés
Az egyes kompetenciaterületekhez tartozó kér-

dések kevertek, a besorolás azt jelzi, hogy ehhez a 
kompetenciaterülethez tartoznak legtöbb aspektu-
sukat tekintve.
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A kérdőív nyílt kérdései, melyek egyéni válasz-
tásokra kívántak rámutatni, a következők: 7., 8., 
10., 11., 13., 14., 21., 25.

A szociokulturális háttér vizsgálatára, a tanulók 
szociális körülményeinek, intellektuális hátterének 
és szociális kompetenciájának szintje közötti össze-
függések keresésére a következő kérdések szolgál-
tak: 8., 26., 27., 28., 29., 30., 31.

Az egyéb kérdések kategóriájába soroltuk azo-
kat a kérdéseket, amelyek a tanulói válaszok ne-
mek közötti megoszlásának, illetve a tanulmányi 
átlageredmények és a vizsgált szociális képességek 
közötti összefüggéseknek a vizsgálatára adtak le-
hetőséget: a kérdőív 1. és 32. kérdései.

A kérdéstípusok megjelenésének elméleti háttere a sze-
mélyiség szociális kompetenciájának vonatkozásában
Mitől függ, hogy valaki fejlett vagy fejletlen szo-
ciális kompetenciájú egyénné válik? A kutatások 
kimutatták, hogy a fejlett szociális kompetencia 
kialakulásának egyik előfeltétele az, hogy az egyén 
pozitív önértékeléssel és a környezetével kapcsolat-
ban pozitív attitűddel rendelkezzen. Mások pozitív 
elfogadása, az aktív közreműködés, az egészséges 
versenyszellem, a hatékony problémamegoldás és 
kommunikáció ugyancsak fontos eleme a szociális 
kompetenciának. Mindegyik komponens elősegíti, 
hogy az egyén interakciói során sikeres legyen, s 
az interakciós partner vagy partnerek visszajelzé-
sei alapján helyesen változtasson viselkedésén, ha 
ez szükséges. A szociális kompetencia alakulására 
fejlesztőleg hat, ha a problémákat az egyén kreatí-
van, alternatív módon képes megoldani úgy, hogy 
közben saját és a csoport érdekeit egyaránt fi gye-
lembe veszi. Végül a nyitott, barátságos és együtt-
működő egyéniség szintén pozitív hatású a szociá-
lis kompetencia alakulásában.

Az élethosszig tartó tanulás (továbbiakban ÉTT) 
képességének vizsgálatával azt kívántuk feltárni, 
hogy a tanulók mennyire készültek fel az életben 
rájuk váró folyamatos változásokra, mennyire birto-
kolják az Európai Unió által meghatározott verseny-
képességhez szükséges készségeket, képességeket. 
Az ÉTT olyan tanulási vágy, szükséglet meglétét 
jelenti az egyénben, amely lehetővé teszi számára a 
különböző igények szerinti önkéntes fejlődést. Az, 
aki nem képes változni – rugalmatlan –, nem lesz 
képes saját korlátai mögül kilépni, zárva maradnak 
előtte a lehetőségek, kudarcokat élhet meg. Az egyé-
ni sikertelenség pedig szociális sikertelenséget von-
hat maga után. A tanulás megszerettetése, a tudás 
értékként való felfogása az iskoláknak, a pedagógu-
soknak elsődleges nevelési – oktatási feladata, a tár-

sadalmi mobilitás záloga, az esélyegyenlőtlenségek 
leküzdésének indikátora lehet.

Az önismeret képessége, vagyis az egyéni lehe-
tőségek és korlátok ismerete, a reális énkép kiala-
kítása előfeltétele az önelfogadásnak. Csak az az 
ember képes másokat tisztelni, elfogadni, aki saját 
magát is elfogadja. Ilyen értelemben az önismeret 
az individuális és szociális képességek mozgatóru-
gója, az önmagát és társait is elfogadó, önfejlesztő, 
önrefl ektív személyiség velejárója.

Az érzelmi kompetenciák csoportján keresz-
tül a tanulók toleranciáját, empátiáját, a másik fél 
tiszteletére utaló viselkedését vizsgáltuk. Érzel-
meinknek, cselekvéseinknek és azok hatásainak 
felismerése, az érzelmi tudatosság és a szociális 
felelősségtudat kialakulása biztonságos, énerősítő, 
támogató nevelői attitűd eredménye. Egy 21. szá-
zadi európai polgár az érzelmi kompetenciák bir-
toklása nélkül nem lehet kapcsolataiban, kommu-
nikációjában eredményes sem individuális, sem 
szociális téren.

Ha megnézünk egy mai álláshirdetést, láthatjuk, 
hogy a kognitív kompetenciákat szükséges, de nem 
elégséges feltételekként defi niálják bennük. A csa-
patszellem, az együttműködés készsége ma elvárt 
személyiségvonás lett. Az együttműködés olyan 
összetett képességhalmaz, amely nem képes önma-
gában, más képességek és készségek együttállása 
nélkül létezni. Mint képesség abban az esetben tud 
funkcionálni, ha további képességeket foglal magá-
ban, mint pl. a türelmet, az empátiát, az akaraterőt, 
az ön- és társismeretet, a tiszteletet, a kommuniká-
ciós képességet, a kreativitást, a problémamegoldó 
képességet… Az együttműködés képességének ki-
alakítását az iskolai feltételrendszer, tevékenység-
szervezés nagymértékben befolyásolja.

Az együttműködéssel nem ellentétes a verseny-
szellem képessége, mely ma ugyancsak igényelt 
személyiségbeli összetevő. Az egészséges verseny-
szellemű tanuló belsőleg motivált a feladat végre-
hajtására, hajtja a sikerélmény úgy, hogy minden 
esetben fi gyelembe veszi a másik fél érdekeit is. Ez 
a fajta ún. asszertív magatartás a 21. század kívá-
natos magatartásformájává érett. Magában foglalja 
az érdekérvényesítés képességét, a döntési készsé-
get, a vitakészséget ugyanúgy, mint a toleranciát, 
türelmet, tiszteletet. Több vizsgálat is kimutatta, 
hogy ma a magyar pedagógusok a versenyszellem 
kialakítása ellen dolgoznak. Kifejezetten károsnak 
tartják e képességet, mely szerintük agressziót, el-
lenszenvet szül. A versenyszellem 21. századi ér-
telmezése és kialakítása nagy kihívás elé állította a 
mai magyar iskolákat.
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A problémamegoldás képessége a döntés, az 
akaraterő, a kitartás, a kreativitás, a nyitottság, a 
tárgyalási készség, a hatékony kommunikáció ké-
pességein keresztül értelmezhető. A fi atalok szá-
mára meg kell tanítani a problémamegoldás stra-
tégiáit.

A hat kompetenciaterület fejlesztése sürgető 
közoktatási feladat, melyet az élet állít az iskolák 
és pedagógusok elé. Egy szemléletbeli – szakmai – 
személyiségbeli megújulással biztosítani lehetne a 
szociális kompetencia kialakításának feltételrend-
szerét. Az iskolák mellett a családra is óriási fele-
lősség hárul. A teljesítmény-központú társadalmi 
– szülői elvárások még mindig nehezítik az iskolák 
kitörési szándékait.

Hipotézis

A 7. évfolyam életkori sajátosságainak vonatkozásában
Feltételezésünk szerint a 7. évfolyamos tanulók-
nak konkrét, határozott válaszaik lesznek a feltett 
kérdésekre. Viselkedésükből nem fog hiányozni 
a közösségi jelleg, vagyis adott ingerekre nyújtott 
válaszaikban fi gyelni kívánnak szűkebb – tágabb 
környezetükre is. Ebben az életkorban már elvárha-
tó a szociális képességek viszonylagos fejlettsége, 
tehát a különböző kompetenciaterületeken belül a 
szociális kompetencia szempontjából releváns vi-
selkedés elvárható. A cselekvések motivációjaként 
azonban nagy valószínűség szerint meg fog jelenni 
a kortárscsoporthoz való igazodás, a társak véle-
ményének, elfogadásának motiváló ereje. A felnőtt 
tekintélyi személyeknek, mint pl. a szülőknek, pe-
dagógusnak, vagy az utca emberének való meg-
felelés igénye pedig hangsúlytalanná válik. Ilyen 
értelemben a válaszok torzulhatnak.

Kompetenciaterületek szerint
Az ÉTT képességének tekintetében feltételezésünk 
szerint a tanulók nem szeretnek tanulni, olvasni, 
bár esetenként látják a tudás szükségességét a mai 
világban. Önismeretük hiányos, együttműködni 
nem tanultak meg, a versenyhelyzeteket kerülik, 
kíváncsiságuk gyengül. Bár szeretnék a problé-
mákat kezelni, van erre vonatkozó motivációjuk, 
azonban nem mindig tudják a megoldás lépéseit. 
Konkrét célja csak néhányuknak lesz, a tervezés, 
előrelátás még nem fontos számukra. Társas vi-
szonyaikban fontos a kortárscsoport, de a tágabb 
közösségi értékek szempontjából viselkedésüket 
az erkölcsi labilizálódás jellemzi. Ebben az értelem-
ben közömbösséget, az értékítéletek gyengülését, 
elbizonytalanodását feltételezzük.

Településkörnyezet szerint
Feltételezésünk szerint eltérő válaszokat fognak 
nyújtani a tanulók aszerint, hogy milyen telepü-
lésen található iskolájuk. Szerintünk egy kisebb 
lélekszámú településen – vizsgálatunk szempont-
jából a község és nagyközség esetében – a tanulók 
fejlettebb szociális kompetenciával rendelkeznek, 
mert egy kisebb közösség pozitívan képes befo-
lyásolni az erkölcsi fejlődést, szinte azonnali kont-
rollt nyújt, míg egy nagyobb település – esetünk-
ben megyeszékhely, város és kisváros – negatív 
hatásokat fejt ki, kontrollfunkcióját nehezebben 
érvényesíti.

A képzőintézmény típusa szerint
Hipotézisünk szerint egy általánosan képző intéz-
mény – esetünkben a 8 osztályos általános iskola 
– sokkal színesebb, sokoldalúbb személyiségfej-
lesztést tud megvalósítani, ezzel hozzájárulva a 
szociális kompetencia kialakításához, míg ebben 
az értelemben a gimnáziumok egy célirányos, 
ugyanakkor a szociális kompetenciák fejleszté-
sének oldaláról nézve szűkösebb lehetőségeket 
nyújtanak. Bizonyára különbségek lesznek a 6 
osztályos, illetve 8 osztályos gimnáziumi tanulók 
között is. A 6 osztályos gimnáziumba járó diákok 
a 7. évfolyamban első gimnáziumi éveiket töltik, 
feltételezhetően több motivációval rendelkeznek, 
mint a 8 osztályos gimnáziumba járó társaik. Az 
egyházi nevelési elvek tükrében az ebbe az intéz-
ménybe járó tanulóktól elvártuk a szociális kom-
petenciák fejlettségét.

Szociokulturális – intellektuális háttér vonatkozásában
A szociokulturális háttérre vonatkozó kérdések 
alapján azt az irányelvet követtük, mely szerint 
azoknak a tanulóknak lesznek releváns válaszaik 
a szociális képességek vonatkozásában, akiknek 
szülei magasabb iskolai végzettséggel rendelkez-
nek. A magas iskolai végzettség mögött a szociá-
lis kompetencia fejlődését pozitívan befolyásoló 
hatásrendszert, nevelői attitűdöt és a konstruktív 
értékrendszer követendő mintáját feltételeztük.

A tanulók tanulmányi átlageredményeinek vonatkozá-
sában
Általánosságban feltételezzük, hogy a jó tanul-
mányi átlageredmény a szociális képességek ki-
alakulását is fejleszti. Szerintünk a tanulók telje-
sítményével egyenes arányban fejlődik a szociális 
kompetencia is.

Felmérésünkből közvetetten feltárulnak az 
adott intézmények, ezen túlmenően a pedagógu-
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sok intézményük emberképéről vallott felfogása, 
pedagógiai hatásrendszere, módszertani kultúrája, 
tanulásszervezési technikái, vezetési stílusa. Való-
színűsíthető, hogy a magyar iskolarendszer még 
nincs felkészülve a szociális kompetencia fejleszté-
séhez nélkülözhetetlen megoldásmódok befogadá-
sára, produkálására.

A válaszadók nemek közötti megoszlása szerint
Nemek vonatkozásában úgy gondoljuk, a lányok 
a kapcsolattartást, a kommunikációt, az empátiát 
igénylő kérdéseknél válaszolnak a szociális kom-
petencia vonatkozásában relevánsan, a fi úk eze-
ken a területeken gyengébben fognak teljesíteni, 
azonban a versenyhelyzetet szeretik, kreatívabbak, 
kockázatvállalóbbak és jobb problémamegoldók 
lesznek. A nemek szerinti válaszokat egymással, 
illetve az összes minta átlagával hasonlítjuk össze.

A mérés lebonyolítása
A mérést 2006 májusában végeztük. Bács-Kiskun 
megye 16 iskolája összesen 354 diákkal vett részt 
benne. A kérdőívhez részletes mérési útmutató 
készült, amelyet megküldtünk az érintett iskolák-
nak. Ebben jeleztük, hogy a tanulói kérdőíveket az 
iskola fejbélyegzőjével kell ellátni, ám az iskolák 
megnevezése kizárólag a visszajelzés érdekében 
volt szükséges. Az adatokat titkosan kezeltük, 
s összegző tanulmányunkban a mérésben részt 
vevő iskolákat, tanulócsoportokat, tanulókat nem 
nevesítjük. A mérés során a tanulók önállóan dol-
goztak, a felügyeletet bármilyen szakos tanár ellát-
hatta. A mérés időtartama 45 perc volt. A felügye-
lő tanárok fi gyelmét külön felhívtuk arra, hogy a 
felmérést megelőzően gondoskodjanak a tanulók 
megfelelő motiválásáról. A kitöltött kérdőíveket a 
megyei pedagógiai intézetben értékeltük, majd az 
eredményeket matematikai statisztikai módsze-
rekkel elemeztük.

A mérés eredményeinek elemzése a zárt kérdésekre adott 
válaszok tekintetében
A mérés eredményeit első lépésben a zárt kérdé-
sekre adott válaszok elemzésén keresztül mutatjuk 
be. Ez az elemzés az egész 7. évfolyamos tanulói 
minta válaszait reprezentálja, az egyes kompeten-
ciaterületek egyenkénti értékelésével.

Vizsgáltuk az eredményeket még intézménytí-
pusok, településkörnyezet, a család szociokulturális 
háttere, illetve a tanuló iskolai teljesítménye vonat-
kozásában is. Végül a nyílt kérdések elemzésének 
rövid összefoglalását mutatjuk be.

A zárt kérdéseket kérdőívünkben az 1., 2., 3., 4., 
6., 9., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 24., 26., 29., 30., 
31., 32. számú kérdések jelentették, feleletválasztást 
és rangsorolást igénylő válaszokat takartak.

A tanuláshoz kapcsolódó szociális képességek vizsgála-
tának eredményei
A 354 tanulói minta válaszainak elemzése a követ-
kező megállapításokat eredményezte. A 2. kérdésre 
adott válaszok alapján egyértelműen látszik, hogy 
a 7. évfolyamos tanulók nem szeretnek tanulni. 
A 2. táblázat szerint az összes mintában 62,7%-uk 
válaszolt nemmel erre a kérdésre, településtípus 
szerint a megyeszékhelyi tanulók 75,3 %-a, a vá-
rosi tanulók 63%-a, a kisvárosiak 55,2%-a, község-
ben tanuló fi atalok 61,9% adott nemleges választ. 
Érdekes eredményt hozott azonban a nagyköz-
ségben tanuló diákok válasza, akik ugyanolyan 
százalékban, de ellentétes motivációt mutatnak 
a tanulás iránt. Ők 64,7 %-ban jelezték, hogy sze-
retnek tanulni, s ez az érték szignifi kánsan eltér a 
többi településtípus értékeitől (a variancia analízis 
szignifi kanciaszintje: 0,025 < 0,05).

A 3. táblázat azt mutatja, hogy a képzési típus sze-
rint az általános iskolások 63,5%, a 8 osztályos gimná-
ziumi tanulók 75 %-a nem szeret tanulni, a 6 osztályos 
gimnáziumba járó tanulók azonban – bár nem nagy 

2. táblázat: A 2. kérdésre (Szeretsz tanulni?) adott válaszok megoszlása településtípus szerint

A településtípus szerinti minta rétegei Fő Nem válaszolt % Igen % Nem %

Megyeszékhely 20,6% 73 0,0 24,7 75,3

Város 26% 92 1,1 35,9 63,0

Kisváros 18,9% 67 0,0 44,8 55,2

Nagyközség 4,8% 17 0,0 64,7 35,3

Község 29,7% 105 0,0 38,1 61,9

Összesen (100%) 354 0,6 36,7 62,7
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arányban – mégis inkább a tanulás mellett állnak. Ők 
55,9%-ban gondolják úgy, hogy szeretnek tanulni, s 
ez az érték jelentősen eltér mind az általános isko-
lások (páronkénti szignifi kanciaszint: 0,008 < 0,05), 
mind a 8 osztályos gimnáziumi tanulók (páronkénti 
szignifi kanciaszint: 0,006 < 0,05) átlagértékétől (a 
variancia analízis szignifi kanciaszintje: 0,005 < 0,05). 
Ennek egyik oka az lehet, hogy új még nekik a gim-
náziumi érzés, bennük van a sikeres felvételi öröme, 
még elszántak, akarnak. A kérdés csak az: mi történik 
tanulási motivációjukkal az évek folyamán?

Érdekes eredményt láthatunk a 4. táblázatban 
a világi és az egyházi iskolák tanulói válaszainak 
összevetéséről a témában. A fenti adatok alapján 
nem meglepő, hogy a tanulni nem szerető tanulók 
tábora erősebb, azonban az egyházi iskolába járó 
tanulók nagyarányú, 81%-os ellenállása a tanulás-
sal szemben meglepő. Az egyházi iskolába járó ta-
nulók esetében az ember hajlamos belső motivált-
ságot feltételezni, hiszen egyfajta elköteleződés kell 
az iskolatípus kiválasztásához, bár a nevelői stílus 
erősen autoriter vonásai, a magas követelmény – 
kognitív, individuális és szociális téren egyaránt –, 
az oktatáscentrikus pedagógiai hozzáállás ugyan-

csak jellemzői ezen intézménytípusnak. Ma már 
vizsgálatok sokasága bizonyítja, hogy a tanulás 
megszerettetését ezek a feltételek nem biztosítják. 
Reprezentatív mintánkban az egyházi iskolák ta-
nulói létszámának alacsony volta ellenére (21 fő) 
ez az eredmény szignifi káns, ugyanis a világi isko-
lákba járó 333 fős részmintában a tanulók 61,3%-a 
mondja azt, hogy nem szeret tanulni, s a t próba 
szerint a két részminta százalékos átlageredményei 
közötti különbség nem a véletlennek köszönhető. 
A szignifi kanciaszint: 0,049 < 0,05, tehát 95 %-os 
valószínűségi szinten állíthatjuk, hogy az átlagok 
különböznek egymástól.

A fi úk és a lányok válaszainak összehasonlítá-
sa azt mutatja az 5. táblázatban, hogy a fi úk jóval 
nagyobb arányban nem szeretnek tanulni (72%), 
mint a lányok (54%). A t próba a két érték közöt-
ti különbséget szignifi kánsnak mutatta, mivel a 
szignifi kancia- szint 0,002 < 0,05.

A tanulás motivációját feltáró 3. számú kérdés 
egyértelműen bizonyította azt a feltételezésünket, 
mely szerint a 7. évfolyamos tanulók a felnőtt tekin-
télyi személyek hatásait, a nekik való megfelelést 
fi gyelmen kívül hagyják tanulási motivációjuk te-

Fiúk-lányok szerinti minta rétegei Fő Nem válaszolt % Igen % Nem %

Fiúk 48% 169 1,0 27,0 72,0

Lányok 52% 185 0,0 46,0 54,0

Összesen (100%) 354 0,6 36,7 62,7

A képzési típus szerinti minta rétegei Fő Nem válaszolt % Igen % Nem %

8 osztályos ált. iskola 82,5% 288 0,0 36,5 63,5

8 osztályos gimn. 8,5% 32 0,0 25,0 75,0

6 osztályos gimnázium 9% 34 2,9 55,9 41,2

Összesen (100%) 354 0,6 36,7 62,7

3. táblázat: A 2. kérdésre (Szeretsz tanulni?) adott válaszok megoszlása képzési típus szerint

4. táblázat: A 2. kérdésre adott válaszok megoszlása világi és egyházi iskolák szerint

Állami-egyházi ált. iskolák szerinti 
minta rétegei Fő Nem válaszolt % Igen % Nem %

Világi ált. iskolák 93% 333 0,6 38,1 61,3

Egyházi ált. iskola 7% 21 0,0 19,0 81,0

Összesen (100%) 354 0,6 36,7 62,7

5. táblázat: A 2. kérdésre adott válaszok megoszlása a nemek szerint
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kintetében. Ezt bizonyítja az összes minta 3.c, vala-
mint a 3.e kérdésekre adott egyértelmű ’egyáltalán 
nem’ jellemző válaszainak magas százaléka. Ezt az 
eredményt megerősítve láttuk a képzőintézmények 
és a települések szerinti csoportosítás során is, azzal 
a kikötéssel, hogy nagyközségben iskolába járó ta-
nulóknál a válasz árnyaltabb: a 3.c és 3.e kérdésekre 
az ’általában nem jellemző’ válasz kapott a legtöbb 
százalékot. A világi és egyházi iskolák tanulóinak 
válaszai annyiban különböznek, hogy az egyházi is-
kola tanulói egyenlő százalékban (23,8%) általában 
nem jellemzőnek, illetve mindig jellemzőnek tartják 
a szülői büntetéstől való félelmet tanulási motiváci-
ójuk kialakulásában. Ez a helyzet az egyetlen tanu-
lói csoport egyediségének következménye is lehet.

A kortárscsoport hatásainak, valamint a tudás 
mint érték elismerésének kettőssége jellemzi a ta-
nulókat a 3.i kérdésre adott válaszaik alapján. En-
nél a kérdésnél az összes mintában az ’egyáltalán 
nem jellemzőtől’ a ’gyakran jellemző’ motivációig 
szinte azonos százalékon mozogtak a válaszok. Ez 
a sokszínűség a képzőintézmények típusa, a tele-
pülések, illetve a világi – egyházi iskolák viszonyá-
ban is megfi gyelhető volt.

Érvényesnek mondható az a megállapított ered-
mény, mely szerint a 7. évfolyamos diákok az ösz-
szes minta mellett a vizsgált három alkategóriában 
is egyértelműen fontosnak ítélik meg a tanulást jö-

vőjük szempontjából. A megállapítás pozitívuma, 
hogy a diákok kíváncsiak, igénylik a sikerélményt, 
a megerősítést és nem utolsósorban motiváltak a 
folyamatos tanulásra. Ezt bizonyítják a 3.b, 3.d, 
3.f., 3.g válaszokra adott százalékos eredmények. 
A hozzáállás akár belső motivációt is sugallhat, 
egészen addig, amíg meg nem nézzük a tanulók 
3.j kérdésre adott válaszát, amely egyértelműen ta-
gadja, hogy a tanulás belső szükségletből fakad.

Feltételezésünkkel ellentétes eredményt hozott 
az összes mintában az olvasás szeretetére vonatkozó 
4. kérdés. Ebben az esetben 70,3 %-ban válaszoltak 
úgy a tanulók, hogy szeretnek olvasni. Ez a pozitív 
válasz fi gyelhető meg a négy vizsgált kategória sze-
rinti csoportosítás eredményeként is: a diákok kép-
zési típustól, településkörnyezettől, valamint világi 
– egyházi iskolától függetlenül szeretnek olvasni. A t 
próba és a varianciaanalízis a minta különböző réte-
geibe tartozó tanulók válaszának átlagértékei között 
nem jelzett jelentős eltérést, egyedül a 8 osztályos 
általános iskolás tanulók vonatkozásában (66,3%) 
mutatott a varianciaanalízis (szignifi kanciaszint: 
0,001 < 0,05) jelentősen gyengébb eredményt a többi 
iskolatípus tanulóinak átlagától. A válaszok min-
denhol biztosan, magas százalékban mutatják az 
olvasás szeretetének meglétét. Ez egy olyan peda-
gógiai lehetőség, amelynek kiaknázása az iskolák és 
a pedagógusok első számú felelőssége.

3. Miért szoktál tanulni?

Gyakoriságok % Összes
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3a. Tovább szeretnék tanulni. 0,3 1,4 1,4 10,2 26,0 60,7 4,4

3b. Nem akarok rossz jegyet kapni. 0,3 2,3 5,1 6,2 29,4 56,8 4,3

3c. Félek a tanárok büntetésétől. 0,3 35,0 24,0 15,5 15,3 9,9 2,4

3d. Az új tudás segít, hogy az életben elér-
hessem céljaimat.

0,6 2,5 4,0 16,7 35,6 40,7 4,1

3e. Félek szüleim büntetésétől. 0,3 27,7 25,4 21,8 14,1 10,7 2,5

3f. A dicséret miatt. 0,3 15,8 13,0 24,0 28,5 18,4 3,2

3g. Kíváncsi vagyok, sok minden érdekel 0,6 3,4 11,6 22,0 31,4 31,1 3,8

3h. Azt gondolom, több tudással jobban el 
tudok igazodni a világban.

0,3 2,0 4,8 11,9 35,0 46,0 4,2

3i. Szeretek kitűnni tudásommal a társaim 
közül.

0,3 22,3 20,1 22,9 22,6 11,9 2,8

3j. Kifejezetten élvezem a tanulást. 0,6 35,9 21,2 27,1 12,7 2,5 2,2

6. táblázat: A 3. kérdésre adott válaszok gyakorisági megoszlása, átlagai
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7. táblázat: A 4. kérdésre (Szeretsz olvasni?) adott válaszok megoszlása

A településtípus szerinti minta rétegei Fő Nem válaszolt % Igen % Nem %

Megyeszékhely 20,6% 73 0,0 69,9 30,1

Város 26% 92 0,0 75,0 25,0

Kisváros 18,9% 67 0,0 73,1 26,9

Nagyközség 4,8% 17 0,0 76,5 23,5

Község 29,7% 105 1,0 64,8 34,2

A képzési típus szerinti minta rétegei Fő Nem válaszolt % Igen % Nem %

8 osztályos ált. iskola 82,5% 288 0,4 66,3 33,3

8 osztályos gimn. 8,5% 32 0,0 90,6 9,4

6 osztályos gimnázium 9% 34 0,0 88,2 11,8

Állami – egyházi ált. iskolák szerinti minta rétegei Fő Nem válaszolt % Igen % Nem %

Világi ált. iskolák 93% 333 0,3 70,9 28,8

Egyházi ált. iskola 7% 21 0,0 61,9 38,1

Fiúk – lányok szerinti minta rétegei Fő Nem válaszolt % Igen % Nem %

Fiúk 48% 169 1,0 65,0 34,0

Lányok 52% 185 0,0 75,0 25,0

Összesen (100%) 354 0,3 70,3 29,4

9. Mennyire ismered saját magadat?

Gyakoriságok % Összes
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9.a. Vannak rossz tulajdonságaim és isme-
rem is azokat.

0,0 0,6 5,6 17,8 44,4 31,6 4,0

9.b. Ha egy feladat meghaladja az erőmet, 
csak akkor veszem észre, amikor már elvál-
laltam és meg akarom oldani.

0,3 14,4 20,1 29,1 24,3 11,9 3,0

9.c. Tudom, mely tantárgyakból vagyok jó 
és melyekből nem.

0,6 0,6 0,6 4,8 22,9 70,6 4,6

9.d. Nem tudom, mit kellene tennem azért, 
hogy megvalósíthassam céljaimat.

0,3 33,1 22,0 21,2 13,8 9,6 2,4

9.e. Ismerem lehetőségeim határait. 0,3 4,0 4,0 23,4 40,4 28,0 3,8

9.f. Lehet rám számítani minden esetben. 0,3 1,1 3,1 20,6 43,5 31,4 4,0

9.g. Az engem ért bírálatokat meghallgatom 
és tanulok belőlük.

0,3 5,9 8,5 17,5 44,9 22,9 3,7

A 9. kérdésben szereplő állításokra (a-g) 
adott válaszok összesített átlagértéke

      3,8

8. táblázat: A 9. kérdésre adott válaszok gyakorisági megoszlása, átlagai
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Az önismeret kompetenciaterület elemzése
Hipotézisünkkel ellentétes eredményt hoztak a 
tanulók 9. kérdésre adott válaszai. Feltételeztük, 
hogy a tanulók önismerete hiányos, ezzel szemben 
válaszaikban tudtunkra adták, hogy tisztában van-
nak képességeikkel, lehetőségeikkel, korlátaikkal, 
képesek tanulni hibáikból, bár céljaik elérése ér-
dekében ezeket a tulajdonságaikat még nehezen 
mozgósítják. Ezt tükrözi a 9.b kérdésre (Ha egy 
feladat meghaladja az erőmet, csak akkor veszem észre, 
amikor már elvállaltam és meg akarom oldani) adott 
válaszok „3: nem tudom eldönteni” kategóriájának 
magas százalékos értéke (29,1%). A 9. kérdésben 
szereplő állításokra (a-g) az 1-5-ig terjedő skálán 
adott válaszok összesített átlagértéke 3,8, ami azt 
mutatja, hogy a tanulók a saját bevallásuk szerint 
jól ismerik önmagukat. Ezen összesített átlagér-
tékben a varianciaanalízis és a t próba nem muta-
tott jelentős különbségeket a településkörnyezet 
(szignifi kanciaszint: 0,131 > 0,05), a képzési típus 
(szignifi kanciaszint: 0,646 > 0,05) vagy éppen a vi-
lági – egyházi iskolák (szignifi kanciaszint: 0,89 > 
0,05) tekintetében. Egyedül a nemek esetében tud-
tunk kimutatni szignifi káns eltérést a fi úk (3,76) és 
a lányok (3,87) átlaga között, ami azt mutatja, hogy 
a lányok valamivel jobban ismerik önmagukat, 
mint a fi úk, saját bevallásuk szerint. Tehát az intéz-
mények differenciáltságától, a településkörnyezet 
hatásaitól függetlenül, a diákok saját bevallásuk 
szerint rendelkeznek önismerettel.

Az önismeret önelfogadást, majd a másik fél 
elfogadásának, megértésének, tiszteletének belső 
szükségleteit feltételezi. Ebből a logikai gondolat-
menetből adódott a 9. és 12. (Mit teszel azért, hogy 
kapcsolataidat javítsd?) kérdéskör közötti kapcsoló-
dási pont bizonyításának lehetősége. Eszerint ha a 
tanulók a 12. kérdésre – amely az érzelmi kompe-
tencián belül a társas kapcsolatok készségeire kér-
dezett rá – szociális kompetencia szempontjából 
szintén pozitív válaszokat adnak, akkor feltételez-
hető a diákok önelfogadása, reális énképük fejlett-
sége. Ha megvizsgáljuk a 9. és a 12. kérdésekben 
szereplő állításokra az 1-5-ig terjedő skálán adott 
válaszok összesített átlagértékei közötti korreláció 
mértékét, akkor az r9_12 = 0,416 (0,01 szint) korre-
lációs együttható azt mutatja, hogy e két változó 
értékei szorosan összefüggnek. Ez tehát arra utal, 
hogy saját válaszaik alapján a diákok fejlett önelfo-
gadási képességgel és énképpel rendelkeznek.

Az önismeret, a saját személyiségünkről alkotott 
kép a pedagógiai munka alapját képezheti. A diá-
kok önismerete mellett a pedagógusok személyi-
ség-megismerő módszerei is segítenek a céltudatos 
nevelői munka megtervezésében.

Érzelmi kompetencián belül a társas viszony
A 12. kérdés elemzése előtt feltételeztük, hogy a 
tanulók társas viszonyaiban a távolságtartás, a má-
sik fél meg nem értése, el nem fogadása fog tükrö-
ződni. Ezzel szemben a 9. feladat után a 12. feladat 

9. táblázat: A 12. kérdésre adott válaszok gyakorisági megoszlása, átlagai

12. Mit teszel azért, hogy kapcsolataidat 
javítsd?

Gyakoriságok % Összes
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12.a. Semmit, nem érdekelnek mások. 0,3 65,8 17,2 9,3 5,4 2,0 1,6

12.b. Semmit, engem fogadjon el a másik, ne 
én őt.

0,6 53,7 22,3 15,8 5,6 2,0 1,8

12.c. Próbálom a másik embert megismerni, 
megérteni.

0,3 2,0 3,4 11,0 47,5 35,9 4,1

12.d. Magamban is keresem a hibát. 0,6 5,4 9,0 22,3 38,7 24,0 3,7

12.e. Megvan a magam álláspontja, nem 
érdekel mások véleménye.

0,3 26,3 30,8 20,6 13,0 9,0 2,5

12.f. Próbálok türelmes lenni a másikkal 
szemben.

0,3 3,4 10 20 38 28 3,8

A 12. kérdésben szereplő állításokra (a-f) 
adott válaszok összesített átlagértéke

      4,0
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válaszai alapján is megdőlt hipotézisünk és a 7. 
évfolyamos tanulók idealisztikus személyiségképe 
bontakozott ki, mely szerint: tanulóink nyitottak, 
adnak a másik fél véleményére, érdeklődnek és 
meg is kívánják érteni a velük kapcsolatba kerülő 
embereket.

A 12. kérdésben szereplő állításokra (a-f) az 1-5-
ig terjedő skálán adott válaszok összesített átlagér-
téke 3,95, ami azt mutatja, hogy saját bevallásuk sze-
rint a tanulók jó társas készségekkel rendelkeznek. 
Ezen összesített átlagértékben a variancianalízis 
és a t próba nem mutatott szignifi káns különb-
ségeket a településkörnyezet (szignifi kanciszint: 
0,229 > 0,05), a képzési típus (szignifi kanciszint: 
0,734 > 0,05) vagy éppen a világi – egyházi isko-
lák (szignifi kanciaszint: 0,55 > 0,05) szerinti minta 
rétegei esetében. Egyedül a 12.f állítás (Próbálok tü-
relmes lenni a másikkal szemben.) esetében igazolt a 
varianciaanalízis (szignifi kanciaszint = 0,05) jelen-
tősebb eltérést az iskolatípus szerinti átlageredmé-
nyekben a 6 osztályos gimnázium tanulói javára (8 
osztályos általános iskola: 3,8; 8 osztályos gimnázi-
um: 3,4 és 6 osztályos gimnázium: 4,1).

A nemek területén szintén szignifi káns eltérést 
(t próba szignifi kanciaszint: 0,003 < 0,05) tudtunk 
kimutatni a fi úk (3,84) és a lányok (4,04) átlaga kö-
zött, ami azt mutatja, hogy a lányok némileg jobb 
társas készségekkel rendelkeznek, mint a fi úk, sa-
ját bevallásuk szerint. Így tehát az eredményeket 
az intézményi sokszínűség és a településkörnyezet 
érdemben nem befolyásolta. A minta reprezentatív 
volta miatt ez az eredmény a mai magyar iskola-
rendszer dicsérete mellett pozitív pedagógiai és 
társadalmi hatásokat is feltételezhet.

A 12. kérdés mellett az érzelmi kompetencia-
körben vizsgáltuk még a 18. kérdés válaszait is. Itt 
teljes az egyetértés a 7. évfolyamos tanulók között, 

ugyanis kivétel nélkül – az összes vizsgált kategó-
riában – a 18.a kérdés alapján egy emberként kije-
lentik, hogy képesek egy másik ember érzéseinek, 
gondolatainak megélésére, emellett becsületesek 
és segítőkészek az utca emberével szemben. A 18.d 
kérdés kapcsán egységes volt a két válaszlehetőség 
százalékos arányának megjelenése, mégis az ösz-
szes minta alapján 2,2%-kal többen gondolják úgy, 
hogy ki merik mondani véleményüket, feltételez-
hetően kiállnak saját érdekeik mellett. Az érzelmi 
kompetencia eddigi elemzések alapján bizonyított 
fejlettsége a tanulók saját válaszai alapján az un. 
asszertív viselkedés, véleménynyilvánítást, a má-
sik fél érdekeinek tiszteletben tartását jelentheti.

Az együttműködés és a versenyszellem képességei a mé-
résben
Az együttműködés és a versenyszellem szociális 
kompetenciaterületek kérdésköreinek elemzését 
egyszerre végeztük el, bízva a két kompetenciahal-
maz összefüggéseinek, kapcsolatának feltárásában. 
Ebből következően a 15., 16. és 17. kérdésekre adott 
válaszok a következő pedagógiai konzekvenciák-
kal járnak:

A 15.a., b., és c kérdések válaszai alapján egy-
értelműen bizonyított, hogy az összes minta mel-
lett a minta valamennyi alkategóriájában a tanulók 
szeretik a csoportmunkát, jobban, mint az önálló 
feladatokat, emellett nem érzik hátráltatásnak a 
másikkal való együttműködést. A 15.e., g., és h. 
kérdések szintén egységes eredményt hoztak: a ta-
nulók tudják, hogy a csoporttagoktól tanulni lehet, 
a csoportban megoszlik a felelősség és az ellenőr-
zés – értékelés is a csoportnak szól. Természetesen 
csoportmunkát lehet jól és rosszul megszervezni, 
esetleg úgy, hogy a csoporthatások ki sem alakul-
nak. Mindez a pedagógus felelőssége, amelyet eb-

18. kérdés az érzelmi képességekről
Nem 

válaszolt %
Igen 

%
Nem 

%

18.a. Egy jó fi lmet néztél meg. (1) A fi lm hatása alá kerültem, szinte 
benne éltem. (2) Mindvégig kívülállóként néztem a…

0,0 70 29,9

18.b. Észreveszed, hogy valaki, aki előtted megy, elejtette az irattárcá-
ját. Mit csinálsz? (1) Figyelmeztetem, (2) Szó nél…

0,3 97 3,11

18.c. Az utcán a segítségedet kéri egy másik ember. Segítesz neki? (1) 
Ha tudok, mindenképpen. (2) Nem, nem érek rá…

0,0 97 2,54

18.d. Előfordult már, hogy megbántottál valakit? (1) Igen, én általában 
megmondom a véleményemet. (2) Nem jellemző,…

0,0 51 48,9

10. táblázat: A 18. kérdésre adott válaszok megoszlása
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ben a kutatásban nem kívánunk elemezni. Annyit 
érdemes azonban megjegyezni, hogy a tanulóknak 
a jelen kutatásban megállapított, csoportmunká-
val kapcsolatos attitűdjét mindenképpen ajánla-
tos kiaknázni. Egy szorongó, önbizalom-hiányos, 
peremhelyzetben lévő, kedvezőtlen szociometriai 
helyzetű vagy éppen gyengébb teljesítményű diák 
kooperatív tanulásszervezési formákkal és mód-
szerekkel történő személyiségfejlesztése releváns 
pedagógiai cél lehet.

A 15.f állításra (A csoportban nem szeretek mások-
ra várni.) adott válaszok (igen: 48,9%, nem: 50,8%) 
alapján a türelmetlenség mint személyiségvonás 
jellemzi a 7. évfolyamos tanulókat. Ez az eredmény 
igazolja hipotézisünket.

A kérdéscsoporton belül az önismeret kompe-
tenciájának további adaléka lehet a tanulók 15.d 
állításra (Csoportmunkában tudom a legjobb teljesít-
ményt nyújtani.) adott válaszainak konzekvenciá-
ja. Az összes minta alapján a tanulóknak 52,8%-a 
érzi úgy, hogy csoportmunkában tudja a legjobb 
teljesítményt nyújtani. A pedagógusoknak tuda-
tosítaniuk kell, hogy bármennyire is szeretik a 
kooperatív technikákat, minden módszer csak ak-
kor érvényes, ha az valóban az adott személyiség 
fejlesztését szolgálja. Ha egy diák úgy érzi, s ezt a 
pedagógus is igazolja, hogy nem tud teljesíteni cso-
portmunkában, abban az esetben pedagógiai hiba 
erőltetni a csoportmunkát.

A csoportmunka teljesítménynövelő hatását ilyen 
értelemben a 7. évfolyamos tanulók véleménye nem 
támasztotta alá, hiszen nincs szignifi káns különb-
ség (t próba szignifi kanciaszint: 0,288 > 0,05) a két 
válaszadói csoport között. A versenyhelyzet teljesít-
ményt befolyásoló kérdése (16.g: Szereted a verseny-

helyzeteket? Nem, mert a versenyhelyzetben leblokkolok.) 
alapján azonban már szignifi káns eredmény (t próba 
szignifi kanciaszint: 0,001 < 0,05) született: a tanulók 
(79,7%) nem félnek attól, hogy ebben a szituációban 
leblokkolnának. Nem érzik az egyéni megmérette-
tés teljesítménycsökkentő hatását. A két szempont 
(csoportmunka (52,8%) – versenyhelyzet (79.7%)) 
alapján a 7. évfolyamos tanulók inkább a verseny-
helyzetben (t próba szignifi kanciaszint: 0,001 < 0,05) 
tudnak jobb teljesítményt nyújtani. Ezt a lehetőséget 
a pedagógusoknak ki kell használniuk, a verseny-
szituációknak teret kell engedniük a mindennapi 
pedagógiai gyakorlatban. A személyiségfejlesztő 
hatást azonban csak a versenyszellem képességének 
helyes értelmezése és a tanulói tevékenység körülte-
kintő, tudatos megtervezése és megszervezése fogja 
garantálni.

A csoportmunka mellett a versenyhelyzetet is 
pozitívumként fogják fel a 7. évfolyamos tanulók, 
egy jó játéknak tartják (16.c kérdésre (Szereted a ver-
senyhelyzeteket? Igen, egy jó játéknak tartom.) adott 
válaszok szerint ez az összes mintának 76%-át tette 
ki), amelyben veszíteni is lehet (17.a kérdésre (Ho-
gyan viseled játékban a vereséget? A játék lényege a já-
ték, ezért nem csinálok ügyet belőle.) adott válaszok 
alapján ez az összes mintának 86,7%-át jelentette.). 
Ez utóbbi válasz a kudarctól való félelem, negatív 
attitűd hiányát, ehelyett az önbizalom, határozott-
ság készségek meglétét feltételezi a tanulóknál.

Arra a kérdésre, hogy a verseny gyűlölködés-
hez vezet-e (16.e kérdés) a válaszadók inkább 
nemleges választ adtak. Az összes mintában 51,1% 
gondolja ezt, a 48,6%-kal szemben, ami nem szig-
nifi káns (t próba szignifi kanciaszint: 0,671 > 0,05) 
különbség. Ha viszont a minta három alkategóri-

11. táblázat: A 16. kérdésre adott válaszok megoszlása

16. kérdés: Szereted a versenyhelyzeteket?
Nem 

válaszolt %
Igen 

%
Nem 

%

16.a. Nem, mert félek a kudarctól. 0,3 26,3 73,4

16.b. Igen, mert szeretem megmutatni, mit tudok. 0,3 74,9 24,9

16.c. Igen, egy jó játéknak tartom. 0,3 76,0 23,7

16.d. Igen, mert így legalább kiderül, hogy ki a jobb. 0,3 59,0 40,7

16.e. Nem, mert sokszor gyűlölködés a vége. 0,3 48,6 51,1

16.f. Igen, mert az élet is egy nagy verseny. 0,3 66,4 33,3

16.g. Nem, mert a versenyhelyzetben leblokkolok. 0,3 20,1 79,7

A 16. kérdésben szereplő állításokra (a-g) adott válaszok összesített 
átlagértéke a kérdéssel szembeni pozitív attitűdnek megfelelően

0,3 68,6 31,1
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ájának erre a kérdésre adott válaszait elemezzük, 
láthatjuk, hogy csak a városi iskola, a nagyköz-
ség, illetve a 6 osztályos gimnázium tanulóinak 
nagyobb százaléka gondolja úgy, hogy a verseny 
gyűlölködéshez vezet, azonban a varianciaanalí-
zis (szignifi kanciaszint: 0,027 < 0,05) és a t próba 
(szignifi kanciaszint: 0,04 < 0,05) szerint csak a kép-
zési típus és a nemek vonatkozásában mutathatunk 
ki jelentős különbségeket e tekintetben.

A versenyhelyzetben a diákok nem félnek a ku-
darctól (16.a kérdés), mely válasz deduktív módon 
következtetni enged a 7. évfolyamos tanulók erős 
sikerorientáltságára. Ezt támasztják alá a 16.b és a 
16.d kérdésekre adott válaszok is: a tanulók egyér-
telműen saját erőik demonstrálási lehetőségeként 
fogják fel a versenyhelyzetet. Százalékos megjele-
nésben ez a 16.b kérdésnél (Szereted a versenyhelyze-
teket? Igen, mert szeretem megmutatni, mit tudok.) az 
összes mintában 74,9%-os szignifi káns eredmény-
nyel párosul, míg a 16.d kérdésnél (Szereted a ver-
senyhelyzeteket? Igen, mert így legalább kiderül, hogy ki 
a jobb.) az 59% arányú szintén szignifi káns (t próba 
szignifi kanciaszint: 0,001 < 0,05) eredmény a pozi-
tív attitűd jelenlétét támasztja alá.

Látják a diákok a versenyhelyzet jövőbeli hasz-
nát, a verseny és az élet közötti párhuzammal 

egyetértenek. Ez a 16.f kérdés (Szereted a verseny-
helyzeteket? Igen, mert az élet is egy nagy verseny.) 
vonatkozásában, az összes mintában 66,4 %-os 
elfogadást jelent, melyet a minta kategóriáinak 
egyenkénti vizsgálata megerősít, ugyanis sehol 
sem kapott nagyobb százalékot az ellentétes vá-
laszlehetőség.

A 16. kérdésben szereplő állításokra (a-g) adott 
válaszok összesített átlagértéke a kérdéssel szem-
beni pozitív attitűdnek megfelelően 68,6%. Ez a 
tény és a fenti eredmények mind az együttműkö-
déssel, mind a versenyhelyzettel kapcsolatos hipo-
tézisünket megdöntötték. A 7. évfolyamos tanulók 
– a minta valamennyi vizsgált kategóriájának vo-
natkozásában megállapítást nyert – szeretik, elfo-
gadják és hosszú távú hasznát látják a differenciált 
tanulásszervezési formáknak, valamint birtokolják 
az általuk fejleszthető szociális képességeket.

Problémamegoldó képesség elemzése
A 19. kérdéskörön (Mennyire vagy céltudatos?), a 
problémamegoldó képesség területén belül a céltu-
datosság, a bátorság, a tervezés, az akaraterő készsé-
gek személyiségbeli megjelenésére kérdeztünk rá.

Az összes minta százalékos, illetve átlageredmé-
nyei jól tükrözik a minta rétegeiben is megjelenő 

19. Mennyire vagy céltudatos?

Gyakoriságok % Összes

0 
(n

em
 

tu
d

ja
)

1 2 3 4 5 1-
5 

ér
té

ke
k 

át
la

ga
i

19.a. Időt és erőfeszítést nem sajnálva érem 
el célomat.

0,6  5,9 9,0 31,9 29,9 22,6 3,5

19.b. Nincsenek céljaim. 0,6 67,5 11,9 9,3 6,5 4,2 1,7

19.c. Lépésről lépésre megtervezem az utat, 
céljaim elérése érdekében.

0,6 7,9 16,4 23,7 29,4 22,0 3,4

19.d. Kitartó vagyok az akadályok leküzdé-
sével szemben.

0,6 4,2 10,5 20,3 37,6 26,8 3,7

19.e. Az első kudarc után visszavonulok. 0,6 47,7 27,7 11,6 8,5 4,0 1,9

19.f. Kész vagyok kockázatot is vállalni az 
eredmény elérése érdekében.

0,6 4,8 7,6 25,7 36,2 25,1 3,7

19.g. Nem tudom a problémákat megoldani. 0,6 41,5 32,5 15,8 7,3 2,3 2,0

A 19. kérdésben szereplő állításokra (a-g) 
adott válaszok összesített átlagértéke a 
kérdéssel szembeni pozitív attitűdnek 
megfelelően

      4,0

12. táblázat: A 19. kérdésre adott válaszok gyakorisági megoszlása, átlagai
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válaszokat. Jelentős különbségeket nem találtunk 
a minta egyes rétegeihez tartozó válaszok között. 
Ezek szerint a 7. évfolyamos tanulóknak vannak 
céljaik, melyeket időt, energiát nem sajnálva kíván-
nak elérni. Ezt az eredményt alátámasztja a meg-
kérdezettek 20. kérdésre (Volt már olyan komolyabb 
cél, amelyet kitűztél magad elé és el is érted?) adott ösz-
szesített 78,5%-os igen válasza is. A célok elérése 
érdekében megtervezik a megoldási lépéseket és 
még a kudarc sem veti őket vissza. A tervezés, az 
akaraterő, a kitartás készségek megjelenése mellett 
nem hiányzik belőlük a kockázatvállalás, merész-
ség készsége sem.

Ugyanakkor a 22. kérdéssor a.) (Ha egy problémá-
val kerülök szembe, a régi bevált módon oldom meg a 
problémát.) és b.) (Ha egy problémával kerülök szembe, 
szeretem új megoldásokon törni a fejem.) pontjainak 
elemzése után elmondhatjuk, hogy saját bevallásuk 
alapján a 7. évfolyamos tanulók problémamegoldó 
stratégiájára inkább jellemző a kreatív, új megoldá-
sok keresése (51,4%), mint a régi, bevált módszerek 
újbóli alkalmazása (41,8%). A két átlagérték közötti 
különbség jelentősnek mondható, hiszen a t próba 
szignifi kanciaszintje 0,039 < 0,05.

Hasonló eredményeket hozott a 22.c., d., e., f. 
kérdésekre adott válaszok százalékos megjelené-
se. Ennek értelmében a megkérdezettek úgy nyi-
latkoztak, hogy képesek a problémákat kezelni (az 
összes minta 94,9 %-a vallotta ezt), a probléma-
megoldások előtt a megkérdezett tanulók 68,6%-a 
gondolja át a következményeket, 75,1%-a gyakorol 
önrefl exiót a hibák kiküszöbölése, megértése érde-
kében és 92,9%-a nem csak saját magára gondol, 
amikor egy problémát megold.

A 19. és 20. kérdéssor a problémamegoldás ké-
pességének területén pozitív eredményeket hozott, 
amit a 22. kérdéssor elemei is igazoltak. A problé-
ma-megoldási stratégiák mellett áttételesen meg-
jelent a felelősség, a tolerancia, a motiváció a vá-
laszokban.

Mindemellett pozitív eredmény az is, hogy a 
23.d kérdés során a tanulók kijelentik, hogy ki-
tartóak, nem adják fel, és addig foglalkoznak egy 
problémával, amíg meg nem oldják azt. Így vála-
szolt az összes minta 69,2%-a.

A tervezés hiánya jellemző viszont a 7. évfolya-
mos tanulók jelentős részére a 23. kérdéssor c. (Nem 
szívesen tervezek előre, mindig azt csinálom, amihez ép-
pen kedvem van: 51,4%) és e. (A tervezés, az időpontok 
betartása megkönnyíti az életemet. Én is pontos vagyok, 
és azt is elvárom, hogy bárki előre bejelentkezzen hoz-
zám: 32,2%) kérdéseire adott válaszok alapján, a 
19. kérdéssor kapcsán kialakult eredményekkel 

ellentétben. A tervezés képessége mint alapvető 
személyiségbeli képesség, előfeltétele egy olyan 
személyiségnek, aki képes a következmények át-
gondolására, a problémák okainak megkeresésé-
re. Kreativitást, kíváncsiságot, ötleteket igényel 
az egyéntől. Az olyan iskolarendszer, amelyben a 
diákok csak passzív befogadók, ahol ötleteiknek, 
érdeklődésüknek nem engednek szabad teret, ahol 
mindig megmondják helyettük, mit kell tenniük, a 
tervezési képesség fejlődésének akadályává válik. 
Ez hosszú távon a célok hiányát, az egyik napról a 
másikra való spontán létezést hozza magával.

Vitakészség tekintetében is pozitív válaszokat 
adtak a diákok. Válaszaikból a nyitottság mellett a 
másik fél véleményének elfogadása, megértése tük-
röződik. (lásd a 23.a. (Mindig nyitott vagyok mások 
ötleteire. Sokszor még a terveimről is lemondok a kedvü-
kért: 54%) és b. (Vita közben akár meg is változtatom a 
véleményemet, ha mások érvei meggyőztek. Szerintem ez 
a normális: 68,9%) kérdésekre adott pozitív attitűdöt 
tükröző válaszok százalékos megjelenését.)

A kontroll kérdéssor szerepe
A 24. kérdéssor (Az alábbiak közül válaszd ki a rád leg-
inkább és legkevésbé jellemző 3-3 állítást, majd írd le a 
betűjelüket vesszővel elválasztva!), mely rangsorolást 
kér a tanulóktól, a kérdőív kontroll kérdéseit takar-
ja. A kérdéssor elemeit úgy válogattuk össze, hogy 
pozitív és negatív személyiségvonások egyaránt 
szerepeljenek benne. Kutatásmetodikai szempont-
ból célunk az volt, hogy az eddigi kérdésekre adott 
válaszok elemzésének eredményeit kontrolláljuk. 
A kontroll kérdések vizsgálatát úgy végeztük, hogy 
a válaszok százalékos gyakorisága szerint rangsort 
állítottunk fel a kérdéshez tartozó lista állításaiból, 
s kiemeltük az első öt-öt állítást (az első öt állítás 
százalékos gyakorisági értéke viszonylag közel esik 
egymáshoz, s a többi gyakorisági érték már jelentő-
sen elmarad ezektől a gyakorisági értékektől).

Részeredmények összefoglalása
Mit tudunk a tanulók saját megnyilatkozásaira 
épülő, eddigi adataink alapján a 7. évfolyamos diá-
kokról, szociális kompetenciájuk tekintetében?

Kíváncsiak, szeretnek olvasni, mégsem szeret-
nek tanulni. Ez az attitűd pozitív kognitív kom-
petenciával párosul, mivel elismerik a tudás je-
lentőségét a felnőtt életben, a munka világában. 
A tanulásban nem motiválja őket a felnőtt tekinté-
lyi személyek véleménye. Megfelelő önismeret bir-
tokában nyitottak más emberek iránt: meg kívánják 
ismerni, érteni társaikat. Az önismeret és a társak 
elfogadása önelfogadást sejtet, mely az együttmű-
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ködés és a versenyszellem kompetenciáit kutató 
kérdések alapján kiegészül az önbizalommal, hatá-
rozottsággal és a még fejleszthető türelemmel. Vá-
laszaik alapján kijelenthető, hogy szeretik a koope-
rációt, látják saját magukra nézve ennek gyakorlati 
hasznát, annak ellenére, hogy az együttműködés 
során egyéni teljesítménycsökkenést feltételeznek. 
A versenyhelyzeteket saját diszpozícióik, képessé-
geik bemutatásának megfelelő eszközeként defi -
niálták. A probléma-megoldási stratégiák mellett 
áttételesen megjelent a felelősség, a tolerancia, a 
motiváció a válaszokban. Mindemellett a tanulók 
kijelentették, hogy kitartóak, nem adják fel, és ad-
dig foglalkoznak egy problémával, amíg meg nem 
oldják azt. A tervezés hiányát viszont több kérdés 
elemzése is bizonyította. A kérdésekre adott vála-
szok szerint a tanulók vitakészsége megfelelő.

Hipotézisünkkel ellentétben nem vagy csak el-
vétve találtunk szignifi káns eltéréseket az egyes 
szociális kompetenciaterületek és a településkör-
nyezet vagy éppen a világi – egyházi iskolák vonat-
kozásában adott válaszok között. Többségében a 
minta három rétegén belüli százalékos gyakorisági 
megoszlások illetve átlagértékek az összes mintával 
szinte azonos eredményt mutattak. A képzéstípus 
és a nemek esetében azonban a varianciaanalízis és 
a t próba néhány területen szignifi káns eltéréseket 
igazolt. Így pl. a 2. kérdésre (Szeretsz tanulni?) adott 
válaszok esetében a 6 osztályos gimnáziumi tanu-
lók átlagértéke (55,9%) jelentősen eltér a többi isko-
latípus (36,5%; 25%) átlagaitól, s a lányok igen vá-
laszának átlagértéke (46%) is jóval nagyobb, mint a 
fi úké (27%). A 4. kérdés (Szeretsz olvasni?) esetében 
a 8 osztályos általános iskolai tanulók igen vála-
szának átlaga (66,3%) szintén jelentősen alacso-
nyabb értéknek bizonyult a gimnáziumi tanulók 
eredményéhez (90,6%; 88,2%) képest. Továbbá a 
12. kérdésre (Mennyire ismered saját magad?) adott 
válaszok alapján a lányok (az 1-5-ös skálán adott 
válaszok átlaga: 4,04) szignifi kánsan jobban isme-
rik önmagukat, mint a fi úk (3,8). A 12.f (Próbálok 
türelmes lenni másokkal.) állítás esetében pedig a 6 
osztályos gimnáziumi tanulók válaszainak átlaga 
(4,1) bizonyult szignifi kánsan magasabbnak a má-
sik két iskolatípusénál (3,8 illetve 3,4).

A kontroll kérdéssor eredménye
A 24. kérdés első felében a kérdés alatt felsorolt 17 
db állítás közül a saját magukra leginkább jellemző há-
rom állítást kellett megjelölniük a tanulóknak. Ha a 
megjelölt állítások százalékos gyakorisága szerint 
rangsort állítunk fel, a következő állítások kerültek 
az első öt helyre:

1. 24/1/d. Tanulok hibáimból. (Az összes mintában 
a tanulók 44,9%-a megjelölte.)

2. 24/1/i. Vannak céljaim az életben. (Az összes 
mintában a tanulók 41,8%-a megjelölte.)

3. 24/1/g. Tudom, hogy a tanulásnak később meglesz 
az eredménye. (A tanulók 41%-a)

4. 24/1/c. Cselekedeteimért vállalom a felelősséget. 
(A tanulók 38,4%-a)

5. 24/1/a. Nem szeretek tanulni. (A tanulók 37,9%-a)
Ebben a rangsorban egy problémamegoldó ké-

pességgel rendelkező, céltudatos, az ÉTT-t, vagyis 
a belső szükségletből fakadó tanulást elfogadó, 
felelősségteljes, de tanulni nem szerető 7. évfolya-
mos diák képe jelenik meg.

Hasonlóan pozitív eredményt hozott a tanulókra 
legkevésbé jellemző öt állítás rangsora.

1. 24/1/b. Nem látom a tanulás értelmét. (Az összes 
mintában a tanulók 50%-a megjelölte.)

2. 24/1/l. Nem igazán érdekel a többi ember. (A ta-
nulók 37,6%-a megjelölte.)

3. 24/1/f. Gyakran hibáztatok másokat saját hibái-
mért. (A tanulók 29,9%-a)

4. 24/1/p. Versenyhelyzetben leblokkolok. (A tanu-
lók 28,8%-a)

5. 24/1/a. Nem szeretek tanulni. (A tanulók 23,2%-a)
Ez a rangsor csak megerősíti az előbbi rangsor 

eredményeit, és összhangban van vizsgálatunk 
eddigi megállapításaival. A 7. évfolyamos tanulók 
a kontroll kérdéssor alapján szociális kompeten-
ciájuk vonatkozásában toleránsak, az együttmű-
ködést méltatják, viselkedésük asszertív, azaz fi -
gyelembe veszik a másik fél érdekeit, véleményét. 
Ezek a képességek fejlett vitakészségre is utalnak, 
amellyel azonos eredményeket nyújtott a 23. kér-
déssor elemzése. A problémamegoldó stratégiák 
és problémamegoldó készségek meglétét az előző 
kérdések elemzéséből is sikerült feltárnunk, azzal 
együtt, hogy a tervezés hiánya viszont erőteljesen 
jelen van a megkérdezett tanulók személyiségé-
ben. A nem szeretek tanulni állításra adott válaszok a 
2. kérdés eredményéhez hasonlóan ambivalensen 
jelentek meg a rangsorokban, a leginkább jellemző 
és a legkevésbé jellemző rangsorban is az ötödik 
helyre került ez az állítás. A kontroll kérdés rang-
sorai alapján feltételezni lehet tehát egy céltudatos, 
döntésképes, jó érdekérvényesítő, vitakészségében 
és kommunikációjában fejlett személyiséget.

Ha megvizsgáljuk a rétegminták szerint a rang-
sorokat, hasonló eredményt kapunk az összes minta 
fenti rangsoraihoz. A 13. és 14. táblázatban a képző-
intézmények típusa szerint foglaltuk össze a rangso-
rokat. A táblázatok jól mutatják, hogy nincs jelentős 
eltérés az egyes iskolatípusok rangsorai között.
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24. A tanulókra leginkább jellemző állítások rangsora
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24/J/d. Tanulok hibáimból. 1 44,9 1 45,1 3 56,3 2 50,0

24/J/i. Vannak céljaim az életben. 2 41,8 2 41,7 1 50,0 3 44,1

24/J/g. Tudom, hogy a tanulásnak később meglesz az ered-
ménye.

3 41,0 4 41,0 5 40,6 4 44,1

24/J/c. Cselekedeteimért vállalom a felelősséget. 4 38,4 5 40,3 2 34,4 1 38,2

24/J/a. Nem szeretek tanulni. 5 37,9 3 38,9 7 21,9 6 20,6

24/J/k. Elfogadom, hogy a másik embernek lehet más véle-
ménye.

6 13,6 6 13,5 8 18,8 5 14,7

24/J/e. Nem probléma számomra a határidők betartása. 7 13,3 7 12,5 10 15,6 8 14,7

24/J/j. Még nem tudom, mit szeretnék az élettől. 8 10,7 9 10,8 12 15,6 12 14,7

24/J/o. Szeretek csoportban megoldani egy feladatot. 9 10,2 8 9,4 4 9,4 7 11,8

24/J/f. Gyakran hibáztatok másokat saját hibáimért. 10 9,0 11 9,0 6 6,3 9 8,8

24/J/m. Meg tudom oldani a problémáimat. 11 7,6 10 8,7 9 6,3 15 8,8

24/J/n. Elfogadom és érdekel más emberek szokása, kultúrája. 12 6,8 13 6,3 13 6,3 17 8,8

24/J/b. Nem látom a tanulás értelmét. 13 5,9 12 4,9 14 3,1 10 5,9

24/J/l. Nem igazán érdekel a többi ember. 14 4,5 14 4,5 16 3,1 14 5,9

24/J/p. Versenyhelyzetben leblokkolok. 15 3,7 16 3,5 15 3,1 13 2,9

24/J/h. Képtelen vagyok a problémákkal szembenézni. 16 3,4 15 3,1 11 0,0 16 2,9

24/J/q. Inkább egyedül szeretem megoldani a feladatokat. 17 2,8 17 2,4 17 0,0 11 2,9

13. táblázat: A tanulókra leginkább jellemző állítások rangsora az összes mintára és iskolatípusonként

Az első öt jellemző személyiségvonás alapján a 7. 
évfolyamos tanulók szociális kompetenciája fejlett-
ségének vonatkozásában ugyanarra a következtetés-
re jutottunk: a három rétegminta feltételezett eltérő 
pedagógiai hatásmechanizmusai nem igazolódtak.

A szociokulturális háttér hatása a szociális kompetencia 
kialakulására
Miután hipotézisünkkel ellentétesen meg kellett 
állapítanunk, hogy az egyes képzőintézmények el-
térő pedagógiai fi lozófi ája, nevelési elvei szociális 
kompetenciát fejlesztő szempontból vizsgálatunk-
ban nem érvényesülnek, sőt inkább mondhatók 
egységesnek, feltételezhető volt, hogy a válaszok 
szociokulturális szempontból történő elemzése ha-
sonló differenciálatlanságot fog mutatni: a szülők 
iskolai végzettsége nem fogja jelentősen befolyá-
solja az eredményeket, a magasabb iskolai végzett-
ségű szülők gyermekei hasonló válaszokat nyúj-

tanak, mint az alacsonyabb végzettségű szülők 
gyermekei. A korrelációs vizsgálatok valóban nem 
mutattak ki egyetlen szignifi káns összefüggést sem 
a szociokulturális háttérváltozók és a kérdőív szo-
ciális kompetenciát vizsgáló változói között.

A szülői hatásokra utal a 31. kérdés, amelyből 
egyértelműen kiderül, hogy a diákok a tanulásban 
a szülői segítséget nem igénylik, esetleg nem kapják 
meg. A szülői segítség hiánya az életkori sajátossá-
gokra is visszavezethető, hiszen ebben az életkorban 
a szülői tekintély csökkenése, a tanulás értéktelensé-
ge fi gyelhető meg. Ezt bizonyítja a válaszok elemzé-
sének eredménye is. Arra a kérdésre, hogy mennyi 
időt tanulnak szüleikkel otthon a diákok, az összes 
mintában a tanulók 52,5%-a soha, 31,9%-a heti 1-2 
órát jelölt be. Az eredmény csupán a nagyközségek 
és az egyházi iskolák diákjainál változott, ha nem is 
nagymértékben: ők az első helyre a szülőkkel törté-
nő tanulás vonatkozásában a heti 1-2 órát tették.
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Megállapítható, hogy a vizsgált mintában a 7. 
évfolyamos tanulók szociális viselkedése mögött 
összetett családi intellektus és ebből fakadó eltérő 
értékközvetítés húzódik meg. A szülők iskolai vég-
zettsége szignifi kánsan nem befolyásolta az ered-
ményeket.

Összességében az is kijelenthető, hogy a szoci-
ális kompetenciák tekintetében az eredményeket 
olyan családokból kikerülő diákok produkálták, 
akiknek (akár nem igénylik, akár nem kapják meg 
a szülői segítséget), tanulása mögött nincs jelentős 
szülői közreműködés.

A családnak mint eltérő szociális nevelési színtér-
nek hatásai a szociális kompetenciák jelen vizsgálatai 
alapján nem számítanak befolyásoló tényezőnek.

Ezt a konklúziót, valamint az eddigi kutatá-
si eredményeket támasztják alá a 29., 30. és 31. 
kérdésre adott tanulói válaszok is. A válaszadók 
87,6%-a jelezte, hogy van otthon számítógépük, 

az internetet ennek ellenére soha (az összes minta 
42,7%-ának válasza) vagy maximum heti 1-2 óra 
(az összes minta 16,7%-ának válasza) idejére hasz-
nálják. Ennek egyik oka lehet az internethasználat 
költsége. A valós okok megismerése érdekében 
elemeztük a tanulók 7. és 8. kérdésre adott válasza-
it. (lásd A nyílt kérdések elemzése c. fejezetet)

Eredmények a nemek átlaggal és egymással történő ösz-
szehasonlításában
A 354 tanulói mintában 48 % fi ú és 52% lány töl-
tötte ki a kérdőívet. A nemek egymással, valamint 
az összes minta átlagával történő összehasonlítása 
alapján hipotézisünk alapvetően nem igazolódott.

Mindkét csoportról kiderült, hogy nem szeret-
nek tanulni, de szeretnek olvasni, volt már komo-
lyabb kitűzött cél, amit elértek, van otthon számí-
tógépük, interneteznek, de többnyire nem otthon, 
illetve szinte soha nem tanulnak szüleikkel.

14. táblázat: A tanulókra leginkább nem jellemző állítások rangsora iskolatípusonként

24. A tanulókra leginkább nem jellemző állítások rangsora
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24/J/b. Nem látom a tanulás értelmét. 1 50,0 1 50,3 2 56,3 1 52,9

24/J/l. Nem igazán érdekel a többi ember. 2 37,6 2 35,1 1 43,8 2 41,2

24/J/f. Gyakran hibáztatok másokat saját hibáimért. 3 29,9 3 30,2 4 43,8 3 29,4

24/J/p. Versenyhelyzetben leblokkolok. 4 28,8 4 27,8 3 28,1 8 29,4

24/J/a. Nem szeretek tanulni. 5 23,2 5 24,7 8 21,9 5 26,5

24/J/h. Képtelen vagyok a problémákkal szembenézni. 6 22,3 6 22,6 10 21,9 4 23,5

24/J/e. Nem probléma számomra a határidők betartása. 7 16,7 7 16,7 6 18,8 6 23,5

24/J/j. Még nem tudom, mit szeretnék az élettől 8 16,4 8 14,2 7 18,8 9 23,5

24/J/q. Inkább egyedül szeretem megoldani a feladatokat. 9 13,3 9 13,5 11 9,4 7 14,7

24/J/g. Tudom, hogy a tanulásnak később meg lesz az 
eredménye.

10 10,7 11 10,8 14 9,4 11 8,8

24/J/d. Tanulok hibáimból. 11 10,5 10 10,4 5 6,3 12 5,9

24/J/c. Cselekedeteimért vállalom a felelősséget. 12 6,8 12 6,9 12 6,3 10 2,9

24/J/m. Meg tudom oldani a problémáimat. 13 6,2 13 6,9 13 3,1 13 2,9

24/J/i. Vannak céljaim az életben. 14 5,9 14 6,3 9 0,0 16 2,9

24/J/o. Szeretek csoportban megoldani egy feladatot. 15 5,1 15 6,3 15 0,0 17 2,9

24/J/n. Elfogadom és érdekel más emberek szokása, kultúrája. 16 4,5 16 5,2 16 0,0 14 0,0

24/J/k. Elfogadom, hogy a másik embernek lehet más véle-
ménye

17 4,0 17 4,5 17 0,0 15 0,0
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15. táblázat: Eredmények az összes mintában és a nemek szerinti bontásban

16. táblázat: A kérdőív intervallum változói és a tanulmányi átlageredmény közötti korrelációk

Tevékenység

Fiúk válaszá-
nak gyakori-

sága 

Lányok vála-
szának gyako-

risága

Összes minta 
válaszának 
gyakorisága

Nem szeret tanulni 72% 54% 62,7%

Szeret olvasni 65% 75% 70,3%

Volt már komolyabb cél, amit kitűzött és el is ért 79% 78% 78,5%

Használja az internetet 78% 76% 77,1%

Van számítógépe otthon 88% 88% 87,6%

Soha nem otthon használja az internetet 41% 43% 42,4%

Soha nem tanul együtt szüleivel 47% 57% 52,5%

A kérdőív intervallum változói és a tanulmányi átlageredmény korrelációi min. 0,05 szign. szinten

3a. Miért szoktál tanulni? – Tovább szeretnék tanulni. 0,295

3b. Nem akarok rossz jegyet kapni. 0,230

3c. Félek a tanárok büntetésétől. 0,109

3d. Az új tudás segít, hogy az életben elérhessem céljaimat. 0,117

3g. Kíváncsi vagyok, sok minden érdekel 0,135

3h. Azt gondolom, több tudással jobban el tudok igazodni a világban. 0,235

3i. Szeretek kitűnni tudásommal a társaim közül. 0,210

3j. Kifejezetten élvezem a tanulást 0,106

9.d.Mennyire ismered saját magadat? – Nem tudom, mit kellene tennem azért, hogy meg-
valósíthassam céljaimat. –0,231

12.a. Mit teszel azért, hogy kapcsolataidat javítsd? – Semmit, nem érdekelnek mások. –0,101

12.d. Magamban is keresem a hibát. 0,124

12.e. Megvan a magam álláspontja, nem érdekel mások véleménye. –0,110

12.f. Próbálok türelmes lenni a másikkal szemben. 0,105

19.a. Mennyire vagy céltudatos? – Időt és erőfeszítést nem sajnálva érem el célomat. 0,134

19.b. Nincsenek céljaim. –0,172

19.d. Kitartó vagyok az akadályok leküzdésével szemben. 0,171

19.g. Nem tudom a problémákat megoldani. –0,127

26.Apa. Édesapád legmagasabb iskolai végzettsége 0,360

26.Anya. Édesanyád legmagasabb iskolai végzettsége 0,280

27. Becsüld meg, hogy körül belül hány darab könyvetek van összesen otthon a családban! 0,180

28. Becsüld meg, hogy körül belül hány darab saját könyved van a tankönyveiden kívül! 0,230

29. Van számítógépetek otthon a családban? 0,280

30. Milyen gyakran használod otthon az internetet? 1. soha; 2. heti 1-2 órát; 3. heti 3-4 órát; 
4. heti 5-6 órát; 5. 7-nél 0,201
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A 15. táblázat adatai alapján elmondható, 
hogy bár a fi úk – lányok válaszai ugyanazt a 
minősítést tartalmazzák egymáshoz és az átlag 
eredményeihez képest, a fenti kérdésekben mégis 
jelentősebb százalékos eltérést mutatnak három 
területen. A fi úk az átlagnál és a lányoknál is ma-
gasabb százalékban (t próba szignifi kanciaszint: 
0,002 < 0,05) válaszolták azt, hogy nem szeret-
nek tanulni. Bár mindkét csoport szeret olvasni, 
a fi úk az átlaghoz képest ugyanannyi százalék-
kal kevesebb motivációval teszik mindezt, mint 
amennyivel többel a lányok (A fi úk – lányok 
között e tekintetben nem jelentős a különbség, (t 
próba szignifi kanciaszint: 0,096 > 0,05). Hasonló 
eredményre jutottunk a szülőkkel való otthoni 
tanulás kapcsán is.

A t próba (szignifi kanciaszint: 0,002 < 0,05) je-
lentős különbséget mutatott ki a fi úk (3,6) és a lá-
nyok (3,9) tanulmányi átlageredménye között.

A további kérdések elemzése megállapította, 
hogy a fi úk és a lányok egyaránt az összes minta 
átlagával szinte azonos válaszokat produkáltak.

A nemek közötti összehasonlítás kapcsán az 
összes mintával megegyező megállapításokat te-
hetünk: bár a diákok nem szeretnek tanulni, lát-
ják a tanulás és céljaik elérése közötti kapcsolatot, 
a felnőtt tekintélyi személyek nem befolyásolják 
viselkedésüket, erős önismerettel rendelkeznek, 
ön kritikusak, nyitottak a világra és másokra, tole-
ránsak, szeretik a csoportmunkát, a versenyhely-
zetet is elfogadják. Hipotézisünkkel ellentétben a 
fi úk is preferálják a csoportmunkát, a 15.a kérdés-
re 91%-ban mondtak nemet, vagyis nem idegesíti 
őket, ha együtt kell dolgozniuk vagy feladatokat 
megoldaniuk másokkal. Ez, az együttműködésre 
való hajlamot tovább gondolva, türelmet, megér-
tést, elfogadást sejtet.

A tanulmányi átlageredmény és a kérdőív intervallum 
változói közötti korrelációk
Hipotézisünkkel összhangban a 16. táblázat szig-
nifi káns korrelációs együtthatói azt mutatják, hogy 
a tanulók teljesítményével egyenes arányban fejlő-
dik a szociális kompetencia. A kérdőív intervallum 
változói és a tanulmányi átlageredmény közötti 
korrelációkat elemezve megállapíthatjuk, hogy a jó 
tanulmányi átlageredmény a szociális képességek 
kialakulására fejlesztő hatással bír. Ezt a szinte evi-
denciának számító hipotézisünket erősíti meg a 16. 
táblázatban összefoglalt korrelációs összefüggés-
lista, amely egyúttal újabb kontrollfunkciót is ellát 
a kérdőív érvényességére vonatkozóan.

A nyílt kérdések elemzése
A nyílt kérdésekre adott válaszokat a tartalom-
elemzés módszerével vizsgáltuk. A zárt kérdések 
mellett a nyílt kérdések segítettek bennünket a 7. 
évfolyamos tanulók attitűdjéről, érdeklődéséről, 
gondolatairól minél közelebbi információkat meg-
tudni. Ennek érdekében első lépésben a nyílt kér-
dések kódolását végeztük el, a kérdések sorszáma 
szerint:
Az 5. kérdésre, Milyen könyvet olvastál az utóbbi idő-
ben? adott válaszokat 3 kategóriába soroltuk:

5/A – kötelező olvasmány,
5/B – kötelező olvasmánytól eltérő könyvek,
5/C – nem olvas, nem ér rá olvasni.

A 7. kérdésre, Ha használod az internetet milyen cél-
ból? adott válaszokat 2 kategóriába soroltuk:

7/A – tanulás céljából, pl. kiselőadás elkészíté-
séhez, tanórára való felkészüléshez, jobb jegy érde-
kében,

7/B – szórakozás céljából, azaz chat, programok 
letöltése, játék.
A 8. kérdésre, Ha nem használod az internetet miért 
nem? adott válaszokat 2 kategóriába soroltuk:

8/A – nem tud hozzáférni,
8/B –  nem érdekli.

A 10. kérdésre, Fejezd be a mondatokat! Jó teljesít-
ményt nyújtok – Nem vagyok elég ügyes. válaszait 2 
kategóriába soroltuk:

10/A – nem tudja,
10/B – tantárgyak alapján válaszol,
10/C – kompetenciákat, személyiségvonásokat 

sorol fel.
A 11. kérdésre, Miként képzeled el magad 10 év múl-
va? adott válaszokat 3 kategóriába soroltuk:

11/A – nem tudja,
11/B – tanulmányt, foglalkozást, családot em-

lít,
11/C – elvárt értékeket (pl. egészség) említ.

A 13., illetve a 14. kérdésnél ugyanazt a 2 kategóri-
át állítottuk fel:

13-14/A – nincs elvárása,
13-14/B – van elvárása és ezeket felsorolja.
Emellett vizsgáltuk még a megjelenő tulajdon-

ságokat, a megjelenés gyakorisága alapján rangso-
roltuk őket. Az első három-három tulajdonságot 
kiemeltük.
A 21. kérdésre Írd le legutóbbi komolyabb célod, ame-
lyet sikerült teljesítened? adott válaszokat 4 kategó-
riába soroltuk:

21/A – nincs célja, ide tartozik a mert úgysem 
sikerül megvalósítani válasz is,

21/B – tanulmányhoz, sportteljesítményhez, is-
kolához kapcsolódó célok, pl. javítás, felvételi,
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21/C – vásárláshoz kapcsolódó célok, pl. biciklit 
vásárolni,

21/D – tulajdonsághoz, személyiségvonáshoz 
kapcsolódó célok, pl. rossz tulajdonságról leszokni.
A 24., a szociális kompetencia jelentését tartalmazó 
kérdéseink válaszait 2 kategóriába soroltuk:

24/A – nem ismeri, nem érti, vagy félreértelme-
zi a fogalmat,

24/B – ismeri, érti, jól értelmezi a fogalmat.

A nyílt kérdések elemzésének eredményei
A nyílt kérdések kódolása után e tanulmány arra 
vállalkozott, hogy a kódolás utáni első benyomá-
sok pedagógiai eredményeit összefoglalja. Az ada-
tok számszerűsítése, a gyakoriságok megállapítá-
sa, a háttérváltozók közötti összefüggések feltárása 
a jelen tanulmánynak nem célja.

Az olvasás, a más korban élt, különböző ran-
gú, nemű emberek sorsának műveken keresztül 
történő megismerése, átélése az érzelmi kompe-
tencia fejlesztésének kiváló eszköze. A tanulásnak 
ez a módja biztosítja a személyiség korosztálynak 
megfelelő fejlődését indirekt nevelési hatásrend-
szerben.

Első elemzésre összefoglalóan megállapítot-
tuk, hogy a 7. évfolyamos tanulók közel egyen-
lő arányban olvasnak kötelező olvasmányokat 
(a leggyakrabban Mikszáth Kálmán: Szent Péter 
esernyőjé-t, Jókai Mór: Kőszívű ember fi ai-t em-
lítették a tanulók) és a kötelező olvasmánytól 
eltérő regényeket. A nem kötelező olvasmányok 
körében a Harry Potter-könyvek, a lányregé-
nyek, az ifjúsági könyvek és nem utolsósorban a 
korosztályt érdeklő szórakoztató művek jelentek 
meg. A válaszadók csupán egyharmada nem ol-
vas semmit. Ez a réteg gyakran említi a ’nem ér 
rá’, illetve a ’nem emlékszik a legutóbb elolvasott 
műre’ indokokat. A ’nem ér rá’ válaszok továb-
bi kérdéseket indukálnak a korosztály terhelését, 
esetleg a szabadidő hasznos eltöltésének negatív 
mintáit illetően.

Az internethasználat több oldalról történő 
feltérképezése világossá tette számunkra, hogy 
a diákok többségének nincs otthon internet-
hozzáférési lehetősége, az internetet az iskolában 
használják. A 6 osztályos gimnázium tanulóinak 
feltételezett tanulási motivációja, érdeklődése 
több nyílt kérdésen keresztül is bebizonyosodott: 
a tanulók 55%-a az internetet tanulás céljából, a 
házi feladat vagy szorgalmi feladatok elkészí-
tésére használja. Az összes mintát tekintve a ta-
nulók inkább játékra, szórakozásra használják az 
internetet. Ami meglepő, hogy e fi atal korosztály 

közel harmada szerint az internet „butaság”, vagy 
éppen közömbösek vele szemben. Ezek a vála-
szok a kíváncsiság, az érdeklődés teljes hiányát, 
a túlzott negatív kritikát mutatják egy fi atal kor-
osztály esetében. Ezek az eredmények több peda-
gógiai vizsgálat alapján is az életkornak megfelelő 
viselkedést tükrözik.

A 7. évfolyamos fi atalok a zárt kérdések alap-
ján jól ismerik saját képességeiket, viszont amikor 
konkrétan meg is kell őket határozniuk, már nem 
olyan határozottak. A válaszok között inkább a 
nem tudja (nem ismeri, miben jó, miben nem) ka-
tegória jelent meg. Azok a válaszadók, akik meg 
is tudták mondani, miben nyújtanak jó és kevésbé 
jó teljesítményt, válaszaikat az iskolai teljesítmény 
vonatkozásában adták meg, pl. földrajzból, kosár-
labdában stb. és nem képességek, személyiségvo-
nások tekintetében.

Válaszaik egy manapság hangsúlyosabb társa-
dalmi elvárásnak felelnek meg: az érték mérője a 
teljesítmény és nem a neveltség. Valószínűleg ezek 
a hatások érik őket az iskolában is.

A 11. kérdésben (Miként képzeled el magad 10 év 
múlva? Írd le!) hasonló eredmények prognosztizál-
hatók. A zárt kérdésekből kiderült, hogy a diákok 
nem igazán terveznek és ez a tulajdonságuk ebben 
a kérdésben realizálódott: döntő többségében nem 
tudták megfogalmazni, miként képzelik el magu-
kat 10 év múlva. Akiknek mégis volt válaszuk, 
családot, foglalkozást, anyagiakat – házat, autót 
– említettek, és elenyésző volt a szociális kompe-
tenciákra utaló megnyilvánulás, mint pl. elégedett 
önmagával (önelfogadás), boldog, átlagos ember 
válaszok. Ebben az életkorban érthetően a tervek 
még a tanulmányi előmenetellel, a remélt szakmá-
val, a családi élettel foglalkoznak, az örök emberi 
értékek fontosságát nem érzik lényegesnek. Ennek 
kiküszöbölésére az iskoláknak tudatosan kellene 
fi gyelniük, a fi gyelemfelhíváson túl a fejlesztésre 
is időt kellene áldozniuk, ráadásul a tudatos, terv-
szerű életpálya-építést már ebben a korban el kell 
kezdeni. A kialakítást a sikerélmények lehetőségé-
nek biztosítása, a pedagógiailag releváns pályaori-
entációs tanácsadás és értékelési módszertan mind 
elősegíthetik.

A társas kapcsolatok kialakításában (13. Baráti 
kapcsolat kialakítása során milyen szempontok szerint 
választod ki barátodat? 14. Írj le pár olyan tulajdonsá-
got, amit nem tudsz elviselni másokban!) nagyon ha-
tározott elképzeléseik vannak a tanulóknak. Első 
elemzésre megállapítottuk, hogy nagyon sokszí-
nű az a tulajdonságlista, amely alapján barátokat 
választanak maguknak, illetve amit nem tudnak 
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elviselni másokban. Az ilyen irányú véleménynyil-
vánítás az életkornak jellemző sajátossága.

A 13. kérdés vonatkozásában: barátságos, ara-
nyos, megbízható, lehessen vele beszélgetni, értel-
mes társ, jó humorú, szép, okos, megbocsátó, nem 
cigizik, nem iszik, barátságos, becsületes, kedves, 
jó tanuló, jó sportoló, őszinte, értelmes, türelmes, 
okos, megértő.

Az összes mintában a következő három tulaj-
donság dominanciája bontakozik ki:

1. azonos érdeklődés
2. megértő
3. megbízható
A 14. kérdés vonatkozásában: beképzelt, öntelt, 

szemtelen, türelmetlen, buta, dohányzik, iszik, 
kötözködő, anyáskodó, okoskodó, pletykás, meg-
bízhatatlan, fi gyelmetlen, udvariatlan, szemtelen, 
irigy, trehány, hazudós, kétszínű.

Az összes mintában a következő három tulaj-
donság dominanciája bontakozik ki:

1. beképzelt
2. önző
3. irigy
Sokszor rögzítettük azt, hogy a tanulók a 13. 

kérdésre úgy válaszoltak, hogy az általuk került 
magatartásformákat határozták meg, pl. ne le-
gyen önző. A 8 osztályos általános iskolások kö-
rében gyakran találkoztunk a szenvedélybeteg-
ségek – alkohol, cigaretta – negatív kritikájával, a 
megbízhatatlanság, udvariatlanság, szemtelenség 
kerülésével, míg a gimnazisták körében a tudjunk 
beszélgetni, azonos érdeklődési kör, a jó tanuló, 
értelmes társ igénylésével. Ezek a válaszok az 
adott tanulókör baráti társaságára, érintkezési 
körének tulajdonságaira világítanak rá. Mind a 6 
osztályos, mind a 8 osztályos gimnazisták kifeje-
zetten pozitívan kezelték a tudás értékét társaik 
megítélésekor.

Az is látszik, hogy a tanulók olyan kompetenci-
ákat várnak el társas kapcsolataikban, illetve olyan 
kompetenciák alapján ítélnek meg embereket, ame-
lyekben ők kifejezetten rosszul teljesítenek. Elvár-
ják a toleranciát, a megértést, és közben ezekben 
a kompetenciákban nekik is fejlődniük kellene, a 
másik oldalról jól jelzik e kompetenciák fejletlen-
ségét nem csupán a korosztályban, de bármilyen 
társas érintkezésben.

Válaszaikban az is jól tükröződik, hogy nem 
bírják az egoisztikus megnyilvánulásokat, kerülik 
azokat az embereket, akik csak magukkal foglal-
koznak, és nem fi gyelnek társaikra.

Az összes minta alapján a válaszadók 78,5%-a 
jelezte, hogy volt már komolyabb cél, amit kitűzött 

maga elé és el is ért. A válaszadók e táborának cél-
jait a tanulmányi, teljesítménybeli tevékenységek-
hez lehet kapcsolni, pl. félévi jegyen javítani, jobb 
jegyet szerezni, gólt lőni versenyen, diákolimpián 
fociban az első helyet elérni stb. Ezen a kategóri-
án belül találkoztunk a 8 osztályos gimnazisták 
58,8%-os ’bejutni a gimnáziumba’ céljával.

A célokat egyrészt meghatározzák az életkor-
ból, másrészt az adott egyén helyzetéből fakadó 
lehetőségek. A tanulmányi sikerességhez kapcso-
lódó válaszok nagy százalékú megjelenése újfent 
rávilágít a korosztályra ható oktatáscentrikus, 
teljesítményt elváró szemléletre. A tanulás bel-
ső szükségletté való kialakításában nem segít a 
kényszer, a túlzott teljesítménycentrikus meg-
ítélés. Ezek a válaszok pedig pont azt igazolják, 
hogy a 7. évfolyamosok ebben a kényszert jelentő 
hatásrendszerben fejlődnek.

A diákok céljait nem szabad lebecsülni, még ha 
azok vásárláshoz kapcsolódó célokat is jelölnek 
(számítógépbe alkatrészt venni, új ruhát venni). 
A célok felállítása, azok elérése komoly probléma-
megoldási, döntési, alkalmazkodási folyamatokat 
feltételez, mely képességek kialakulását pontosan 
az ehhez hasonló, az életkornak megfelelő felada-
tokon keresztül gyakorolhatják a fi atalok.

Nagyon örvendetes volt számunkra látni, hogy 
a diákok, bár elenyésző számban, de beszámoltak 
olyan célokról is, amelynek eléréséhez valamely 
képességüket kellett próbára tenniük, pl. nyulakat 
akartam tenyészteni és sikerült, megszabadultam 
egy olyan embertől, akinek a közelsége nyugtalaní-
tó volt és folyton piszkált, 300 méter magas torony 
megmászása – tériszonnyal.

A kudarctól való félelem miatt (szerencsére 
ugyancsak elenyésző számban) a célok kerülése 
komoly pedagógiai feladatokat sürget, komoly 
problémakezelési hiányosságokat jelent.

A 7. évfolyamos tanulóktól szociális képessé-
geket várunk el. De tudják-e a tanulók, hogy mit 
is jelent egy-egy ilyen képesség? Erre voltunk 
kíváncsiak a 25. kérdésben. Az első elemzések 
után kijelenthető, hogy a tanulók két fogalommal 
kapcsolatban az életkoruknak megfelelő tudás-
sal rendelkeznek, míg három fogalommal kap-
csolatban alulteljesítettek. Az életkori tudásnak 
megfelelően gyakran szinonimával helyettesítik 
a fogalmakat, nem magyaráznak, hanem körülír-
ják, más szavakkal ismertetik a jelentést. Világo-
san látszik az is, hogy a kérdés miatt kezdenek el 
gondolkodni a fogalmakon, nincs előzetes, konk-
rét ismeretük, kitalálnak, rögtönöznek. Ebből a 
tapogatózó tudásból adódik, hogy az iskolában 
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nincsenek olyan helyzetek elé állítva, amelyben 
ezeket a képességeket gyakorolhatnák. Nem csak 
direkt módon, verbális úton lehet fogalmat ma-
gyarázni, hanem az indirekt lehetőségek, a meg-
élés biztosításával is. Ráadásul ez ebben a korban 
hatékonyabb is.

A diákok leginkább az együttműködés és az 
ÉTT, legkevésbé az elfogadás, a nyitottság és a ver-
senyhelyzet fogalmakkal vannak tisztában. A ré-
tegminták tekintetében látszik a differenciáltság a 
gimnáziumi osztályok előnyére.

Pozitívum, hogy az együttműködésnél a kö-
zös cél, a siker, a közös problémamegoldás, az 
alkalmazkodás, a segítségnyújtás, az összetar-
tás, a mindenki beleszólása, a csapatmunka, a 
másik támogatása fogalmakat olvashattunk. Az 
ÉTT-nél a folyamatos tapasztalatszerzés, az élet 
végéig történő tanulás, a kitartás, a felnőttként 
tanulás, az öregkorig, halálig tanulás, az addig 
tanul, amíg lehet magyarázatok többször is meg-
jelentek. Megjegyeztük, hogy ennél a fogalomnál 
a diákok több esetben is megemlítették a követke-
zőket: közben elszáll felette az idő, nagyon rossz 
lehet, nincs kikapcsolódás. Ez is utal arra, hogy a 
diákok inkább rossz véleménnyel vannak az ÉTT 
fogalmáról.

A másik három fogalomnál több esetben is ta-
láltunk hibás válaszokat. Pl.: az elfogadásnál a be-
letörődés, az elviselés, az elfogadom, amit adnak, 
a nyitottságnál a meghallgatnak, az elmondhatom 
másnak a bajomat, az igazmondás, az őszinteség 
válaszok jelentek meg. A versenyhelyzetet ala-
csony százalékú kivétellel hibásan értelmezik: 
mások ellen küzdeni, helyezést elérni, minősítést 
jelent válaszaikkal.

A 21. század elvárt képességeinek, személyiség-
vonásainak területén van mit pótolni. Miért várjuk 
el, hogy a fi atalok produkálják ezeket a képessége-
ket, ha nem is ismerik őket? Amit nem ismernek, 
annak nem fogják látni előnyeit, nem tudják meg-
tapasztalni hátrányait saját maguk és a közösség 
tekintetében.

Összegzés
Mérésünk a 7. évfolyamos tanulók szociális kom-
petenciáját kívánta feltárni Bács-Kiskun megyében, 
354 fős mintában.

A kompetencia mint tanult személyiségbeli 
komponens fontos mutatója annak a hatásrend-
szernek, amelyben ezek a fi atalok nevelődnek: 
családnak, kortárscsoportnak és természetesen a 
pedagógiának, intézmény és pedagógus szintjén 
egyaránt.

Előttünk már több vizsgálat bemutatta, hogy a 
7. évfolyam (és nem a 13. életév) egy olyan fejlő-
dés-lélektani csomópont, amely az egyén erkölcsi 
viselkedésében hanyatlást eredményez. A vizsgá-
latok arra is rámutattak, hogy mindez inkább kö-
szönhető a fi atalokat ért spontán hatásoknak (te-
lepüléskörnyezet, család értékközvetítő és nevelői 
hatása, a képzőintézmény jellege, illetve a tanuló 
iskolában – tanulóközösségben elfoglalt helyzete) 
és kevésbé az irányított, tudatos pedagógiai mun-
kának.

Ezért úgy gondoltuk, hogy kérdőívünket iga-
zítjuk ehhez a speciális helyzethez. Így kerültek a 
kérdőívbe a szociokulturális háttérre vonatkozó 
kérdések, a kiértékelésnél pedig a településkör-
nyezet, valamint a képzőintézmény típusa szerinti 
csoportosítás.

A kiinduló kérdés, mely szerint szeretnek-e 
tanulni a fi atalok, megegyezett hipotézisünk-
kel, a 7. évfolyamosok kategorikusan kijelentik: 
nem szeretnek tanulni. Ez az eredmény született 
a településkörnyezet, a képzőintézmény típusa, 
illetve a nemek közötti összehasonlítás esetében 
is, és kiderült, hogy a szociokulturális tényezők-
nek is elhanyagolható a hatása. A további elem-
zések során bebizonyosodott, hogy a szociális 
képességek birtoklását a háttérváltozók nem be-
folyásolják.

Az elemzések elgondolkodtató eredményeket 
hoztak, hipotéziseink néhol megerősítést nyertek, 
más esetben megdőltek, pedagógiai konzekvenci-
ákra rávilágítva. A vizsgálat alapján elmondható, 
hogy a 7. évfolyamos tanulóknak a személyiség-
képe kettős: az első egy idealisztikus személyi-
ségkép, mely olyan személyiségjegyeket, szociális 
képességeket takar, amilyeneket a diákok birtokol-
ni szeretnének, esetleg elvárnak tőlük. A második 
egy reális személyiségkép, mely belső motivációtól 
vezérelt valós személyiségüket takarja, ilyenek ők 
valójában.

A két személyiségkép egy helyen kapcsolódik 
össze, méghozzá a problémakezelés nehézségei-
nek vonatkozásában.

A következőkben nézzük meg, mit takarnak az 
egyes személyiségképek.

Az idealisztikus személyiségkép a következő 
megállapításokat hozta: Bács-Kiskun megye vizs-
gált 7. évfolyamos tanulói nem szeretnek tanulni, 
de látják a tanulás jövőbeli hasznát. Tanulási mo-
tivációjuk között nem szerepel a felnőtt tekintélyi 
személyektől való félelem, ők a kor kihívásaira 
akarnak válaszolni tudásukkal. Ezt bizonyítandó 
70,3 %-uk szeret olvasni. Saját bevallásuk szerint 
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ismerik saját magukat, tisztelik a másik embert, 
meg akarják érteni véleményeiket, gondolataikat, 
érzéseiket. Nyitottak, érdeklődők, önzetlenek és 
segítőkészek embertársaik iránt. Sikerorientáltak, 
a versenyhelyzetet jó játéknak tartják, saját erőik 
demonstrálásának eszközét látják benne. Tudnak 
problémákat kezelni, szeretnek új megoldásokat 
keresni, kreatívak, a kitartás, kockázatvállalás jel-
lemzi őket. A csoportmunkára, együttműködés-
re éppen annyira fogékonyak, mint amennyire 
 ellenzik.

A reális személyiségkép természetesen az ide-
alisztikustól sok területen eltérhet, hiszen az álta-
lunk feldolgozott adatokat a megkérdezett tanu-
lók önálló, szabadon megfogalmazott válaszaiból 
nyertük, amelyek valószínűleg jelentős igazság-
tartalommal bírnak, hiszen kértük a mérésvezető-
ket, hassanak oda és ösztönözzék a tanulóikat az 
őszinte válaszadásra. Számolnunk kell azonban 
azzal, hogy a tanulók a mindenkori elvárásoknak 
és társadalmi normáknak is próbáltak megfelelni, 
s nem minden estben fogalmazták meg válaszai-
kat kellő átgondoltsággal, teljesen őszintén. Bár a 
kérdőív kontrollkérdései és más kontrollfunkciók 
(korrelációs összefüggés vizsgálatok a kérdőív vál-
tozói között) nem jeleztek ilyen jellegű ellentmon-
dásokat, mégis indokoltnak tartjuk vizsgálatunk 
kiegészítését, kontrollálását, folytatását további 
megbízható mérési módszerek alkalmazásával. Le-
hetőség szerint elsősorban a megfi gyelés szakszerű 
módszereit alkalmazva, élőben, interaktív kapcso-
latban szeretnénk további mérési adatokat gyűjteni 
különböző szituációkban a tanulók szociális visel-
kedéséről.

Vizsgálatunk egyértelműen kimutatta, hogy 
a 21. század oly erősen igényelt szociális képes-
ségeit, készségeit és motívumait a 7. évfolyamos 
diákok részben ismerik és birtokolják azokat. Az 
ÉTT, a tolerancia, a problémamegoldó képesség és 
az együttműködés képességének fejlettsége egyé-
ni sikereik, majd nemzetünk eredményességének, 
versenyképességének záloga lehet. Ma Magyaror-
szágon a pedagógusoknak, a szülőknek birtokában 
kell lenniük annak a szemléletváltásnak, amely 
bizton segítheti a diákokat az élet kihívásaira fel-
készülni.

Csak az a pedagógus lesz képes a fenti képes-
ségeket kialakítani, aki saját maga is birtokolja 
azokat, rugalmas, akar és képes is alkalmazkod-
ni a változásokhoz. A pedagógia gyakorlatának 
módszertani megújuláson, új tanulásszervezési 
formák alkalmazásán, a pedagógus szerepfelfo-
gás átértékelésén, a facilitáló magatartás kiala-

kításán kell dolgoznia. Ki kell aknázni a diákok 
„idealisztikus” elképzelését vágyaik intézményes 
keretek közötti tudatos fejlesztésére. A 7. évfo-
lyamosok idealizmusának pozitívuma, hogy a 
diákok felismerték a világban zajló változásokat, 
amit frontális tanulásszervezésünkkel, merev, 
teljesítmény-központú elvárásainkkal, ötleteik, 
érdeklődésük leépítésével, a sikerélmény, a pozi-
tív megerősítések, a motiváció mellőzésével csak 
leépíthetünk.

A kutatáshoz készült kérdőívek:
1. Kérdőív a szociális kompetenciáról 7. évfolya-
mos tanulók számára
2. Szociális kompetenciamérés statisztikai kiérté-
kelése, összes mérésben részt vevő iskola
3. Szociális kompetenciamérés statisztikai kiérté-
kelése, megyeszékhely részminta szerint
4. Szociális kompetenciamérés statisztikai kiérté-
kelése, város részminta szerint
5. Szociális kompetenciamérés statisztikai kiérté-
kelése, kisváros részminta szerint
6. Szociális kompetenciamérés statisztikai kiérté-
kelése, nagyközség részminta szerint
7. Szociális kompetenciamérés statisztikai kiérté-
kelése, község részminta szerint
8. Szociális kompetenciamérés statisztikai kiérté-
kelése, 8 osztályos általános iskolák részminta sze-
rint
9. Szociális kompetenciamérés statisztikai kiérté-
kelése, 6 osztályos gimnázium részminta szerint
10. Szociális kompetenciamérés statisztikai kiérté-
kelése, 8 osztályos gimnázium részminta szerint
11. Szociális kompetenciamérés statisztikai kiérté-
kelése, világi iskolák részminta szerint
12. Szociális kompetenciamérés statisztikai kiérté-
kelése, egyházi iskola részminta szerint
13. Szociális kompetenciamérés statisztikai kiérté-
kelése, fi úk részminta szerint
14. Szociális kompetenciamérés statisztikai kiérté-
kelése, lányok részminta szerint
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