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Országos Közoktatási Intézet, Iskolafejlesztési és 
Integrációs Központ

Diákok környezeti attitûdjei
A tanulmány az Országos Közoktatási Intézetben lezajlott, 

környezeti neveléssel foglalkozó, több iskolára kiterjedő vizsgálatból a
diákok környezeti attitűdjeire vonatkozó 

részt elemzi. 

A vizsgálatunk alapvetõ célja az volt, hogy egyéves idõközzel megismételt adatfel-
vétellel megpróbáljuk igazolni a hazai környezeti nevelésnek a környezeti attitû-
dökre gyakorolt hatását. Hipotézisünk szerint a környezeti nevelés hatására a di-

ákok környezeti attitûdjeiben már egy év alatt is pozitív változás mutatható ki. 

A vizsgálat célja és módszere

A diákok körében végzett vizsgálatunk módszere kérdõíves felmérés volt. Az elsõ
adatfelvétel a 2000/2001-es tanévben, a második a 2001/2002-es tanévben zajlott az is-
kolákban, a délelõtti tanítási idõben 45 perc alatt. A vizsgálatvezetõn kívül a tanár, aki-
nek az osztállyal órája lett volna, tartózkodott a teremben, de a kérdõív kitöltésében, ki-
töltetésében nem segédkezett. A tanulók önállóan dolgoztak, kérdéseikkel a vizsgálatve-
zetõhöz fordulhattak. A tanulók a kitöltött kérdõíveket nevükkel azonosították, annak ér-
dekében, hogy a két adatfelvétel eredményei személyenként összehasonlíthatóak legye-
nek. A neveket a vizsgálat során az azonos diáktól származó kérdõívek párosításán kívül
semmi másra nem használtuk fel. Az eredményeket az SPSS statisztikai program segít-
ségével dolgoztuk fel. Az iskolák felé osztályszintû visszajelzés történt.

A vizsgálatban mindkét alkalommal 19 iskola 750 tanulója vett részt, az ország kilenc
megyéjébõl, illetve a fõvárosból. Az iskolák közül 10 tagja a Magyarországi Ökoiskola
Hálózatnak, ezeket az iskolákat a továbbiakban ökoiskoláknak nevezzük. Az Ökoiskola
Hálózat célja a minél eredményesebb környezeti nevelés biztosítása az iskolai nevelés
során. (Varga, 2002a) 366 tanuló normál iskolákból, 384 tanuló ökoiskolákból került ki.
A tanulók a közoktatás 5. (182 fõ), 7. (225 fõ), 9. (199 fõ) és 11. (144 fõ) évfolyamára
jártak, átlagéletkoruk az elsõ vizsgálat idõpontjában 13,44 év volt. A vizsgálatban mind-
két évben 351 fiú és 398 lány vett részt, közülük 155 tanuló községi, 291 városi, 154 me-
gyei jogú városi és 150 fõvárosi iskolába járt.

A vizsgálat során mindkét alkalommal csaknem azonos kérdõívet használtunk. A kér-
dõív elsõ részében a tanuló háttéradataira (kor, szülõk iskolai végzettsége, tanulmányi
eredmény stb.) kérdeztünk rá. 

A második rész egy ötfokú Likert-skála volt, mely magába foglalt huszonnégy tételt
a diákok környezeti attitûdjével kapcsolatban, melyek a Leeming, Dwyer és Bracken
(1995) által kidolgozott környezeti attitûdskálán alapultak. Minden vizsgált környeze-
ti témakört (például víz, hulladék) négy kérdés érintett oly módon, hogy a négybõl ket-
tõ a tanulónak a témakörrel kapcsolatos érzelmeit, másik kettõ pedig a viselkedéses vi-
szonyulását igyekezett feltárni. A Likert-skálában szerepeltek ezen kívül olyan kérdé-
sek, melyekkel azt vizsgáltuk, hogy a környezetet veszélyeztetõ tényezõk (levegõ-
szennyezés, szemetelés stb.) közül melyiket mennyire tartják veszélyesnek a tanulók.
További kérdések a környezetszennyezés okairól (szándékosság, nemtörõdömség stb.)
tudakolták a diákok véleményét.

Varga Attila
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A kérdõív harmadik részében a diákoknak nyitott kérdésekre válaszolva fel kellett so-
rolniuk, hogy nekik maguknak milyen lehetõségeik vannak a környezetszennyezés csök-
kentésére, és hogy õk maguk milyen környezet- vagy természetvédelmi tevékenységet
folytattak eddig. Végül feleletválasztós tesztkérdések vizsgálták a gyerekek ökológiai
mûveltségét. Vizsgálati adataink közül jelen írásban a környezeti attitûdöket ismertetjük,
elemezzük. (1)

Az attitûderedmények feldolgozásának módszertana

A kérdõívben használt ötfokozatú Likert-skálán a választási lehetõségek a következõk
voltak: teljes mértékben hamis; többnyire hamis; nem tudom; többnyire igaz; teljes mér-
tékben igaz. Minden tétel esetében a leginkább környezetbarát válasz kapott 5 pontot, a
legkevésbé környezetbarát válasz 1 pontot.  A válaszbeállítódás elkerülésének érdekében
az attitûdskála tartalmazott olyan, fordítottan megfogalmazott tételeket is, melyeknél a
„teljes mértékben hamis” válasz kapott öt pontot, a teljes mértékben igaz egyet. Az atti-
tûdtételek alapján nyert pontszámokból háromféle skálát képeztünk. Ugyan a Likert-
skála szigorúan tekintve rangskálának számít, így a kapott pontszámokat nem szabadna
összeadni, de általánosan elfogadott, hogy a komplex statisztikai eljárások adta lehetõsé-
gek kihasználása céljából intervallumskálaként kezelik. (Csapó, 2002) Ennek megfelelõ-
en négy, egy-egy témakörhöz (például víz) tartozó pontszám (melynek értéke maximum
5 lehetett) összeadásával nyertük az adott témakör attitûdpontszámát. Vagyis az egy té-
makörhöz tartozóan minimum 4, maximum 20 pontot szerezhetett egy vizsgálati sze-
mély. Ha minden kérdésre „nem tudom” választ adott a személy, akkor 12 pontot kapott,
ezért ezt a pontértéket tekintettük semleges környezeti attitûdnek. (2) Az e fölötti pont-
értékeket pozitív környezeti attitûdként (a környezetre való odafigyelés, környezettuda-
tos magatartás), a 12 pont alatti értékeket pedig negatív környezeti attitûdként (nemtörõ-
dömség, környezetre ártalmas magatartás) értelmeztük. A skálákon elért nagyobb pont-
szám pozitívabb környezeti attitûdöt jelöl. 

Az érzelmi megnyilvánulásokra vonatkozó attitûdtételekre kapott pontértékek össze-
adásával számoltuk ki az Érzelem attitûdskálát, a viselkedésre vonatkozó tételek összeg-
zésével pedig a Viselkedés attitûdskálát. Az Érzelem és Viselkedés skála egyaránt 12 té-
telt tartalmazott, kettõt-kettõt minden témakörbõl. A minimálisan elérhetõ pontszám 12,
a maximális 60 volt. A semleges attitûdöt jelentõ érték itt 36 pont volt, az e fölötti érté-
keket tekintettük pozitív, az ez alattiakat negatív környezeti attitûdnek. 

Az összes attitûdtétel pontszámának összeadásával nyertük a Teljes attitûdskálát. A
Teljes attitûdskála a 24 tételre adott válaszokból állt össze, így 24 és 120 pont közt volt
az elérhetõ lehetséges pontszám, 72 pont jelentette a semleges környezeti attitûdöt. 

Az attitûdskálában a második évben a növények témakörét a környezetszennyezés té-
maköre váltotta fel, a többi témakörön belül néhány tétel átfogalmazásra került, az eset-
legesen kialakuló válaszbeállítódások kontrollálása érdekében.

A környezeti attitûdkérdések eredményei

A tizenévesek környezeti attitûdjével kapcsolatban az eddigi nemzetközi és hazai vizs-
gálatokkal (példul Leeming, Dwyer és Bracken, 1995; Varga, 1997a; Széplaki, 2002;
Rickinson, 2001) összhangban elmondható, hogy a diákok környezeti attitûdje általában
pozitív. A diákok azonban nem minden környezeti témához viszonyulnak egyformán po-
zitívan. A vizsgálat szerint legpozitívabb a vízzel, az állatokkal és a növényekkel kapcso-
latos viszonyulásuk. Ezek azok a témák, melyek a legerõteljesebb motivációt jelenthetik
a környezeti nevelés számára. A hulladékkal, energiával, általános kérdésekkel, szennye-
zéssel kapcsolatos viszonyulások viszont kevésbé kedvezõek. Ezeken a területeken to-
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vábbi fejlesztõ munkára van szükség, mivel úgy látszik, a jelenlegi környezeti nevelési
módszerek ezekkel a témákkal kapcsolatban nem elégségesek a megfelelõ környezeti at-
titûd kialakításához. 

A környezeti attitûd két összetevõje, az érzelmi és a viselkedéses összetevõ közt is a
már több vizsgálatban (Széplaki, 2002; Varga, 1997a,) tapasztalt különbség mutatkozott
meg újra. Nevezetesen, hogy a diákok érzelmi viszonyulása sokkal pozitívabb, mint vi-
selkedéses viszonyulása. A környezeti nevelés terén elsõsorban arra kellene törekedni,
hogy a tanulók minél jobban megismerjék a környezeti kérdésekkel kapcsolatos cselek-
vési lehetõségeiket, és képesek legyenek élni is ezekkel, azaz rendelkezzenek cselekvési
képességgel. (Jensen és Schnack, 1994) 

A diákok környezeti attitûdjének mérésére használt skála mindkét vizsgálat esetében,
hasonlóan korábbi vizsgálatainkhoz (Varga, 1997b; Széplaki, 2002) pszichometriailag
megbízhatónak bizonyult. A teljes attitûdskála reliabilitása mindkét évben elérte a 0,7-es
szintet, ami egy skála minimális megbízhatóságát jelzi. (Kecskeméty és Izsó; 1996) Va-
gyis a diákok környezeti attitûdje egységes pszichológiai konstruktum. Vizsgálati adata-
ink alapján a környezeti nevelés egyik fõ céljellemzõjeként definiált környezeti attitûd
pszichometriai eljárásokkal megfelelõen vizsgálható. A környezeti attitûdökkel kapcso-
latos eredményeket az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat. A diákok környezeti attitûdje 

A két vizsgálat közti attitûdcsökkenés ellentmond a bevezetõben megfogalmazott hi-
potézisünknek, amely a környezetvédelemi nevelés bevezetésétõl egyértelmû fejlesztõ
hatást várt. A vizsgálati eredmények szerint a Nemzeti Alaptantervben (NAT, 1995, 2003)
is nevelési célként megfogalmazott környezeti attitûdalakítás terén a magyar közoktatás
kudarcot vallott. Nem sikerült a tizenévesek környezettel kapcsolatos érzelmeit, viselke-
désmódjait kedvezõ irányba alakítani, sõt e téren inkább kedvezõtlen változások figyel-
hetõk meg. Valószínû, hogy ezen változások természetesen nem vagy nem kizárólag a
környezeti nevelés hatására következtek be, de tény, hogy az elméleti alapfeltevésekbõl
következõ attitûdjavulást nem sikerült kimutatni. Különösen a második mérés eredmé-
nyei elgondolkodatóak. A második évben az általános kérdések és a hulladék témakörrel
kapcsolatos attitûd, illetve a viselkedéses attitûdkomponens gyakorlatilag semleges atti-
tûdre utaló átlagértéket mutat. Vagyis a második évben a diákok úgy nyilatkoztak, hogy
õk nemigen tesznek a környezetért semmit. Az általános környezeti attitûddel és a hulla-
dékkal kapcsolatos kérdések ráadásul az érzelmeiket sem mozgatják meg. A környezeti
nevelés lehetséges negatív hatásait külföldi adatok is jelzik. Worsley és Skrypiec (1998)
ausztrál középiskolások környezeti attitûdjeit vizsgálva azt találta, hogy azok a középis-
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kolások, akik több környezeti nevelési tevékenységre emlékeznek, pesszimistábbak,
mint azok, akiknek kevesebb ilyen emlékük van.

A környezeti attitûd kedvezõtlenebbé válását bemutató, a közelmúltban megjelent ku-
tatási eredmények a fentieknél kedvezõbb értelmezési lehetõséget is felvillantanak.

A környezeti attitûdskálákat legtöbbször minden kutató a maga céljára fejleszti ki.
Egy kutatásban kísérletet tettek általános faktorok kimutatására, felhasználva több elõ-
zõen megalkotott mérõeszközt, többek közt a vizsgálatunkban szereplõt is. Sikerült két
olyan faktort azonosítani, melyek elegendõek a korábbi vizsgálati eszközök által vizs-
gált attitûd leírására. E két faktor a megõrzés (M) és a használat (H) faktor.  Az M fak-
toron magas pontszámot elérõ emberek fontosnak tartják a természeti erõforrások meg-
õrzését, a természet óvását, és élvezetét, míg a magas H pontszámot elérõk az ember ter-
mészet feletti uralmát és az ember számára
való átalakítását hangsúlyozzák. A két fak-
tor elkülönül ugyan, de nem teljesen függet-
len egymástól. Magas M érték általában ala-
csony H értékkel jár együtt. (Bogner és
Wiseman, 1999)

A használat és megõrzés faktorai nem füg-
getlenek a pszichológiában sokat vizsgált
Eysenck-i személyiségvonásoktól. Magas M
érték általában magas neuroticitás (érzé-
kenység, érzelmi labilitás) értékkel jár
együtt, míg magas H érték magas pszichoti-
citás (önzés, akaratosság) értékkel jár együtt.
A harmadik Eysenck-i faktortól, az extro-
verziótól (kifelé fordulás, nyitottság) mind-
két környezeti attitûdfaktor független. (Wise-
man és Bogner, 2002)

A M-nek nagyon magas a szociális kívá-
natosság skálával való együttjárása, melyet
az Eysenck-i személyiségtesztben eleinte ki-
egészítõ, érvényesítõ skálaként használtak. A
szociális kívánatosság (SZ) skála olyan kér-
déseket tartalmaz, melyek szinte teljes bizo-
nyossággal nem igazak senkire, ugyanakkor
elfogadásuk társadalmilag kívánatosnak tû-
nik. Például: „Soha senkinek nem hazud-
tam”. E kérdések segítségével szûrték ki
azokat a válaszadókat, akik nem õszintén vá-
laszolják meg a kérdõívet, igyekeznek ma-
gukat társadalmilag kívánatosnak feltüntetni. Ma már azonban a SZ skála értékeit is egy
külön személyiségdimenziónak fogják fel. 

Úgy tûnik tehát, hogy a környezeti attitûd skála értékeit is nagymértékben befolyásol-
ja az, hogy a kitöltõ mennyire akar a szociális elvárásoknak megfelelni. A ténylegesnél
pozitívabb környezeti attitûdöt produkál a környezeti attitûd skálán az, aki nagymérték-
ben meg akar felelni a szociális elvárásoknak. (Wiseman és Bogner, 2002)

A magyarországi környezeti attitûdméréseknél megfigyelhetõk norma-konform vála-
szok, a magyar emberek hajlamosak jobbnak beállítani környezeti attitûdjüket, mint ami-
lyen az a valóságban. (Kerekes és Kindler, 1993) Ezért is valószínû, hogy a szociális kí-
vánatosság mértéke befolyásolta a környezeti attitûd mértékét vizsgálataink során is. Ezt
az érvelést támasztja alá az is, hogy a környezeti attitûd a vizsgált háttérváltozók közül

Ökoiskolákba és hagyományos
iskolákba járó gyerekeket tartal-
mazó vizsgálati mintáján iga-
zolta, hogy erős kapcsolat áll

fönn a környezeti attitűd és a
szociális kívánatosság mértéke

között a magyar diákok körében
is. Összefoglalva elmondhatjuk,
hogy vizsgálatunk negatív ten-
denciákat mutatott ki a környe-
zeti attitűdök időbeli alakulásá-

val kapcsolatban, de ennek,
mint láttuk, módszertani, illetve
az életkori változásokhoz köthe-

tő okai is vannak. Ahogy egy
környezeti nevelő megfogalmaz-

ta: azt is eredménynek kell te-
kinteni, ha az évek során nem

romlik diákjaink környezeti 
attitűdje. 
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csak a tanulmányi átlaggal korrelál szignifikánsan, a szülõk végzettségével vagy anyagi
helyzetével és a többi vizsgált háttértényezõvel nem, miközben a három háttérváltozó
egymással egyébként szignifikáns kapcsolatban van. Valószínûsíthetõ, hogy a szociális
kívánatosság mértékének különbözõsége a tanulmányi átlagot éppúgy befolyásolja, mint
a környezeti attitûdöt. Ezért mutat a tanulmányi átlag korrelációt a környezeti attitûddel,
és ezért nincs kapcsolatban a többi háttérváltozóval. E feltevést érdemes lenne tovább a
szociális kívánatosságot mint befolyásoló tényezõt parciális korrelációs vizsgálatokkal
kiszûrõ kutatásokkal alátámasztani. 

A vizsgálataink során tapasztalt attitûdcsökkenésben tehát szerepet játszhat az is, hogy
a válaszadók szociális megfelelni akarása csökkent a két vizsgálati idõpont között, amely
akár pusztán a tanulók életkorával is magyarázható. A szociális kívánatosság skálán
ugyanis az életkor elõre haladásával egyre alacsonyabb pontszámokat érnek el a gyere-
kek. Ez a tendencia fennáll hatéves kortól egészen a serdülõkorig (Eysenck és Eysenck,
1969), és a magyar gyerekek nemzetközi összehasonításban is magas pontszámot érnek
el a szociális kívánatosság skálán. (Kálmánchey és Kozéki, 1998)

A fenti eredmények arra mutatnak rá, hogy a környezeti attitûd-mérésekbe mindenkép-
pen integrálni kell a szociális kívánatosság skálát, annak érdekében, hogy a kapott ada-
tok fenntartások nélkül értelmezhetõk legyenek. 

Vizsgálatunk nem mérte a szociális kívánatosság mértékét. Terveztünk egy magyar
vizsgálatot, mely kifejezetten az Eysenck-i személyiségfaktorok és a környezeti attitûd
összefüggéseit vizsgálja. E tervünket Gulyás (2004) valósította meg az általunk használt

2. táblázat. A kutatás során használt attitûdtételek (1. év) 
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környezeti attitûdskálát is használva. Szintén ökoiskolákba és hagyományos iskolákba
járó gyerekeket tartalmazó vizsgálati mintáján igazolta, hogy erõs kapcsolat áll fönn a
környezeti attitûd és a szociális kívánatosság mértéke között a magyar diákok körében is. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy vizsgálatunk negatív tendenciákat mutatott ki a
környezeti attitûdök idõbeli alakulásával kapcsolatban, de ennek, mint láttuk, módszer-
tani, illetve az életkori változásokhoz köthetõ okai is vannak. Ahogy egy környezeti ne-
velõ megfogalmazta: azt is eredménynek kell tekinteni, ha az évek során nem romlik di-
ákjaink környezeti attitûdje. 

3. táblázat. Az attitûdtételek besorolása

Jegyzet

Irodalom

(1) A kutatás teljes ismertetése megtalálható:
http://www.okoiskola.hu/hirlevel/news_upload/pub-
likaciok_2edb.vargaattiladissz.zip 
(2) A semleges környezeti attitûdöt mutató pontszám
természetesen elõállhat kisebb és nagyobb, vagyis
pozitív és negatív környezeti attitûdre utaló pont-
számok átlagaként is. 

(3) Az összehasonlításokat elvégeztük a teljes skálá-
kon, és úgy is, hogy csak azokat a tételeket vettük fi-
gyelembe, melyek szövegezése változatlan maradt a
két idõpont között. A különbség minden esetben szig-
nifikáns, mindenhol eléri a p < 0,05 értéket. A meg-
adott esetszámok mindig az összehasonlítások közül
a kisebb elemszámmal elvégzett összehasonlítás ese-
tén használt elemszámot mutatják. 
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