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 Az intelligencia és egyéb tanulási képességek mérésének, az iskolatípus tanulói teljesít-

ményre gyakorolt oksági hatásvizsgálatának (Pop-Eleches–Urquiola 2013; Abdulkadiroglu–

Angrist–Pathak 2014) módszertana és gyakorlata jól kidolgozott, az eredmények általá-

nosíthatók, közérdeklődésre és a döntéshozók fi gyelmére tarthatnak számot. Emellett a 

tanulók nevelési módszerekkel kapcsolatba hozható személyiségfejlődésének mérésére, 

az iskola szocializációs hatékonyságmutatóinak diff erenciálására, a vizsgálat módszeré-

nek fejlesztésére is igény mutatkozik (Hercz 2005; 2011. évi CXC. törvény 19. §(2/a); 

Hunyady –Nádasi 2014). Jelen tanulmány a magyar és a nemzetközi szakirodalom meg-

oldásait felhasználva a vizsgálat módszereihez keres fejlesztő támpontokat.

Kulcsszavak: szocializáció, mérés, norma, értékelés

Th e research methodology and the practice of measuring intelligence and other study 

skills, and of the casual relation between the impact of school type and students’ aca-

demic achievements, are well developed, the results can be generalized and they attract 

the attention of the wider public as well as of the decision-makers (Pop-Eleches–Urquiola 

2013; Abdulkadiroglu–Angrist–Pathak 2014). A need exists to survey students’ personal 

development due to the behaviour policy implied by the school, to diff erentiate the indi-

cators for school eff ectiveness in socialisation, and to improve the survey methods (Hercz 

2005; Act CXC. 19. §(2/a) of 2011; Hunyady–Nádasi 2014). Th e focus of this study is 

to discover helpful guidelines for research methods with a review on the fi ndings of the 

international and the Hungarian literature.
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A szocializáció mérése

A 
huszadik század elejétől a gyermektanulmányi mozgalom kibontakozásával az 

intelligenciavizsgálatok mintájára az erkölcsi gondolkodás színvonalának felmé-

résére is jelentek meg vizsgálatok főleg Európában és Észak-Amerikában (Wood 

1915; McGrath 1923). Az 1920-as években Amerikában és Németországban indult el a 

magatartás morális szempontból történő, fogalmak és normák ismeretén, eszményképek 

vizsgálatán és morális rangsoroláson keresztüli elemzése. A nyugati gondolkodást ekkor 

a természettudományos felfedezések és a felvilágosodás intellektualista eszméinek hatása 

jellemezte, így az értelem korlátlan lehetőségeinek feltételezésével a moralitás alakulá-

sát is döntő mértékben értelmi feltételek függvényeként határozták meg. A kor nevelési 

gyakorlatában a normák személyiségben történő kiépítése jellemzően intellektualizáló és 

vallásos jellegű oktatási folyamat keretében valósult meg (Bryant 1900; Coe 1904; Riordan 

1912). Magyarországi megjelenésekor az erkölcsi gondolkodás és szocializáltság mérése a 

szocialista társadalmi rend keretei között – nevelésieredmény-vizsgálat és neveltségiszint-

vizsgálat megnevezésekkel – a szocialista emberkép neveltségértelmezése, a politikai cél-

szerűségnek alárendelt pedagógiai logika (vö. Golnhofer–Szabolcs 2014a, 2014b) és ma-

karenkói szempontok szerint elsősorban a tanulói csoportok politikai állásfoglalásának, 

közösség irányultsága ideológiai vonatkozásainak, közös munkához való viszonyának, 

vagy kezdeményezőképességének vizsgálatait jelentette. A politika által meghatározott 

nevelésen ekkor világnézetre orientálást értettek, amit a gyakorlatban általában az élet-

kori sajátosságok fi gyelembevétele nélkül folytattak. A korabeli kérdőíves vizsgálatok 

(Hunyady 1976) főleg közösségi élettel kapcsolatos nézeteket és világnézeti irányultságot 

elemeztek. A kutatási módszereket ekkor már annak felismerésével fi nomították, hogy 

a viselkedés szélsőséges helyzetekben való mérése nem adhat általános érvényű eredmé-

nyeket, és egy destruktív helyzet által támasztott erkölcsi kihívás a tanulók erkölcsi ál-

lóképességét jelentős mértékben felülmúlhatja. Az újabb, a tanulói csoport, évfolyam és 

iskola szintjén megvalósuló magyar vonatkozású kutatások (Hercz 2003; Sárváry 2003; 

Duró – Kékes Szabó – Pigler 2005; Nanszákné 2015) a nevelési eredmények kitapintását 

jellemzően tanulói attitűdök, a tanulók iskolához való viszonyulásának és egyéb jellem-

zőknek kérdőíves felvételével kísérelték meg.

Letenyei és Nagy (2007) szerint a kérdőíves felméréseken alapuló adatokból és attitűd-

skálákból levont következtetések alacsony megbízhatóságúak, arról sem biztosan adnak 

képet, amit a válaszadók valójában gondolnak. A vizsgálatok további nehézségét jelent-

heti, hogy – viselkedés és attitűd ugyan korrelálnak – kevés megbízható adat erősíti meg 

azt a feltételezést, hogy az attitűd megismerésével megjósolható lenne a viselkedés. Az 

attitűdök többdimenziós megközelítése érzelmi, gondolati és viselkedéses, összefüggő, 

de egymástól elkülönülő összetevőket határoz meg (Golnhofer 2010), így a viselkedés elő-

rejelzését nem egyetlen (pl. az attitűd), hanem több tényező nehezíti. Az emberi visel-

kedést számtalan, egymástól el nem szigetelt és összeadódó tényező befolyásolja, így a 

megvalósított magatartás nagyon más lehet, mint amire egyetlen faktor hajlamosít, ezért 

a vizsgálatba minél több tényezőt be kell vonni. 

A nemzetközi kutatások a szocializációban elért eredményességet a szocializációban 

történő előrelépés és annak egyes faktorainak, például a morális gondolkodás, erkölcsi 

döntéshozatal, fegyelmezettség, segítőkészség, empátia vizsgálataival mérték (Campbell et 

al. 2016; Darling-Churcill–Lippman 2016; Halle–Darling-Churcill 2016; Jones 2016; Th om-
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son et al. 2017).  A következőkben az eddigi vizsgálatokkal kapcsolatos tapasztalatok és 

metodikai elgondolások alapján a mérés egy lehetséges, komplex modelljét vázolom fel.

A mérés modellje

A szocializáció és intézményes nevelés viszonyának összetett jelenségére irányuló diskur-

zus általában négy főbb területre irányul: értékkérdésekre (Krek–Zabel 2017), mérés-

módszertanra (Vaisey–Miles 2014), empirikus vizsgálatokra (Jones 2016) és a közvetített 

értékek szociális következményeire, társadalmi vonatkozásaira (Gordon 2017). Ennek 

megfelelően vizsgálati modellünk is négy fő lépést tartalmaz.

E lépések tovább diff erenciálhatók az alábbiak szerint.

I. A nevelési célok, viszonyítási értékek kiválasztása

1. az iskolai nevelést irányító alapdokumentumok kijelölt céljai;

2. az iskola mikro- vagy makrokörnyezetének pedagógiai elvárásai;

3. a tanulóközösség szocializációban már elért szintjéből származtatott feladatok;

4. valamely deduktív úton meghatározott nevelési célrendszer értékei közül.

Közoktatási keretek között a pedagógiai tevékenység alapvetően csoportra irányul, 

ezért az egyéni felmérések helyett a teljes tanulói csoportok diff erenciált összképjelleget 

adó, egy-egy csoport tanulóinak többségére érvényes megállapításokat tartalmazó vizs-

gálata adhat jó eredményt.  Általános tapasztalat, hogy a korszerű és az életkori sajátossá-

gokat is fi gyelembe vevő nevelés a morális gondolkodás (eszmék közvetítésével), a morális 

fantázia (mesék, példázatok, művészeti alkotások segítségével) és a morális cselekvés (kö-

zösségi, karitatív akciók megszervezésével) síkjain valósul meg.

A nevelési célok, 
viszonyítási értékek 

kiválasztása  

Egyén és közösség 
vizsgálata  

Az alkalmazott pedagógiai 
eljárások és az egyénre 

gyakorolt közösségi 
befolyások hatékonyságának 

vizsgálata  

Következtetések és 
pedagógiai ajánlások 

megfogalmazása  

1. ábra: Az intézményes szocializáció eredménymérésének lépései
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II. Egyén és közösség vizsgálata

A személyiségre vonatkozóan: 

1. a morális gondolkodást meghatározó meggyőződés- és értékorientációs vizsgálatok;

2.  a morális beállítódásokkal kapcsolatban álló motívum- és az életmódot irányító 

életeszmény-vizsgálat;

3. a morális cselekvést jellemző tevékenységvizsgálatok szerint.

A tanulóközösségre vonatkozóan:

1. a csoport tevékenységrendszerének színvonala;

2. a csoport önkormányzatának szintje;

3. a csoport szerkezetének sajátosságai;

4. a közösségben kialakult közvélemény és értékrend minősége alapján.

III. Az alkalmazott pedagógiai eljárások és az egyénre gyakorolt közösségi befolyások haté-

konyságának vizsgálata

 A standard jellemzők tanulóknál megnyilvánuló sajátos formáinak meghatározása 

kvalitatív módszerekkel lehetséges. Kerülendő a korcsoport általános értékelése vagy a 

nevelőmunka minősítése.

A negyedik lépés teszi lehetővé a fejlesztést és a modell körkörös jellegét.

IV. Következtetések és pedagógiai ajánlások megfogalmazása

1. a nevelési hatásrendszer eredményességének meghatározásán;

2. a jógyakorlatok és hiányosságok elemzésén keresztül.

A mérés módszerei

A mérési modell későbbi, ismételt felhasználásával értékes következtetéseket lehet le-

vonni a modell magyarázó erejéről, de a humán szférára irányuló kutatásokban feltárt 

sztochasztikus kapcsolat vagy oksági modellek időtartamra vonatkozó verifi kációja 

korlátozott (Rappai 2010). A rendkívül bonyolult képződmény, a személyiség vizsgála-

tára nehéz olyan mérésmódszertant konstruálni, amely az iskolakutatás szempontjából 

lényeges számos tényezőt (például a család szociokulturális hátterének mélyrétegeit, az 

ugyanabban a pedagógiai modellben működő pedagógusok eltérő nevelési hatásfokát) 

oly mértékben képes lenne feltárni, összegezni, majd a nevelési sikerességhez méréssel 

viszonyítani, hogy az abból fakadó eredményeket és minősítéseket statikus szemlélet-

tel lehessen megközelíteni. A személyiségfejlődés akár önműködő kibontakozásra képes 

belső érési és külső befolyásoló hatásokra végbemenő folyamatai arányának kimutatása 

kétséges vállalkozás. A vizsgálatok érvényességét korlátozza annak egzakt módon való 

eldönthetetlensége is, hogy a tanuló hajlamos-e egy általa vagy gondozói által ideális-

nak vélt magatartásmintára, amely alapján iskolát választ, vagy kizárólagosan (mekkora 

részben) maga az intézmény alakítja a tanulói személyiséget. A személyiségre vonatkozó 

vizsgálatok számadatokkal segíthetők, bővíthetők, egyes háttértényezők feltárásával és 

elemzésével a vizsgálat eredményének magyarázó ereje megnő. Az intézményi hatásrend-

szert és iskolamodell-eredményességet bemutató (Boonen–Van Damme–Onghena 2013; 

Ning et al. 2015) és az iskola hozzáadott értékét mérő matematikai modellek (Horn 2015) 
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alapján mégis az látható, hogy a mérések korlátoltsága csökkenthető. Az újabb vizsgála-

tok már fi gyelemmel vannak szociális háttértényezőkre, a méréshez több módszert, az ér-

tékeléshez matematikai statisztikát használnak, vagy az azzal kapcsolatos módszertanra 

tesznek ajánlásokat (Hercz 2005; Wigelsworth et al. 2010; Ogletree–Ujlaki 2014).

Összegezve az erre vonatkozó tapasztalatokat, a tanulói személyiség és a tanulóközös-

ség vizsgálatának komplex módszerrendszere jellemzően a következő lehet.

A morális gondolkodást meghatározó meggyőződés- 
és értékorientációs vizsgálatok esetén

A személyiség értékorientációja olyan környezeti viszonyulás, amely meghatározza az 

egyén beállítódásait, vezéreli viselkedését, életvitelét, életmódját. Kérdőív, interjú, atti-

tűdvizsgálat, fogalmazás íratása, lényegi kiemelés fogalmazásból és sorrendiség felállítása 

által, továbbá tanulói alkotások elemzésén keresztül

1. a „kire mondjuk?”, „jellemezd!” kérdésekkel a morális fogalmak ismertsége;

2. az erkölcsi szabályok indokoltatásával (például a norma megszegése útján való 

egyéni előnyszerzés, a jogtalan előnyszerzés a normát elfogadó többi tanuló helyze-

tére való hatásának, vagy a norma megsértésének a szabályt megszegő tanuló sze-

mélyiségfejlődési következményeinek elbíráltatásával) az erkölcsi belátás, a morális 

meggyőződések értelmi összetevői;

3. az azonos normákhoz kapcsolódó, több morális szituáció súlyossági/értékes-

ségi sorrendbe állításával, a pedagógiai célzattal létrehozott vagy történetekben 

szereplő erkölcsi konfl iktusszituációk megítéltetésével, a valamely közös iskolai 

megmozdulás sikeréhez való osztályszintű hozzájárulás és a különböző tanulói 

tevékenységekhez (tanulás, sport, munka) természetes helyzetben megfi gyelt vagy 

tulajdonságlista alapján történő társ- és barátválasztás eldöntetésével, valamint a 

döntés indokoltatásával a morális ítélőképesség fejlettsége vizsgálható.

A morális beállítódásokkal kapcsolatban álló motívum- 
és az életmódot irányító életeszmény-vizsgálatok esetén

Mivel a saját motívumok ismerete csak az érett személyiség jellemzője lehet, továbbá a 

tanulók motívumaikat még elfedni is igyekezhetnek felnőttek, különösen nevelőik előtt, 

a motívumvizsgálat esetében a tanulói kikérdezés nagy eséllyel nem vezet megfelelő 

eredményre. Jobb hatásfokkal, párhuzamos pedagógiai helyzetek megteremtésével (vö. 

Majzik 2004), illetve a tanulót nevelők megkérdezésén keresztül a tanulói érdeklődés 

vizsgálatával és a napirend (időmérleg) fi gyelembevételével elemezhető

1. a tanuláshoz;

2. a munkához;

3. az iskolához;

4. az egészséges életmódhoz való viszony.

A morális cselekvést jellemző tevékenységvizsgálatok esetén

A magatartási sajátosságok csoportmunkában, együttműködési helyzetekben megfi gye-

léssel jól regisztrálhatók és elemezhetők. Ezzel a módszerrel a tevékenység eredményén 
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kívül a végrehajtás módja is vizsgálható. Mennyiségi és minőségi elemzésre ad lehetőséget 

a közös feladat elvégzésével kapcsolatos megnyilvánulások kísérletes vizsgálata. Hogy a 

kísérlet maga is nevelő hatású legyen, a teremtett pedagógiai helyzet jellegében etikailag 

lényeges komponenseket tartalmazó olyan cselekvési helyzet lehet, amelyben a feladatok 

életszerűségéért és nevelő hatásáért az iskolai közösség életével szerves kapcsolatban álló 

feladatok elé kerülnek a tanulók. Mivel az egyént elszigetelt, mesterséges helyzetekben 

vizsgáló kutatásból nem lehet következtetni a mindennapi élethelyzetben való viselke-

désre, csoportos és feladatvégzés közbeni magatartásvizsgálatot célszerű végezni. Az erre 

vonatkozó vizsgálatok függő változói a

1. kollektivitás, fegyelmezettség, normakövetés, segítőkészség, szociális érettség 

szintje;

2. negatív magatartási és motivációs tendenciák;

3. a követelményekkel kapcsolatos viszonyulások lehetnek.

A külső független változók az egyes iskolamodellek pedagógiai hatásszervezésének 

elemei mint

1. a motivációs és fegyelmezési technikák; 

2. a pedagógusszerep és az arra vonatkozó elvárások; 

3. az iskolai tevékenységrendszer; 

4. a szociális készségek kiépítésének és a jellemfejlődés elősegítésének technikái; 

5. a tanulmányi és iskolai önigazgatási tevékenységgel kapcsolatos szervezési módok.

A csoport tevékenységrendszerének és önkormányzatának szintje vizsgálható

1. az iskolai és iskolán kívüli programok megszervezésében való részvétel és csoport-

dinamika;

2. a diákönkormányzat működése, témái és az elért eredmények alapján;

3. a tanulói csoportok kommunikációjának diskurzuselemzésével.

A csoport szerkezetének sajátosságai vizsgálhatók szociogram, tanulmányi rétegződés 

és iskolai konfl iktusok elemzésével. Vizsgálhatók a közösség fejlettségének mutatói, az 

önkormányzati érettség fokának, a közvélemény hatékonyságának, a közösség rétegződé-

sének, belső és külső kapcsolatainak, egyéni arculatának vagy hangnemének minőségei. 

Ezekben az erkölcsi ítéletek és az állásfoglalások színvonala, a tettek motivációs bázisa 

tárul fel.

A közösségben kialakult közvélemény és értékrend minősége Bogardus-féle szociális dis-

tancia-skála, csoportos kikérdezés, megfi gyelés és a közösségi megmozdulások élmény-

értékének rangsoroltatása segítségével vizsgálható. A közösségről alkotott vélemények 

színvonala lemérhető többek között azon is, hogy a csoport tagjai mennyire képesek azok 

alapján pozitív javaslatokkal élni a csoport erősítésére.

Összegzés

 Az iskolakutatások szempontjából a szocializáció és nevelés fontos vonatkozása az in-

tézményi pedagógiai klíma és az alkalmazott nevelési módszerek személyiségformáló 

hatásainak mérése. A tanulmány az iskolai szocializáció méréséhez a magyar és nemzet-
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közi tapasztalatok alapján kívánt támpontokat adni a mérési modell, a mérési módszerek 

és a várható eredmények érvényességének biztosítása érdekében. A tanulmány lényeges 

megállapítása, hogy az értékorientáció rendkívül bonyolult pszichés képződmény, tar-

talmi és funkcionális jegyeinek feltárásában egyetlen tényező és kutatási módszer fi gye-

lembevételére eredményeket alapozni nem lehet, a többi faktorból és módszerből is minél 

többet be kell vonni a vizsgálatba.
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