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Absztrakt
Az integráció sikerességét nagymértékben befolyásolja a befogadó osztályközösség attitûdje a fogyatékossággal élõ társakkal
szemben. Cikkünkben bemutatjuk a számos országban alkalmazott „Chedoke-McMaster fogyatékos gyermekek iránti attitûdöt
vizsgáló skála” (Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children with Handicaps Scale) magyarországi adaptálását és
kutatásban történõ alkalmazását. Egy pilot study keretében olyan kérdõívcsomagot állítottunk össze és vettünk fel többségi
általános iskola felsõ tagozatos tanulóival, amelynek segítségével a fogyatékossággal élõ társakkal szembeni beállítódásról és
ezen attitûdöt befolyásoló tényezõkrõl kaphatunk viszonylag sokrétû, átfogóbb képet.

Kulcsszavak: integráció, fogyatékosság, akadályozottság, attitûdskála

Bevezetés
A fogyatékosság nem csupán állapotot jelent, hanem befolyásolja (korlátozza) az adott
személy részvételét a társadalom életében. A sikeres társadalmi integráció egyik alapfel-
tétele a befogadó környezet, vagyis egy gyermek esetében kapcsolatainak alakulása
a társak és a felnõttek közösségével.

Az 1990-es évek második felétõl kezdve számos országban van elterjedõben az
inklúziós szemléletmód, mely arra keresi a választ, hogyan lehet biztosítani a nevelés
és oktatás folyamatában minden gyermek egyéni képességének és fejlõdési ütemének
megfelelõ részvételét (legyen szó kimagaslóan tehetséges vagy sajátos nevelési igényû
tanulóról) (KÕPATAKINÉ et al. 2006). Tetler szerint „az inklúzió az attitûdökrõl és a közös
felelõsségrõl szól” (TETLER 2006). A fogadó tantestület, a szülõk és legfõképpen az
osztályközösség, a társak hozzáállása, attitûdje befolyásolja a sajátos nevelési igényû
tanuló szociális integrációjának eredményességét.

Az integráció, inklúzió fogalmának értelmezése – már nem új keletû fogalmakról van
szó – úgy a nemzetközi, mint a hazai vonatkozásban egyaránt ellentmondásos, nem
egységes (PAPP 2012). Ennek hátterében a széleskörû fogalomhasználat tartalmi kérdé-
sei állnak és a gyógypedagógiai kutatásokat – ahogy evvel saját kutatásunkban is
szembesültünk- erõsen megterheli.

A hazai szakirodalomban az elmúlt évtizedben számos tanulmány vizsgálta az iskolai
integráció sikerességét, nehézségeit és lehetõségeit. Csányi az integráció hazai és nem-
zetközi kialakulását, helyzetét elemezte és hasonlította össze (CSÁNYI 2001; CSÁNYI 2007;
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CSÁNYI 2008), Perlusz hallássérült gyermekek szociális helyzetét vizsgálta (PERLUSZ 1995;
PERLUSZ 2000). Papp tanulásban akadályozott gyermekek esetében az együttmûködõ
szakemberek szemszögébõl tanulmányozta az integráció sikerességét (PAPP 2002), Sze-
keres pedig az elõbbiekben említett tanulók szociális integrációját vizsgálta kérdõíves
és szociometriai módszerekkel (SZEKERES 2011). Más szerzõk integráltan tanuló testi- és
érzékszervi, valamint diszlexiás-diszgráfiás diákokkal készített interjúk elemzését,
életútjuk bemutatását adták közre (SOMORJAI 2008; PERLUSZ 2008; ALT 2008; TAKÁCS 2008).

Kevés olyan tudományos igényû empirikus kutatást végeztek azonban Magyaror-
szágon, amely többségi általános iskolások körében vizsgálná a sajátos nevelési igényû
tanulókkal kapcsolatos attitûd megnyilvánulásokat. A magyar szakirodalom tanulmá-
nyozása során azzal szembesültünk, hogy nincs magyar nyelvû standardizált attitûdská-
la, amellyel mérhetnénk a nem fogyatékos tanulók beállítódását az akadályozottsággal
élõ1 tanulókkal kapcsolatban.

Kutatásunk célja, hogy reális képet kaphassunk arról, hogyan viszonyulnak a több-
ségi általános iskola felsõ tagozatán tanulók fogyatékossággal élõ társaikhoz, milyen
tényezõk, ismeretek befolyásolják beállítódásukat.

Tanulmányunkban bemutatjuk a pilot study eredményeit. Meg kívánjuk jegyezni,
hogy Magyarországon elsõ ízben történik a „Chedoke-McMaster fogyatékos gyermekek
iránti attitûdöt vizsgáló skála” (Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children with
Handicaps Scale) és a Harter-féle „Globális önértékelési skála” (Global Self Worth
Subscale) kutatási alkalmazásba történõ bevonása. 

A kérdõívcsomag bemutatása
A tanulók számára egy olyan kérdõívcsomagot állítottunk össze, amelynek segítségével
megkísérelhetõ, hogy a fogyatékossággal élõ tanulókkal kapcsolatos attitûdökrõl, vala-
mint az ezt befolyásoló tényezõkrõl, mint például fogyatékossággal kapcsolatos elõzetes
ismeretekrõl, életminõségrõl, tanulmányi eredményekrõl, önértékelésrõl viszonylag
sokrétû, átfogóbb képet kapjunk.

A kérdõívcsomag négy részbõl áll: az elsõ kérdõívben a fogyatékossággal kapcsolatos
ismeretekre vagyunk kíváncsiak, a másodikban a válaszadó személyével kapcsolatban
szeretnénk információkat megtudni, a harmadik részben a fogyatékossággal élõ társak-
kal szembeni attitûdöt vizsgáljuk, végezetül a vizsgálatot egy önértékelési skála kitölté-
sével zárjuk.

A CATCH attitûdskála bemutatása

A kérdõívcsomag központi magját a Chedoke-McMaster Attitudes Towards Children
with Handicaps Scale (röviden CATCH) attitûdskála magyar nyelvre lefordított változata
alkotja. A többi kérdõív tapasztalatairól a késõbbiekben esik szó.

1 Az angol nyelvû attitûdskála hazai adaptálása felveti a magyar fogalomrendszerrel történõ megfeleltetést.
A „fogyatékossággal élõ” kifejezés mellett döntöttünk a „handicapped” angol szó fordításakor. Feltételez-
tük, hogy ez könnyebben érthetõ a tanulók számára, mint a „handicapped” kifejezés szó szerinti („aka-
dályozottsággal élõ”) fordítása. A kérdõív kitöltése elõtt a tanulóknak elmagyaráztuk a „fogyatékossággal
élõ”, illetve az „akadályozottsággal élõ” fogalmak jelentését. A nyelvi megfeleltetés okozza a „fogyaté-
kossággal élõ” kifejezés mellett az „akadályozottsággal élõ” szókapcsolat használatát cikkünkben.
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A vizsgáló eljárást sikeresen adaptálták már számos országban, mint például Izrael-
ben, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában (TIROSH et al. 1997; VIGNES et al. 2009;
BOSSAERT et al. 2011; DE LAAT et al. 2013).

Vignes és munkatársai 2008-as cikkükben összefoglalták és elemezték a gyerekek
fogyatékossággal élõ társakkal szembeni attitûdjét vizsgáló mérõeszközök tulajdonsá-
gait. Az angol nyelvû szakirodalom alapos tanulmányozása során a kutatók arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a CATCH skála az elemzett vizsgáló eljárások közül kitûnik
azzal, hogy az attitûd három dimenzióját méri, jó pszichometriai tulajdonságokkal
rendelkezik és több nemzetközi kutatásban is eredményesen alkalmazták (VIGNES et al.
2008).

A CATCH vizsgáló eljárást az 1980-as években Rosenbaum és munkatársai dolgozták
ki kanadai iskolások részére abból a célból, hogy meg tudják mérni a gyerekek
fogyatékossággal élõ iskolatársakkal kapcsolatos attitûdjeit (ROSENBAUM et al. 1986).

9-13 éves korú gyermekek mérésére fejlesztették ki, de késõbbi kutatások fiatal
felnõtt korban történõ alkalmazásáról is beszámoltak (BOSSAERT et al. 2011; DE LAAT et
al. 2013).

A CATCH attitûdskála kidolgozása során a kutatók abból az elméleti feltételezésbõl
indultak ki, hogy az attitûdnek három dimenziója van: kognitív (ismereti), affektív
(érzelmi) és konatív (viselkedési) összetevõ. A kognitív összetevõ az egyénnek az
attitûd tárgyával kapcsolatos ismereteire, az affektív komponens pedig az érzelmi
viszonyulására vonatkozik. A konatív összetevõ vizsgálata során a személy nyilatkozik
az attitûdtárggyal kapcsolatos lehetséges viselkedési megnyilvánulásáról.

A 36 itembõl álló önkitöltõs kérdõívben 12 item az érzelmi, 12 a viselkedéses és 12 a kog-
nitív komponenseket vizsgálja.

Az érzelmi komponens a fogyatékossággal élõ gyerekek iránti érzelmeket kifejezõ
állításokat tartalmazza, mint például: „Nem aggódnék, ha egy fogyatékossággal élõ gyerek
ülne mellettem az osztályban.”; „Félnék egy fogyatékossággal élõ gyerektõl.”; „Szeretném,
ha egy fogyatékossággal élõ gyerek lakna a szomszédomban.”

A viselkedési összetevõ azokat a kijelentéseket foglalja magába, hogy mit tenne
egy gyermek egy fogyatékossággal élõ gyermekkel szemben. Például: „Nem mennék el
játszani egy fogyatékossággal élõ gyerek házába.”; „Megpróbálnám távolt tartani magamat
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egy fogyatékossággal élõ gyerektõl.”; „Meghívnék egy fogyatékossággal élõ gyereket a szü-
linapi partimra.”

A kognitív komponens tartalmazza azokat a mondatokat, amelyek a fogyatékosság-
gal élõ gyermekekkel kapcsolatos meggyõzõdésre utalnak. Például: „A fogyatékossággal
élõ gyerekek gyakran szomorúak.”; „A fogyatékossággal élõ gyerekek ugyanolyan boldogok,
mint én.”; „A fogyatékossággal élõ gyerekek sok figyelmet akarnak a felnõttektõl.”

Az állításokat a válaszadó az 5 pontos Likert skálának megfelelõen a következõ
megállapítások bejelölésével értékelheti: „Egyáltalán nem értek egyet / Nem értek egyet/
Nem tudom eldönteni /Egyetértek/Erõsen egyetértek”.

A 36 véletlenszerû sorrendben leírt mondat egyenlõ arányban tartalmaz pozitívan és
negatívan megfogalmazott állításokat. Minél magasabb eredményt mutat a teszt, annál
pozitívabb a vizsgált személy attitûdje. 

Rosenbaum és munkatársai háromszáznégy 5-8. osztályos gyermek vizsgálata során
arra a következtetésre jutottak, hogy a tanulók attitûdjére hatással van, ha a vizsgált
személy lány, ha ismeretségben vagy kapcsolatban áll akadályozottsággal élõ diák-
társsal, ha jelentkezik „haveri programba” (angolul buddy program, lényege: egy tanuló
jelentkezhet arra, hogy megfelelõ tréning után egy, az iskolában tanuló SNI gyermek
barátja lesz és szabadideje egy részét közösen tölti el vele), akkor ezek a faktorok
sokkal pozitívabb attitûdöt eredményeznek (ROSENBAUM et al. 1986).

Az attitûdöt befolyásoló további tényezõk – néhány kutatási
tapasztalat

Tirosh és munkatársai az 1990-es évek végén izraeli általános iskolások (2845 fõ)
bevonásával héber nyelven adaptálták a CATCH attitûdskálát. A kapott eredményeket
összehasonlították King és munkatársai (KING et al. 1989) kanadai általános iskolások
(1831 fõ) körében végzett vizsgálatai eredményével. Az izraeli gyermekek szignifikán-
san pozitívabb általános attitûdöt mutattak, mint kanadai társaik. Mindkét csoportban,
azoknak a tanulóknak, akiknek már voltak elõzetes ismeretei akadályozottsággal élõ
gyermekekkel kapcsolatban, sokkal pozitívabb attitûdöt mutattak. Az izraeli gyermekek
esetében a nemek közötti különbség, a kanadai gyermekektõl eltérõen, nem bírt hatás-
sal az attitûdbeli megnyilvánulásokra. Úgy tûnik, a kulturális faktorok szerepet játsza-
nak az attitûdök alakulásában, ezért az oktatási programok tervezésekor és alkalmazá-
sakor nem árt figyelembe venni azokat (TIROSH et al. 1997).

Holtz és munkatársai 2007-es tanulmánya Tourette-szindrómás gyermekekkel
szembeni attitûdöket, illetve attitûdváltozásokat vizsgálja. 179 hét és tizenöt év közötti
tanulót vontak be a kísérletbe. A kutatók szerint azok a gyerekek, akiknek videofilm
segítségével bõvítették ismereteit és magyarázták el a szindróma okozta szokatlan visel-
kedési megnyilvánulások okait, sokkal pozitívabb attitûdöt mutattak, mint a kontroll-
csoport tagjai, akik nem nézték meg a filmet (HOLTZ–TESSMAN 2007).

Belga és holland kutatók egy online felmérés keretén belül 167 tizenegy és húsz év
közötti fiatal bevonásával tesztelték az attitûdskála holland nyelvû változatát. A vizsgálat
eredményei megegyeznek a fentiekkel, vagyis pozitívabb attitûdöt jeleznek a következõ
faktorok: nõi személy, akadályozottsággal élõ családtag vagy közeli barát, videofilm
megtekintése egy akadályozottsággal élõ tanulóról (BOSSAERT et al. 2011).

Vignes és munkatársai 2009-es cikkükben a CATCH francia nyelvû változatának fel-
használásáról adtak hírt. Toulouse körzetében 12 iskola 1135 hetedik osztályos tanulóját
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vonták be vizsgálatukba. Az attitûdvizsgáló eljárást kiegészítették a KIDSCREEN kérdõív
egyes elemeivel (Kérdõív a gyermekek és serdülõk egészségérõl és jólétérõl; Magyaror-
szág is évtizedek óta részt vesz ebben a nemzetközi vizsgálatban), valamint az akadá-
lyozottsággal kapcsolatos ismeretekrõl tájékoztató saját készítésû kérdõívvel. Pozitívabb
attitûddel a már az elõzõ kutatási beszámolókban említett faktorokon felül a jó életmi-
nõség, a médiában vagy a szülõktõl szerzett információk függtek össze. Ezen faktorok-
tól függetlenül, amennyiben a megkérdezettek iskolájában kognitív zavarokkal küzdõ
gyermekek számára fenntartott speciális osztály mûködött, sokkal negatívabb attitûdöt
jelzett a skála (VIGNES et al. 2009).

Az adott ország oktatási rendszere is elõre meghatározhatja az oktatási intézmények-
ben tanulók attitûdjét. Egyes országokban, mint például Olaszországban az 1970-es
évek vége óta nincs speciális ellátó rendszer, minden diák integráltan tanul, míg a Cseh
Köztársaságban a sajátos nevelési igényû gyermekek többnyire speciális iskolákban
tanulnak. Az Amerikai Egyesült Államokban a fogyatékossággal élõ tanulók többsége
integráltan tanul, csupán 20%-uk marad a többségi iskolák speciális osztályaiban (CSÁNYI

2007).
Az utóbbi évtizedben a magyar oktatási rendszerben a „két utas” megközelítés –

mely szerint a többségi oktatási rendszer mellett, tõle függetlenül, párhuzamosan mûkö-
dik a speciális ellátó rendszer – helyett a „több utas” irányvonal van kialakulóban.
A sajátos nevelési igényû gyermekek egyre nagyobb hányada (2001/2002-es tanévben
még csak 23%-a, 2009/2010-es tanévben már 58%-a; forrás: Jelentés a magyar közokta-
tásról 2010) integráltan, kisebb része a többségi iskolák speciális osztályaiban vagy spe-
ciális intézményekben tanul.

A kérdõívcsomag további részei (kiegészítõ vizsgálatok)

A fent említett szakirodalmi és saját tapasztalataink alapján a CATCH vizsgáló eljárást
három további kérdõívvel egészítettük ki. Az elsõ kérdõívben a fogyatékossággal kap-
csolatos ismeretekre, tapasztalatokra voltunk kíváncsiak: hallott-e már a tanuló fogyaté-
kossággal élõ emberekrõl, és ha igen, kitõl, olvasott-e már a témáról és hol, látott-e már
ilyen filmet és hol, találkozott-e már fogyatékossággal élõ emberekkel és hol, továbbá
milyen típusú fogyatékossággal élõ személlyel találkozott már.

A személyes faktorokat vizsgáló kérdõívben a születési dátumra, nemre, szülõk
legmagasabb iskolai végzettségére, családi könyvtár nagyságára, a család életszínvonalára,
a tanulmányi teljesítményre, osztályközösségre, baráti kapcsolatokra kérdeztünk rá.

A kérdõívek felvételét a Susan Harter-féle ún. „Globális önértékelési skála” (Global
Self Worth Subscale) kitöltésével zártuk. 

A Globális önértékelési skála egy olyan általános mérték, amely azt fejezi ki, hogy
a gyermekek mennyire kedvelik önmagukat, elégedettek-e önmagukkal, illetve azzal,
ahogyan az életüket élik.

Ez az alskála a Self Perception Profile for Children (röviden SPPC) vizsgáló
eljárás (HARTER 1985) része, amelyet 8-14 éves korú gyermekek számára fejlesztettek ki.
Az SPPC azon az elméleti feltételezésen alapul, hogy az ilyen életkorú gyermekek én-
képe területspecifikusan szervezõdik, amely során már kialakult egy területeken átnyú-
ló, globális önértékelés. Az SPPC hat alskálája a gyermekek énképét a következõ össze-
tevõk mentén vizsgálja: kognitív kompetencia, társak körében tapasztalt elfogadottság,
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sport kompetencia, kinézet, saját viselkedés megítélése, valamint az elõbbiektõl
független, globális önértékelés (HARTER 2012). 

A vizsgáló eljárást sikeresen adaptálták már számos országban, mint például Kanadá-
ban (BOIVIN et al. 1992), Kínában (MEREDITH et al. 1992), Írországban (GRANLEESE–JOSEPH

1993; GRANLEESE–JOSEPH 1994a; GRANLEESE–JOSEPH 1994b) és Németországban (ASENDORPF–
VAN AKEN 1993).

A pilot study eredményei

A vizsgálati minta

A próba lekérdezést 2012 tavaszán egy gödöllõi nyolc évfolyamos többségi általános
iskola két ötödik és két hetedik osztályában vettük fel. A 101 tanulóból a szülõk hoz-
zájárulásával 87-en töltötték ki a kérdõíveket. 

A válaszadók életkora 11;0 év és 14;8 év között volt a felvétel idõpontjában. Az
alábbiakban a válaszadók nemek szerinti eloszlását láthatjuk a vizsgálati mintában.

Statisztikai eljárások

Az alábbi táblázatban a teljes mintára, illetve a minta 3 összetevõjéhez tartozó részmin-
tára meghatároztuk az alapvetõ statisztikai tulajdonságokat. Az átlag és a mediáns
szignifikánsan nem különbözik egymástól, egy ε=0.3 sugarú körben helyezkednek el.
Az egyes összetevõk esetében jellemzõ nagyobb szórás a teljes mintára vetítve lényege-
sen csökken, ezért a késõbbi helyességvizsgálatok során a teljes mintára vonatkozó
vizsgálatokat részesítjük elõnyben. Ezen adatok alapján a mintát statisztikai szempont-
ból megfelelõnek tekinthetjük, a hipotézis vizsgálatok a felvett adatokon elvégezhetõek.

Minta Átlag Szórás Min. Max. Mediáns Elsõ Harmadik
fajták kvartilis kvartilis

Teljes 23.09 4.44 13.61 35.28 22.78 20.14 25.97
Kognitív 24.58 4.36 13.33 35.00 24.17 21.67 27.50
Affektív 22.28 5.94 6.67 36.67 22.50 19.17 26.25
Viselkedési 22.40 5.37 9.17 36.67 21.67 18.33 26.67 

A legtöbb hipotézis fennállásának vizsgálatát kétféle módon is ellenõriztük. Egyrészt
a fenti táblázatból levont konklúzió miatt az átlagra alapozott helyességbizonyítás elvét
alkalmaztuk. Másrészt a matematikai statisztikából jól ismert (lineáris) korrelációszá-
mítással is ellenõrizzük a hipotézis helyességét, illetve invaliditását. 
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Hipotézisek

Az angol nyelvû szakirodalmi eredmények és saját tapasztalataink alapján a következõ
feltételezéseket fogalmaztuk meg:
1. A lányok elfogadóbbak fogyatékossággal élõ társaikkal szemben, mint a fiúk.
2. A fiatalabb tanulók elfogadóbbak, mint idõsebb, kamasz társaik.
3. Azoknak a tanulóknak, akik rendelkeznek már elõzetes ismeretekkel, tapasztalattal

a fogyatékossággal élõ emberekkel kapcsolatban, pozitívabb az attitûdjük.
4. Akinek szorosabb személyes kapcsolata van fogyatékossággal élõ gyermekkel, annak

az attitûdje pozitívabb.
5. Sokkal nyitottabbak azok a tanulók, akiknek saját megítélésük szerint jobb az életmi-

nõségük.
6. A magasabb önértékelésû tanulók között jellemzõbb a pozitívabb attitûd a fogyaté-

kossággal élõ társakkal szemben.

Eredmények, összefüggések

A CATCH attitûdskálán elérhetõ maximum 40 ponthoz képest a magyar próba lekérde-
zés átlag pontszáma 23.09 pont. Ez az eredmény számos kérdést vet fel. A pontszám
a nemzetközi kutatásokban elért átlag pontszámokhoz képest alacsonyabb, tehát negatí-
vabb attitûdöt jelez. Feltételezzük, ha nagyobb mintán végezzük el a vizsgálatainkat, ez
a pontszám emelkedni fog. Az alábbi táblázatban néhány nemzetközi eredményt
közlünk tájékoztatásképpen.

Szerzõ(k) Publikálás Ország Kutatási minta Életkor Átlag 
éve (elemsz.) (év) pontszám

ROSENBAUM et al. 1985 Kanada 304 9-13 27.8
TIROSH et al. 1997 Izrael 2845 8-12 32.4
HOLTZ-TESSMAN 2007 USA 179 7-15 24.6-26.6
VIGNES et al. 2008 Franciao. 1135 10-15 25.5
BOSSAERT et al. 2011 Belgium 167 11-20 25.37 
TAVARES 2011 Kanada 51 12-13 24.5-28.7 

Hipotézisek igazolása

1. A lányok elfogadóbbak fogyatékossággal élõ társaikkal szemben, mint a fiúk. 

Ezen állításunk nem igazolódott be. Ezt két módon is igazoltuk: egyrészt a lányok és fiúk
pontszámaira vetített korrelációs együttható 0.049 lett, amely igen erõteljesen fejezi ki, hogy
a nemek és a pontszámok között nincs összefüggés. Másrészt a lányok 23.26 és a fiúk 22.81
átlag pontszáma közötti eltérés < 0.5, amely azt jelenti, hogy nem túl nagy mintaszámnál
is már 2%-os hibahatáron belül van a nemenkénti várható pontszám értékek eltérése.

2. A fiatalabb tanulók elfogadóbbak, mint idõsebb, kamasz társaik. 

Az ötödik évfolyamon tanulók átlag pontszáma 24.04, míg a hetedik évfolyamos diákoké
22.15, amely szignifikáns eltérést jelent már e mintaszám esetén is. Emiatt azt mond-
hatjuk, hogy a hipotézis igaz, a fiatalabb tanulók elfogadóbbak, mint idõsebb társaik.
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3. Azoknak a tanulóknak, akik rendelkeznek már elõzetes ismeretekkel, tapasztalattal
a fogyatékossággal élõ emberekkel kapcsolatban, pozitívabb az attitûdjük. 

A fenti hipotézisünk kapcsán végzett analízisünk eredménye lett a legmeglepõbb. Az át-
lagos attitûd pontszám 23.087, a feltételeknek megfelelõ egyének átlagos attitûd pont-
száma pedig 23.398. Mivel az eltérés a két átlagérték között a 2%-os hibahatáron belül
van, ezért nagyobb mintaszám esetén a két feltétel szerinti várható értékek konvergálni
fognak egymáshoz. Ez pedig azt jelenti, hogy a hipotézis nem helytálló, nincs érdemi
attitûdbeli különbség az elõzetes ismeretekkel rendelkezõk és a nem rendelkezõk között.

4. Akinek szorosabb személyes kapcsolata van fogyatékossággal élõ gyermekkel, annak
az attitûdje pozitívabb.

Az átlagos attitûd pontszám 23.087, a feltételeknek megfelelõ egyének átlagos attitûd
pontszáma pedig 27.38. Mivel az eltérés a két átlagérték között szignifikáns, ezért na-
gyobb mintaszám esetén sem fognak a két feltétel szerinti várható értékek konvergálni
egymáshoz, sõt a feltételeknek megfelelõ egyének átlagos attitûd pontszáma magasabb.
Ez pedig azt jelenti, hogy a hipotézis helytálló, akinek szorosabb személyes kapcsolata
van fogyatékossággal élõ gyermekkel, annak pozitívabb az attitûdje.

5. Sokkal nyitottabbak azok a tanulók, akiknek saját megítélésük szerint jobb az élet-
minõségük.

Az átlag alatti életminõségû tanulók közé 7 fõt soroltunk, míg az átlagos vagy annál jobb
életminõségûek csoportjába 80 fõ tartozott. Emiatt az adataink átlagos vagy annál jobb kö-
rülmények között élõ tanulók csoportjára vonatkoznak. Valószínûleg ennek is a követ-
kezménye, hogy a jobb életminõségûek átlaga 23.11, ha nem is szignifikánsabban, de
magasabb, mint a rosszabb életminõségûek attitûd értéke, ami 22.7. Hasonló eredményt
mutat a korreláció -0.21-es értéke is.

Érdekes eredmény, hogy 41 fõ jelölte magát átlagos életminõségûnek és az õ attitûd
értékeik bizonyultak a legmagasabbnak (24.08).

A szülõk iskolai végzettségére irányuló kérdésünkre érkezett válaszokat figyelmen
kívül hagytuk feltételezésünk igazolásakor, mert a tanulók többsége nagyfokú bizony-
talanságot mutatott válaszadása során. A diákok 20%-a nem tudott felelni az iskolai
végzettséget firtató kérdésünkre, 55%-a pedig felsõfokú végzettséget jelölt meg. 

6. A magasabb önértékelésû tanulók között jellemzõbb a pozitívabb attitûd a fogyatékos-
sággal élõ társakkal szemben.

Elõször az önértékelés és az attitûd közötti lineáris korrelációt vizsgáltuk, azaz arra
kerestük a választ, hogy igaz-e hogy a magasabb önértékelésûeknek magasabb az atti-
tûd értékük is. A korrelációs együttható 0.22 lett, amely azt fejezi ki, hogy nincs lineáris
összefüggés az önértékelés és az attitûd között, azaz nem igaz, hogy a magasabb
önértékelés automatikusan pozitívabb attitûdöt jelent. 

A minta további vizsgálata során azonban azt vettük észre, hogy ha az iskolásokat
két csoportba osztottuk (az átlagnál alacsonyabb önértékelésûek, illetve az átlaggal
megegyezõ és magasabb önértékelésûek) és a két csoport átlagos attitûd értékeit ha-
sonlítottuk össze, akkor azt kaptuk, hogy az átlagos és annál magasabb önértékelésûek
körében az átlagos attitûd érték (23.66) szignifikánsan magasabb, mint az átlag alatti
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önértékelésûek átlagos attitûd értéke (22.27). Ez pedig azt jelenti, hogy nem túl nagy
mintaszám esetében is már kimutatható, hogy a magasabb önértékelésûek között
jellemzõbb a pozitívabb attitûd (bár elõfordulhat negatívabb, akár szignifikánsan nega-
tívabb is), mint az alacsonyabb önértékelésûek körében.

Hasonló eredményre jutottak Rosenbaum és munkatársai kutatásukban: kis, de szig-
nifikáns korrelációt találtak az attitûd értékek és az önértékelés között.

Összegzés 
A próba lekérdezés során megbizonyosodhattunk arról, hogy a CATCH attitûdskála
eredményesen alkalmazható a magyar általános iskolások körében is. Az alacsony
mintaszám miatt felmérésünk nem tekinthetõ reprezentatívnak, csupán tendenciákat,
elõfeltételezéseket fogalmazhatunk meg a majdani kutatással kapcsolatban. Kis mintán
is jól megfigyelhetõ, hogy a nemzetközi eredményekhez hasonlóan pozitívabb attitûdöt
jelezhetnek a következõ tényezõk: fiatalabb életkor, a szorosabb kapcsolat a fogyaté-
kossággal élõ gyermekkel, a jobb életminõség, a magasabb önértékelés.

A válaszadók neme és a fogyatékossággal élõ emberekkel kapcsolatos elõzetes
ismeretek megléte feltételezhetõen nem befolyásolják a fogyatékossággal élõ társakkal
kapcsolatos attitûdöket.

A próba lekérdezés eredményeibõl kiindulva kutatásunkat nagyobb mintaszámon
kívánjuk továbbfolytatni. A magyar oktatási rendszer sajátosságait figyelembe véve vizs-
gálódásainkat többségi integráló, valamint speciális osztályt mûködtetõ nyolc évfolya-
mos általános iskolák felsõ tagozatán folytatjuk. 

Ilyen típusú kutatás nem ismert a magyar szakirodalomban, ezért fontosnak tartjuk,
hogy hazai adatok is álljanak rendelkezésre a nem fogyatékos tanulók fogyatékossággal
élõ társakkal szembeni attitûdjének alakulásáról.

Kutatásunkkal hozzá kívánunk járulni a társadalmi esélyegyenlõség feltételeinek
hatékonyabb megvalósításához, a téma tudományos igényû megközelítéséhez a hazai
szakirodalomban.
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