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Bevezetés 

A szociális kompetencia összetevőinek mérésére számos kutatás vállalkozott 

Magyarországon és külföldön egyaránt (pl. Zsolnai, 2013; Kasik és Gál, 2014; D’Zurilla és 

Nezu, 1990). A kutatók egyetértenek abban, hogy a szociális kompetencia mérése 

elengedhetetlen ahhoz, hogy feltérképezzük a gyermekkori fejlődésben az életkori 

változásokat, sajátosságokat, és ezeknek megfelelően legyünk képesek olyan fejlesztési 

koncepciót kialakítani, ami differenciáltan, az életkori sajátosságokat figyelembe véve 

beépíthető az iskolai oktatás-nevelés folyamatába. Számos hazai mérőeszköz áll 

rendelkezésünkre (pl. Nagy, Józsa, Vidákovich és Fazekasné, 2002; Zsolnai, Lesznyák és 

Kasik, 2008), azonban a szociális kommunikáció mérésére – tudomásunk szerint – még nem 

készült részletes mérőeszköz, mely a kommunikáció több összetevőjét mérné. 

Tanulmányunkban ismertetjük azokat a mérőeszközöket, melyeket eredményesen 

alkalmaznak a külföldi kutatásokban. Továbbá az Oktatási Hivatal „A szociális kompetencia 

periodikus mérése szakmai koncepciójának, tartalmi kereteinek kidolgozása” programja 

(TÁMOP 3.1.8-09/1-2010-0004) keretén belül a szociális kompetencia öt fő területének 

mérésére dolgoztunk ki mérőeszközöket (Zsolnai, Kasik, Gál, Tápai és Apró, 2014). 

Tanulmányunkban bemutatjuk a kialakított mérőeszközünk kidolgozásának folyamatát, illetve 

a 10-19 éves korosztályban végzett előmérés eredményeinek tapasztalatait. 
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A szociális kommunikáció meghatározása 

Nagy József (2000) szociális kompetencia modelljében e kompetencia működését az egyéni 

szociális értékrend és a szociálisképesség-rendszer szabályozza, ahol a szociális 

képességek rendszere komplex képességek és egyszerű képességek szerveződése. A 

komplex képességek közé tartozik a szociális kommunikáció. A szociálisképesség-rendszer 

működteti a szociális viselkedést, továbbá készségek és ismeretek, valamint szokások és 

minták készleteiből működteti a szociális kompetencia működését, a társas viselkedést. 

A modell a szociális képesség rendszerének elemeként jelöli meg a szociális kommunikációt, 

ami eszköze a szociális viselkedésnek. Nagy (2000) elkülöníti az egymással szoros 

kapcsolatban álló szociális és kognitív kommunikációt. A kognitív kommunikáció elsősorban 

az információ felvételének, feldolgozásának és közlésének folyamata, a szociális 

kommunikáció során a társas kölcsönhatások valósulnak meg, illetve a résztvevők 

befolyásolása történik. Nagy (2000) a szociális kommunikáció öt alapfunkcióját különbözteti 

meg: (1) kontaktuskezelés, (2) érdekérvényesítés, (3) rangsorkezelés, (4) szociális 

szervezés és (5) szociális tanulás-nevelés. A szociális kommunikáció „hatékonysága 

nagymértékben függ a komponenskészlet gazdagságától és az új komponenseket 

konstruáló készség fejlettségétől” (Nagy, 2000. 200. o.). 

A szociális kommunikáció mérése a nemzetközi szakirodalomban 

A szociális kommunikáció mérésére elsősorban olyan kutatásokban találhatunk példát, 

melyekben a szociális kommunikáció zavarait térképezik fel egyes szindrómákban és 

fejlődési zavarokban (Williams-szindróma, autizmus-spektrumzavar vizsgálataiban). 

Az autizmus-spektrumzavar vizsgálatában, diagnosztikájában alkalmazott eljárás a Szociális 

Kommunikációs Kérdőív (SCQ, Rutter és mtsai, 2003), melynek sajátossága, hogy 

gyermekek esetén alkalmazható, módszere elsősorban a szülői kikérdezés. A 40 tételből álló 

kérdőívet Rutter és munkatársai (2003) alakították ki, két változata ismert: az éppen aktuális, 

jelenlegi állapotra vonatkozó („Current”), és a gyermek élettörténetére vonatkozó („Lifetime”) 

változatok. Minden kérdőívtétel esetében az igen/nem válaszok közül kell megjelölni azt, 

amelyik a vizsgált gyermekre érvényes. A mérőeszköz három nagy területet fed le: (1) 

reciprok szociális interakciók, (2) kommunikáció és (3) a repetitív, sztereotip 

viselkedésmintázatok területét, melyek az autizmus-spektrumzavar tünethármasában, 

diagnosztikai metódusában is megjelennek. Egy példa jól szemléltetheti a kérdőív által 

lefedett területeket: „Meg szokta-e vigasztalni Önt gyermeke akkor, amikor Ön szomorú?” A 

kérdőív által lefedett területek közül a reciprok szociális interakciókat és a kommunikációt 

mérő tételek véleményünk szerint átültethetők tipikus fejlődésű gyermekek szociális 

kommunikáció összetevőinek vizsgálatára. 

Ugyancsak az autizmus vizsgálatában alkalmazzák az Érzelemszabályozás és Szociális 

Készségek Kérdőívet (ERSSQ, Butterworth és mtsai, 2013), melynek szülői és tanári 

változatát dolgozták ki. Néhány példa a kérdőívben mért területekről: „Olyan kijelentéseket 

tesz, mellyel zavarba hoz másokat”, „Érzelmi kitörései vannak”, „Tudatában van saját 

érzéseinek”. A kérdőív méri – többek között – a gyermek kapcsolatkezdeményezésének 

képességét, az arckifejezések azonosítását, a düh kontrollálásának képességét egy ötfokú 

Likert-skálán (Butterworth és mtsai, 2013). 
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Mindezek mellett az érzelmek felismerésének egyéni különbségeit számos mérőeszközzel 

vizsgálták. A kutatások többségében olyan eszközöket alkalmaztak, amelyekben egy képen 

vagy videofelvételen kifejezett érzelmi állapotok felismerése a feladat, továbbá ismertek 

kérdőíves mérései is az érzelemfelismerésnek, azonban a kritikák szerint néhány 

mérőeszköz nem fókuszál kellően a diszkrét érzelmek felismerésére (Matsumoto és mtsai, 

2000). 

A szociális kommunikációs képesség mérésének területei 

A szociális kommunikáció vizsgálata igen összetett feladat, jelenleg a szakirodalomban – 

tudomásunk szerint – nem létezik általánosan használt, sztenderdizált mérőeszköz. Ennek 

egyik főbb oka, hogy az a fajta interakció, amit egy mindennapi életben vett szociális helyzet 

létre tud hozni, az laboratóriumi körülmények között vagy írott formában nehezen állítható 

elő torzítás nélkül (Bauer, 1964). Mindenképpen hiánypótló kutatás tehát a szociális 

kommunikáció összetevőinek, jellegzetességeinek pontosabb meghatározásán alapuló 

mérőeszköz és módszertan kidolgozása. 

A szociális kommunikációt egy komplex fogalomként tekintve több komponensből álló 

konstruktumnak gondoljuk. Fontos összetevőjének tekintjük az empátiát, ami elsősorban 

beleérzőképességet jelent (Baron-Cohen, 2006), ami a társas viszonyokhoz való 

alkalmazkodásban, a proszociális, segítő viselkedésben elengedhetetlen képességünk. Az 

empátia két komponensét, a kognitív és az affektív empátiát különítik el. Míg a kognitív 

empátia elsősorban a másik személy mentális állapotának intellektuális megértésének 

folyamata, addig az affektív empátia pedig a másik személy érzelmi válaszaira adott érzelmi 

válasznak tekinthető (Lawrence, Shaw, és Baker, 2004; Baron-Cohen és Davis, 2004). 

Az empátia mérésére számos mérőeszköz ismert. Az egyik gyakran alkalmazott eljárás az 

empátiás kvóciens, EQ mérésére alkalmazott kérdőíves módszer (Lawrence és mtsai, 2004; 

Baron-Cohen és Weelwright, 2004). A mérőeszköz egy önbeszámolós módszer, mely 

négyfokú skálán méri a vizsgálati személy egyetértését az adott állításokra vonatkozóan, 

például: „Könnyen meg tudom állapítani, hogy valakit érdekel-e, amit mondok, vagy nem”, 

„Ha valakit sírni látok, nem kavar fel igazán” (Baron-Cohen, 2006). További, gyakran 

alkalmazott mérőeszköz az Interperszonális Reaktivitás Index, melynek kialakítása Davis 

(1980) nevéhez fűződik, s négy dimenzióban méri az empátiát: nézőpont-felvétel/-váltás, 

empátiás törődés (a másik, bajban lévő személy iránt érzett együttérzés), érzelmi distressz 

(feszült interperszonális helyzetben érzett nyugtalanság és szorongás) és fantázia. 

A társas viszonyok észlelése szintén lényeges eleme a szociális kommunikációnak. A 

Szociális Történetek Teszt (SSQ, Lawson, Baron-Cohen és Weelwright, 2004) elsősorban 

ennek az összetevőnek a mérésére kialakított mérőeszköz. Az SSQ egy korábbi 

mérőeljárás, a faux pas felismerését mérő tesztek továbbfejlesztett változata. A teszt 10 

történetet tartalmaz, amiben egy szereplő olyan kijelentéseket tesz, mely felzaklathatja a 

történet másik szereplőjét. Enyhén és durván sértő, illetve sértő megjegyzést nem tartalmazó 

történeteket kell a vizsgálati személyeknek értékelniük aszerint, hogy (1) tartalmazott-e 

sértést, (2) illetve felzaklatta-e a történet másik szereplőjét (Lawson, Baron-Cohen és 

Weelwright, 2004). 

A szociális kommunikáció funkciójának (Nagy, 2000) megfelelően és az áttekintett 

szakirodalmi források alapján négy terület alapján végeztük a mérőeszköz kialakítását: 
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- kommunikációs szokások: társas interakciókban való elköteleződés, kölcsönös 

kommunikációs mintázat, verbális és nonverbális kommunikációra vonatkozó tételek; 

- érzelmi válaszok felismerése: sematikus kép vagy történet és hozzá kapcsolódó 

érzelmek; 

- empátia: együttérzés, vigasztalás, érzések átélése; 

- társas helyzetek észlelése: rövid történetekben sértés észlelése. 

A szociális kommunikáció mérőeszközének kialakítása, az egészséges populáción való 

alkalmazása, az áttekintett területek egy mérőeszközbe való integrálása hiánypótló magyar 

viszonylatban. 

A mérőeszköz kialakításának folyamata 

Az általunk meghatározott területeken alakítottunk ki egy négy dimenzióból álló mérőeszköz-

csomagot: (1) kommunikációs szokások, (2) érzelmi válaszok felismerése, (3) empátia, 

illetve a (4) a társas helyzetek észlelése területein. A továbbiakban az egyes dimenziókra 

kidolgozott mérőeszköz-területeket ismertetjük. 

Kommunikációt mérő kérdőív: a kérdőív 52 tételből áll, a tételek mindegyikét 5 fokú Likert 

skálán értékelik a vizsgálati személyek. A kérdőív kialakítása során a következő 5 elméleti 

dimenzióba soroltuk az 52 tételt. F jelentése: fordított tételek – ezek esetében a pontok 

értéke: 5=1, 4=2, 3=3, 2=4, 1=5 

Szóbeli kommunikáció (10 kijelentés): 1., 4., 5., 9., 13., 19., 20., 21., 24., 36. 

Nem verbális kommunikáció (10 kijelentés): 33., 34., 35F, 40., 42., 43., 46., 48., 49., 50. 

Írásbeli kommunikáció (7 kijelentés): 2., 3., 23., 25., 44., 45., 51. 

Társas helyzetekben történő kommunikáció (18 kijelentés): 6., 7., 8., 10., 11., 12., 14., 15F, 

16F,  17F, 18., 22., 28., 29., 30., 31., 32., 37. 

Érzelmi állapotok a kommunikációban (7 kijelentés): 26F, 27., 38., 39., 41F, 47., 52F 

A dimenziók kialakítását a pilotmérés során gyűjtött adatokból, faktoranalízis során 

véglegesítettük (ezeket l. később). 

Empátiát mérő kérdőív: Davis (1980) empátia kérdőíve alapján alakítottuk ki a kérdőívet, 

melyben a társas helyzetekben általunk két fontosnak tartott területet, a nézőpontváltást és 

érzelmi/empátiás törődést igyekeztünk feltérképezni az egyes dimenziókhoz társított 5-5 tétel 

alapján. A mérőeszköz összesen 10 tételt tartalmazott, melyet 5 fokú Likert skálán értékeltek 

a személyek. F jelentése: fordított tételek – ezek esetében a pontok értéke: 5=1, 4=2, 3=3, 

2=4, 1=5 

Perspektívaváltás (4 kijelentés): 1F, 3., 7F, 9. 

Empátiás törődés (6 kijelentés): 2F, 4., 5., 6., 8., 10F 

Érzelmi válaszok felismerése: A mérőeszköz esetében a vizsgálati személyek 5 sematikus 

arcról érzelmeket olvasnak le, illetve szociális történetek alapján érzelmek azonosítása a 

feladatuk. A sematikus arcokhoz tartozó érzelmeket Eibl-Eibesfeldt alapján alakítottuk ki, ez 

egy tesztfeladatként tekinthető, vagyis azt vizsgáljuk, hogy a vizsgálati személyek képesek-e 

helyesen azonosítani a sematikus arcokon megjelenő érzelmeket, ennek megfelelően 0 vagy 

1 pontot kaphatnak. Továbbá a mindennapi életben is előforduló társas helyzeteket 
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tartalmazó két szituációt alkottunk, melyekben az egyes szereplők érzéseinek azonosítása a 

vizsgálatban részt vevő személyek feladata. Mindkét történetnél a válaszokat minőségi 

szempontból értékeljük, több választ is megjelölhetnek, ennek megfelelően vizsgálhatjuk az 

azonosított érzések mintában való eloszlását. 

Társas helyzetek észlelése: A mérőeszközben egy-egy történetben társas helyzetek 

szerepelnek, a szituációk abban különböznek egymástól, hogy tartalmaznak-e sértést vagy 

nem, mindezt az SSQ (Social Stories Questionnaire, Lawson, Baron-Cohen és Weelwright, 

2004) logikája alapján dolgoztuk ki. Mérőeszközünkben négy történet szerepel, melyek közül 

az 1. és a 3. történet tartalmaz sértést, a 2. és a 4. nem. A vizsgálati személynek el kell 

döntenie, hogy az adott történet tartalmazott-e sértést. Amennyiben azt a választ adja, hogy 

igen, akkor arra kérjük, jelölje meg a történetben azt a mondatot, ahol a sértés elhangzott, 

majd a történetek szereplőinek érzéseire kérdeztünk rá. Amennyiben az első kérdést 

követően azt a választ adja a vizsgálatban részt vevő, hogy nem tartalmazott sértést a 

történet, abban az esetben a következő történettel folytatódik a mérés. Tesztkérdésnek 

tekinthető az, hogy a vizsgálati személy eldönti, tartalmazott-e sértést az adott történet, 

illetve az is, hogy helyesen azonosítja-e a sértés helyét a történetben. Mindkét kérdésre 0 

vagy 1 pont adható. Az ezt követő érzelemazonosítás esetében, ahol sértés található a 

történetben, az érzelmi válaszok esetében minden olyan válasz elfogadható, ahol a 

csalódottság/düh érzését azonosítják annál a személynél, akivel szemben a sértés történt. 

Mindemellett minőségi értékelésnek is alávetjük az érzelmek azonosításával kapcsolatos 

kérdéseket, valamint vizsgálhatók a megjelölt érzelmek eloszlásai is. 

A mérőeszköz pilot méréséből származó tapasztalatok 

A mérőeszköz pilot tesztelésébe 4., (10-11 évesek), 8. (14-15 évesek) és 12. (18-19 évesek) 

évfolyamos diákokat vontunk be. Minden esetben tanóra keretében került sor a 

mérőeszközök felvételére. 

A kommunikációt és az empátiát mérő, elméleti faktorokba rendezett kérdőívek esetében az 

egész mintán Cronbach-alpha értékeket számoltunk, továbbá faktoranalízist követően 

alakítottuk ki a kérdőívek végleges változatait. Az érzelemfelismerésre és a társas helyzetek 

észlelésére vonatkozó tesztjeinkben eloszlásokat vizsgáltunk az egyes életkori és nemi 

különbségek feltérképezése céljából. A részletes eredményeket az egyes 

mérőeszközrészeknél tüntetjük fel. 

Kommunikációt mérő kérdőív: a kérdőív Cronbach-alfa értéke 0,80, vagyis reliabilitása, belső 

konzisztenciája magasnak tekinthető. A KMO értéke 0,81, ami alapján faktoranalízis 

végezhető. A kérdőív minden iteme esetében teljesül a 0,4-es faktorsúly, azonban a két 

faktoron magyarázó itemeket kivettük, továbbá azokat a faktorokat vettük figyelembe, 

amelyekhez legalább négy item tartozott. Mindezek alapján a kérdőív 52 iteméből 29 item 

rendeződik 5 faktorba, ezeket az 1. táblázat mutatja be. 
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1. táblázat. A kérdőív kialakított faktorai 

Faktorok és a hozzájuk tartozó itemek Faktorsúly 

I. faktor: Verbális kommunikáció társas helyzetekben 

4. Könnyen ki tudom magam fejezni szóban.  0,759 

5. Jól ki tudom magam fejezni szóban. 0,811 

6. Könnyen meg tudom magam értetni másokkal. 0,575 

7. Amikor beszélek másokkal, határozott vagyok. 0,638 

9. Jól ki tudom fejezni a gondolataimat. 0,629 

13. Érthetően tudok beszélni. 0,521 

18. Tudok hatni másokra a mondandómmal. 0,422 

19. Érthetően fejezem ki magam. 0,602 

40. Beszélgetés közben a másik szemébe nézek. 0,466 
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Faktorok és a hozzájuk tartozó itemek Faktorsúly 

II. faktor: Írásbeli kommunikáció 

2. Könnyen ki tudom magam fejezni írásban. 0,808 

3. Jól ki tudom magam fejezni írásban. 0,791 

23. Nem igazán tudom magam kifejezni írásban. -0,758 

24. Jobban tudok beszélni, mint írni.  -0,656 

25. Jobban ki tudom magam fejezni írásban, mint szóban. 0,409 

44. Szépen tudok levelet fogalmazni. 0,702 

III. faktor: Kölcsönösség a szociális kommunikációban 

11. Meghallgatok másokat. 0,713 

14. Tudom, mikor és hogyan kell másokkal beszélni. 0,447 

21. Amikor beszélek valamiről, a pontosságra törekszem. 0,422 

31. Kíváncsi vagyok beszélgetés közben a másik véleményére. 0,749 

32. Ügyelek arra, hogy beszélgetés közben a másik is szót kapjon. 0,752 

45. Ügyelek a külalakra, ha írok valamit. 0,440 

IV. faktor: Nehézségek a szociális kommunikációban 

15. Feszült vagyok, ha másokkal beszélgetek. 0,487 

16. Ideges vagyok, ha szerepelni kell mások előtt. 0,872 

17. Izgulok, ha több ember előtt kell beszélnem. 0,805 

41. Sokszor vagyok ideges beszélgetés közben. 0,502 

V. faktor: Erősségek a szociális kommunikációban 

12. Szeretek mások előtt szerepelni. 0,418 

20. Szeretek elmagyarázni valamit másoknak. 0,606 

22. Szeretem, ha figyelnek rám, amikor beszélek. 0,597 

36. Szívesen beszélgetek másokkal. 0,432 

A faktorok kialakítását követően a korcsoportonkénti összehasonlításnál az első négy faktor 

esetében találtunk szignifikáns különbségeket a 4. (10-11 évesek), a 8. (14-15 évesek) és a 

12. évfolyamosok (18-19 évesek) között, mindezt a 2. táblázat szemlélteti, ahol a félkövérrel 

szedett értékek a szignifikáns különbségeket jelzik.  
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2. táblázat. A faktorok átlagértékeinek különbsége korosztályonként 

Faktor 

Korcsoportonkénti átlagértékek 

Statisztika 

4. évfolyam 8. évfolyam 12. évfolyam 

I.  
3,81 4,06 3,82 F=4,335,  p=0,014 

II.  
2,99 3,15 3,11 F=3,423,  p=0,034 

III.  
3,89 3,99 4,15 F=3,481,  p=0,032 

IV.  
2,37 2,17 2,55 F=3,561,  p=0,030 

V.  
3,89 3,96 3,78 F=1,575,   p=0,209 

Az elvégzett post-hoc elemzések az I. faktor esetében a 8. és 12. (p=0,018), illetve a 8. és 4. 

évfolyamok között (p=0,008) jelez szignifikáns eltérést. A II. faktor esetében a 4. 

évfolyamosok eredményei szignifikánsan alacsonyabbak a 8. évfolyamosokhoz képest 

(p=0,012), de nem különböznek jelentősen a 12. évfolyamosok eredményeitől (p=0,08). A III. 

faktor esetében a 4. és a 8. évfolyamosok eredményei különböznek szignifikánsan 

(p=0,009), míg a IV. faktor esetében a 8. évfolyamosok és a 12. évfolyamosok között 

jelentős a különbség (p=0,008). A nemi különbségek nem jelentősek az egyes faktorok 

között. 

Empátiát mérő kérdőív: A mérés során a kérdőív Cronbach-alpha értéke 0,2, ami nagyon 

alacsony belső konzisztenciát tükröz, ezért a kérdőívet a továbbiakban, ebben a formában 

nem alkalmazzuk a szociális kommunikációs képesség mérésében. További lehetőség, hogy 

az eredeti, Davis (1980) által alkotott kérdőívet alkalmazzuk, azonban ennek átalakítására 

azért volt szükség, mert véleményünk szerint a nézőpontváltás és empátiás törődés mellett a 

másik két faktor (fantázia és személyes distressz) ebben a formában nem releváns a 

szociális kommunikációs képesség mérése szempontjából. 

Érzelmi válaszok felismerése: A mérőeszköz esetében a vizsgálati személyek sematikus 

arcokról érzelmeket olvasnak le, illetve szociális történetek alapján érzelmek azonosítása a 

feladatuk. Az öt sematikus arckifejezés esetében mindhárom korcsoport helyesen ismerte fel 

az érzelmeket, egyetlen arckifejezés esetében találtunk szignifikáns különbséget. A 

korcsoportok között a 2 próba szignifikáns különbséget mutatott az ötödik arckifejezés 

(helyes válasz: undor) esetében. A válaszok eloszlása különbözik, míg a 4. évfolyamosok 

89,4%-a azonosította helyesen az undort, addig a 8. és 12. évfolyamosok 100%-a helyesen 

ismerte fel az arcokról az érzelmet (2=11,335, p=0,023). A részletes adatokat a 3. 

táblázatban tüntettük fel, félkövérrel kiemelve a helyes válaszokat. 
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3. táblázat. Érzelem felismerése sematikus arcok alapján 

Arc- 

kifejez

és 

Érzelem 

Korcsoportonkénti eloszlás (%) 

Statisztika 4. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

I. 

I/1. meglepett 93,6 88,2 78,8 


2=9,241,  

p=0,055 

I/2. boldog 0 0 0 

I/3. mérges 0 2,9 0 

I/4. ijedt 6,4 8,8 21,2 

II. 

II/1. szégyenlős 2,1 0 0 


2=3,404,  

p=0,493 

II/2. dühös 97,9 100 98,5 

II/3. vidám 0 0 1,5 

II/4. kíváncsi 0 0 0 

III. 

III/1. boldog 100 100 100 

– 
III/2. dühös 0 0 0 

III/3. szomorú 0 0 0 

III/4. ideges 0 0 0 

IV. 

IV/1. ijedt 4,3 0 0 


2=6,833,  

p=0,145 

IV/2. boldog 0 0 0 

IV/3. meglepett 0 0 2,9 

IV/4. fájdalmas 95,7 100 97,1 

V. 

V/1. undor 89,4 100 100 


2=11,335  

p=0,023 

V/2. bűntudatos 4,3 0 0 

V/3. csalódott 6,4 0 0 

V/4. szégyenlős 0 0 0 
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A szituációk alapján történő érzelmek azonosításában a három korosztály között mindkét 

történet esetében szignifikáns különbség jelentkezett (Mit érezhetett X?). Míg az első 

történet esetében a 12. évfolyamosoknál a csalódottság/düh azonosításának eloszlása a 

legmagasabb értéket Viktor érzelmeinek felismerésére vonatkozóan mutatta (2=19,097, 

p=0,014),  a második történet esetében a 8. évfolyamosoknál a csalódottság/düh 

azonosításának eloszlása jelölte a legmagasabb (2=17,68, p=0,024) értéket az első 

kérdésre adott válaszok alapján, melyek Évi érzéseire kérdeznek rá. Nemek közötti 

különbségeket egyik korosztályban sem találtunk az érzelmek felismerésében. 

Társas helyzetek észlelése: Mérőeszközünkben négy történet szerepel, melyek közül az 1. 

és a 3. történet tartalmazott sértést, a 2. és 4. pedig nem. A sértés azonosítását követően a 

történetek szereplőinek érzéseire kérdeztünk rá a vizsgálati személyektől. A korosztályok 

közötti szignifikáns különbségek a sértést tartalmazó történetekben a következőképpen 

alakultak. Az 1. történetben szignifikáns a különbség a három korosztály között: a 12. 

évfolyamosok kevésbé érzékelték a sértést a történetben a másik két korcsoporthoz képest 

(2=12,578, p=0,002). A 3. történetben ugyancsak szignifikáns a különbség a három életkori 

csoport között: a 12. évfolyamosok kevésbé érzékelték a sértést a történetben a másik két 

korcsoporthoz viszonyítva (2=18,041, p=0,000). A sértést nem tartalmazó történetek közül 

egyedül a 2. esetében találtunk szignifikáns különbséget a három korcsoport között: a 8. és a 

12. évfolyamosokhoz képest a 4. évfolyamosok kevésbé ismerték fel, hogy nem tartalmazott 

sértést a történet (2=14,956, p=0,001). 

A végleges mérőeszköz kialakítása 

A pilotmérés során alkalmazott statisztikai elemzések az empátiát mérő kérdőív nagyon 

alacsony reliabilitását mutatták ki, ennek következtében e kérdőív kihagyását javasoltuk a 

végleges mérőeszközcsomagból. Az empátiát mérő kérdőív természetesen felváltható lenne 

a Davis által eredetileg kidolgozott eszközzel, azonban a szociális kommunikáció 

értelmezésében inkább a nézőpontváltás és az empátiás törődés tekinthető relevánsnak. 

Mindezt indokolja, hogy Nagy József (2000) rendszerében a szociális kommunikáció során a 

társas helyzetek kezelése és a másik személy befolyásolása történik, melynek sikeres 

megvalósulásához a perspektívaváltás és az empátiás törődés dimenziók szükségesek. Az 

eredeti mérőeszközben szereplő másik két faktor (a fantázia és a személyes distressz) nem 

releváns a mért szociáliskompetencia-összetevő szempontjából. 

A kommunikációt mérő kérdőív reliabilitása megfelelő, így a teszt alkalmazható a vizsgált 

korosztályban, megbízhatóan méri a kommunikációt. A faktoranalízis során a kérdőív 52 

tételéből 29 került be a végleges kérdőívváltozatba. A 29 item öt faktorba rendeződik, melyek 

a következők: (1) verbális kommunikáció társas helyzetekben, (2) írásbeli kommunikáció, (3) 

kölcsönösség a szociális kommunikációban, (4) nehézségek a szociális kommunikációban, 

(5) erősségek a szociális kommunikációban. Az érzelmi válaszok felismerését és a társas 

helyzetek észlelését mérő eszközök megfelelően mértek a vizsgált korosztályokban, így 

ezek módosítására nem volt szükség. 
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Összegzés 

A tanulmányban bemutatott mérőeszköz kifejlesztése hiánypótló a szociális kommunikációs 

képesség mérésében, hasonló hazai eszközt nem ismerünk. A nemzetközi szakirodalomban 

eddig elsősorban a fejlődési zavarok vizsgálatában és diagnosztikájában alkalmazták a 

szociális kommunikációt mérő eszközöket, a tipikus fejlődésű populációban használható 

mérőeszközök kialakítása hiánypótló. 

A tanulmányban bemutatott, az elemzések után véglegesített mérőeszköz-csomag a 

pilotmérés alapján alkalmas 4., 8. és 12. évfolyamos diákok szociális kommunikációs 

képességének mérésére. A kialakított tesztek akár önmagukban, önállóan is használhatók 

az egyes részterületek jellemzőinek feltárására, vagyis mind a kommunikáció, a társas 

helyzetek észlelése és az érzelmi válaszok felismerése is alkalmazható önállóan abban az 

esetben, amennyiben csak egy részterület fejlettségi szintjét kívánjuk megvizsgálni. A 

mérőeszköz továbbá alkalmas lehet egy fejlesztőprogram tervezéséhez, az aktuális 

fejlettségi szint beméréséhez és a fejlesztést követő utóméréshez. 
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