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Bevezetés 

A nemzetközi pszichológiai és pedagógiai kutatások közel 50 éve foglalkoznak a szociális 

kompetencia – a társas viselkedést meghatározó pszichikus feltételrendszer – különböző 

összetevőinek (pl. készségek, képességek, motívumok) fejlettségével, fejlődésével és 

intézményes keretek között történő fejlesztésük lehetőségeivel (pl. Grusec és Davidov, 2007; 

Kasik, 2006; Zsolnai, 2013). A vizsgálatok és kísérletek eredményei alapján az összetevők 

működésének eredményessége az életkor előrehaladtával egyre jelentősebb mértékben 

befolyásolja az egyének magánéleti, tanulmányi és szakmai boldogulását. Mivel fejlődésük 

igen nagy mértékben függ a szocializációs közeg, elsősorban a család jellemzőitől – melyek 

egyre több gyermek esetében tekinthetők elégtelennek –, elengedhetetlen tervszerű, tudatos 

iskolai fejlesztésük. Ennek egyik alapfeltétele, hogy megbízható mérőeszközökkel, 

rendszeresen szerzett empirikus adatok álljanak rendelkezésünkre a pszichikus összetevők 

sajátosságairól. 

Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben a szociális kompetencia különböző összetevői 

egyre több vizsgálat tárgyát képezik (pl. Józsa és Zsolnai, 2005; Kasik, 2012; Nagy, Józsa, 

Vidákovich és Fazekasné, 2002; Zsolnai, 1999; Zsolnai és Kasik, 2007). Az eredmények 

szerint már az óvodai évek alatt igen nagy különbségek azonosíthatók a gyerekek között 

(Nagy és mtsai, 2002), és sem a 8–10 (pl. Zsolnai és Józsa, 2002), sem a 10–13 (pl. Józsa 

és Zsolnai, 2005) éves korban nem fejlődnek spontán módon a szociális lét alapját képező 

készségek és képességek. A 12–16 éves gyerekek vizsgálatai (pl. Kasik, 2010; Zsolnai, 

1999) szintén azt mutatják, hogy a mért összetevők nem, vagy alig változnak spontán 

módon. 

Az is bizonyított, hogy pontosan kidolgozott elméleti koncepció, megbízható empirikus 

adatok birtokában, valamint megfelelő módszerekkel és tanulói, pedagógusi segédanyagok 

segítségével a szociális kompetencia összetevői már rövid távon is sikeresen fejleszthetők 

(pl. Józsa és Zentai, 2007; Konta és Zsolnai, 2002). Jelenleg még nem áll rendelkezésünkre 

olyan hazai mérőeszközcsomag, amellyel a szociális készségek, képességek és motívumok 

vizsgálata összetevőnként azonos mérőeszközzel a köznevelés különböző szakaszaiban 

elvégezhető lenne. Ennek megléte azért fontos, mert így összehasonlíthatóak lennének az 

egyes életkori jellemzők, megadhatók az összetevők fejlődési sajátosságai és 

kapcsolatrendszerük – alapját képezve a fejlesztési munkának (mire, mikor és feltehetően 

miként szükséges fókuszálni). 

Az Oktatási Hivatal „A szociális kompetencia periodikus mérése szakmai koncepciójának, 

tartalmi kereteinek kidolgozása” elnevezésű programjának (TÁMOP 3.1.8-09/1-2010-0004) 
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keretein belül a szociális kompetencia öt fő területének mérésére dolgoztunk ki 

mérőeszközöket (Zsolnai, Kasik, Gál, Tápai és Apró, 2014). Ezek a szociális kompetencia 

azon összetevői, amelyek a korábbi hazai és nemzetközi vizsgálatok (pl. Grusec és Davidov, 

2007) eredményei alapján külön-külön és egymással való kölcsönhatásuk miatt is nagyon 

fontos szerepet játszanak az egyén és a környezete számára egyaránt hatékony kapcsolatok 

kialakításában és kezelésében, a társadalmi szabályokhoz, normákhoz és értékekhez való 

alkalmazkodásban, személyközi problémák és nehézségek megoldásában, illetve ezek 

minél tudatosabb alkalmazásában, alakításában és kezelésében: (1) szociálisérdek-

érvényesítés (együttműködés, segítés, versengés, vezetés); (2) érzelmi képességek 

(érzelmek felismerésének, kifejezésének, megértésének és szabályozásának képessége); 

(3) szociálisprobléma-megoldás; (4) megküzdési stratégiák; (5) szociális kommunikációs 

képesség. 

E tanulmányban a (3) terület, a szociálisprobléma-megoldás jellemzőit mérő kérdőívcsomag 

kialakításának menetét, valamint a mérőeszköz bemérése során kapott eredményeket 

ismertetjük. A pilotmérésre – a program előírása alapján – 10–11, 14–15 és 18–19 évesek 

és pedagógusaik körében került sor. Az eredmények alapján sikerült olyan eszközt 

kidolgozni, mely alkalmas e terület működésének különböző életkorú gyerekek körében való 

feltárására, illetve lehetőség nyílik a megszerzett információk alapján fejlesztőprogramok 

kidolgozására. 
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Szociálisprobléma-megoldás: orientáció és megoldási folyamat 

A szociálisprobléma-megoldás a gondolkodási folyamat speciális formájának tekinthető, 

melynek során valamilyen személyközi probléma megoldására kerül sor (D’Zurilla és Nezu, 

1990; Frauenknecht és Black, 2009). A problémamegoldás alakulása személyiségbeli, 

környezeti tényezők, illetve ezek kapcsolatának függvénye. Igen meghatározó 

mediátorváltozók a személyiségvonások (pl. nyitottság, energia, barátságosság), és az 

utóbbi évek kutatásai alapján a legfontosabb moderátorváltozó a családszerkezet, a tagok 

kapcsolata, kommunikációja, érzelmi viszonyaik és a családon belüli problémák 

megoldásainak módjai, melyek mintaként szolgálnak a gyermeknek (Chang, D’Zurilla és 

Sanna, 2004). 

A problémamegoldás mint gondolkodási folyamat és mint viselkedés, illetve ezek 

kapcsolatának értelmezésére napjainkig számos modellt dolgoztak ki. Az egyik legtöbbet 

alkalmazott elméleti modellt Crick és Dodge (1994) dolgozta ki. A szociálisprobléma-

megoldó gondolkodást a szociális kogníció részének, információ-feldolgozó rendszernek 

tekintették, amit egymást követő három szakasz, működési lépés alapján határoztak meg: 

(1) megfelelő mennyiségű és minőségű (jól szervezett) információk felvétele és tárolása; (2) 

azok kapcsolatrendszerének kiépítése (új és tárolt információk összekapcsolása, és 

amennyiben szükséges, azok módosítása) és alkalmazása egy-egy problémahelyzetben; 

valamint (3) a társas helyzetben részt vevő felek (saját és mások) gondolkodásának, 

érzéseinek, viselkedésének és helyzetének értelmezése és értékelése. 

D’Zurilla, Nezu és Maydeu-Olivares (2002) a problémamegoldáson mint kognitív folyamaton 

belül elkülönítenek egy orientációs és egy megoldási szakaszt. Az első a megoldáshoz való 

viszonyulásunkat, második a kivitelezést (megoldást) fejezi ki, s mindkettő megnyilvánulhat a 

viselkedésben is. Chang és munkatársai (2004) szerint viszonyulásunk lehet pozitív és 

negatív. Pozitív orientáció esetében bízunk a probléma megoldásában, hiszünk 

önmagunkban, énhatékonyságunk magas, úgy véljük, hogy meg tudjuk oldani a problémát, 

pozitív következményekre számítunk. Negatív orientáció esetén alapvetően negatív 

érzéseket társítunk a jövővel kapcsolatban, úgy gondoljuk, nem járunk jól akkor, ha 

megpróbálunk foglalkozni az adott problémával, nem hiszünk abban, hogy fáradozásaink 

kedvező következményekkel járnak majd, kételkedünk magunkban, nem hisszük, hogy meg 

tudjuk oldani a problémát. 

A megoldási szakasz négy részből tevődik össze: (1) a probléma definiálása, (2) alternatív 

megoldási módok keresése, (3) annak eldöntése, hogy ezek közül adott helyzetben melyik 

lehet a legalkalmasabb, és (4) ennek értékelése a rövid és/vagy hosszú távú következmény 

a társas kapcsolat további alakulása, érdekek, szükségletek szempontjából. A megoldás 

lehet racionális (leginkább tényeken alapuló, azokat középpontba állító, összefüggéseket 

kereső), impulzív (főként érzésekre épülő, kevésbé a tényeket figyelembe vevő) és elkerülő 

(abbahagyó vagy bele sem fogó, a megoldást másokra hárító), melyek egy-egy helyzetben 

átfedhetik egymást (D’Zurilla és mtsai, 2002). 
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Frauenknecht és Black (2009) elkülöníti a tudatos és a nem tudatos problémamegoldást. A 

tudatos problémamegoldás mint kognitív folyamat lépései szinte megegyeznek a Chang és 

munkatársai (2004) által leírt lépésekkel. Feltételezik, hogy az életkorral egyre tudatosabbá 

válik problémamegoldásunk, amit megszakíthatnak nem tudatos folyamatok, melyek alatt 

korábban bevált stratégiákat, mintákat, modellszemélyek viselkedését, tapasztalatokat 

értenek. Ezek és tudatos döntéseink bonyolult összjátéka a környezettel való kölcsönhatás 

révén adja adott helyzetben a problémamegoldás folyamatát és eredményét. 

A mérőeszköz kidolgozásának menete, a kérdőív jellemzői és a 

pilotmérés mintája 

Az általunk kidolgozott kérdőív struktúrájának alapjai az elméleti részben leírt modellek, 

valamint a D’Zurilla és munkatársai (2002) által kifejlesztett mérőeszköz (Social Problem 

Solving Inventorry–Revised), mely ugyancsak az orientáció és a megoldási folyamat 

működését méri, azonban utóbbi részletesebben, az egyes megoldási szakaszokat 

megjelenítve (pl. definiálás, megoldási lehetőségek keresése). A mintául szolgáló kérdőív 

nem személyspecifikus, vagyis nem tartalmaz utasítást arra vonatkozóan, hogy kivel 

kapcsolatos problémák megoldására gondoljon a kitöltő a kijelentések (pl. Ha problémám 

van, megijedek és félek.) értékelése során. 

Négyféle kérdőívet dolgoztunk ki. A kérdőív önjellemzéses változatának két 

személyspecifikus változata van: osztálytársakkal kapcsolatos problémákkal összefüggő 

problémamegoldás és pedagógusokkal kapcsolatos problémák megoldásával összefüggő 

problémamegoldás. A kérdőív pedagógusváltozatának szintén két személyspecifikus 

változata van: a pedagógus értékeli a diák kortársakkal és pedagógusokkal kapcsolatos 

problémamegoldását. Az elméleti modell alapján a szociálisprobléma-megoldó gondolkodás 

öt területének jellemzői azonosíthatók mindegyik kérdőívvel az elmúlt egy hónap történései 

alapján (az ebben az intervallumban megtörtént helyzetekre kell gondolniuk a kitöltőknek): 

(1) pozitív orientáció (pozitív viszonyulás az adott személyközi problémához és annak 

megoldásához, pozitív következmények megfogalmazása, pozitív jövőkép a helyzettel 

kapcsolatban; pl. Ha problémám van egy osztálytársammal, szeretném azt megoldani.), 

(2) negatív orientáció (negatív viszonyulás a problémához és megoldásához, alacsony 

énhatékonyság, negatív jövőkép a helyzettel kapcsolatban; pl. A tanáraimmal kapcsolatos 

problémáimat megoldhatatlannak tartom.), 

(3) racionalitás (a tényeket és azok kapcsolatát figyelembe vevő, kevésbé az érzelmekre 

koncentráló, a megoldási lehetőségeket és azok lehetséges következményeit átgondoló 

megoldási stílus; pl. Minél több megoldási lehetőséget keresek egy-egy probléma 

megoldására.), 

(4) impulzivitás (kevésbé a tényekre és az összefüggéseikre, inkább a negatív érzelmekre 

koncentráló megoldási stílus; pl. Mérges vagyok, amikor meg kell oldanom egy problémát.), 

(5) elkerülés (a problémamegoldást kevésbé fontosnak tartó, a megoldást halogató vagy 

nem megkezdő, illetve abbahagyó megoldási stílus; pl. Nem nagyon foglalkozom a 

problémákkal, majd elmúlnak egyszer.). 
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Mind az öt területhez 7-7 kérdőívtételt (összesen 35 kijelentést) fogalmaztunk meg, ezek a 

kérdőívben vegyesen követik egymást. A kijelentéseket ötfokú skálán kell megítélni 

(1=egyáltalán nem jellemző rám/ez szinte még soha nem fordult elő velem; 2=kicsit jellemző 

rám/néha előfordult már; 3=közepes mértékben jellemző rám/előfordult már; 4=jellemző 

rám/gyakran előfordult már velem; 5=nagyon jellemző rám/nagyon gyakran előfordult már 

velem). 

A kérdőíveket 10-11, 14-15 és 18-19 évesek körében mértük be. A KMO-mutatók mindegyik 

kérdőívváltozat esetében 0,74 felettiek, így elvégezhető volt a faktorelemzés. A 

faktorelemzés eredményei szerint az elméleti modell és más eszköz alapján elkülönített öt 

faktor (pozitív és negatív orientáció, racionalitás, impulzivitás, elkerülés) nem különül el, az 

itemek négy faktort alkotnak mindegyik kérdőívváltozat esetében: (1) pozitív viszonyulás, 

racionalitás, (2) negatív viszonyulás, (3) elkerülés és (4) érzelmek kifejezése. Hat item 

elhagyását szükségesnek tartottuk, így a módosított struktúra alapján a kérdőív mindegyik 

változata 29 kijelentésből áll. A kérdőívváltozatok megbízhatósági mutatói (Cronbach- 

értékek) megfelelőek: önjellemzés kortársi problémák: 0,79; önjellemzés pedagógusokkal kapcsolatos problémák: 

0,71; pedagógusi értékelés kortársi problémák: 0,74; pedagógusi értékelés pedagógusokkal kapcsolatos 

problémák: 0,75. 

A pilotmérésben 91 10–11 éves, 106 14–15 éves, 110 18–19 éves, valamint 8 pedagógus 

vett részt, akik a saját osztályukba járó diákokat jellemezték. Minden életkori részmintán a 

lányok aránya 54–57% közötti. A diákok egyetlen tanítási órán töltötték ki a kérdőíveket, amit 

az adatfelvevők azonnal elhoztak az iskolákból. A pedagógusoknak két hét állt 

rendelkezésükre, hogy jellemezzék a diákok problémamegoldását. A tanárokat arra kértük, 

ne beszéljenek a kérdőívről a gyerekekkel, hogy a diákok által mondottak ne befolyásolják 

őket a kitöltésben. 

A pilotmérés eredményei: életkori és nem szerinti különbségek  

A három életkori korcsoport (I. 10–11 évesek, II. 14–15 évesek, III. 18-19 évesek) közötti 

különbségeket, valamint a korcsoportokon belül a nem szerinti eltéréseket faktoronként 

vizsgáltuk. Az 1. táblázat az ANOVA-elemzések eredményeit, vagyis a korcsoportok faktorok 

szerinti különbségeit tartalmazza. 
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1. táblázat. ANOVA-értékek (korcsoportok közötti különbségek a faktorok mentén) 

Faktor – csoporton belüli/csoportok  

közötti és összértékek 
df Átlag F p 

I. 

önjellemzés/társ 

Csoporton belüli 8,851 2 4,426 14,110 ,000 

Csoportok közötti 45,164 144 ,314   

Együtt 54,015 146    

II. 

önjellemzés/társ 

Csoporton belüli ,139 2 ,069 ,165 ,848 

Csoportok közötti 62,185 148 ,420   

Együtt 62,324 150    

III. 

önjellemzés/társ 

Csoporton belüli ,949 2 ,474 ,925 ,399 

Csoportok közötti 71,331 139 ,513   

Együtt 72,280 141    

IV. 

önjellemzés/társ 

Csoporton belüli ,227 2 ,114 ,225 ,799 

Csoportok közötti 74,692 148 ,505   

Együtt 74,919 150    

I. önjellemzés/ 

pedagógus 

Csoporton belüli ,203 2 ,102 ,249 ,780 

Csoportok közötti 52,165 128 ,408   

Együtt 52,368 130    

II. önjellemzés/ 

pedagógus 

Csoporton belüli ,030 2 ,015 ,030 ,971 

Csoportok közötti 67,391 133 ,507   

Együtt 67,421 135    

III. önjellemzés/ 

pedagógus  

Csoporton belüli ,334 2 ,167 ,332 ,718 

Csoportok közötti 64,353 128 ,503   

Együtt 64,687 130    

IV. önjellemzés/ 

pedagógus  

Csoporton belüli ,272 2 ,136 ,314 ,731 

Csoportok közötti 57,098 132 ,433   

Együtt 57,370 134    
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Az 1. táblázat folytatása 

Faktor – csoporton belüli/csoportok  

közötti és összértékek1
 

df Átlag F p 

I. pedagógus/társ 

Csoporton belüli 14,296 2 7,148 12,868 ,000 

Csoportok közötti 57,774 104 ,556   

Együtt 72,070 106    

II. pedagógus/társ 

Csoporton belüli 6,198 2 3,099 4,829 ,010 

Csoportok közötti 67,396 105 ,642   

Együtt 73,594 107    

III. pedagógus/társ 

Csoporton belüli 7,526 2 3,763 4,881 ,009 

Csoportok közötti 81,718 106 ,771   

Együtt 89,244 108    

IV. pedagógus/társ 

Csoporton belüli ,825 2 ,413 ,856 ,428 

Csoportok közötti 50,649 105 ,482   

Együtt 51,474 107    

I. pedagógus/ 

pedagógus 

Csoporton belüli ,717 2 ,359 ,526 ,592 

Csoportok közötti 100,892 148 ,682   

Együtt 101,609 150    

II. pedagógus/ 

pedagógus 

Csoporton belüli 10,227 2 5,114 5,990 ,003 

Csoportok közötti 128,909 151 ,854   

Együtt 139,136 153    

III. pedagógus/ 

pedagógus  

Csoporton belüli 15,130 2 7,565 9,523 ,000 

Csoportok közötti 119,158 150 ,794   

Együtt 134,288 152    

IV. pedagógus/ 

pedagógus  

Csoporton belüli 28,304 2 14,152 23,911 ,000 

Csoportok közötti 87,595 148 ,592   

Együtt 115,899 150    

  

                                                

1
 Megjegyzés: I. Pozitív viszonyulás, racionalitás; II. Negatív viszonyulás; III. Elkerülés; IV. Negatív érzelmek kifejezése; 

önjellemzés/társ: önjellemzés a társakkal való probléma megoldásáról; önjellemzés/pedagógus: önjellemzés a pedagógusokkal 
kapcsolatos problémák megoldásáról; pedagógus/társ: pedagógusi értékelés a társakkal kapcsolatos problémák megoldásáról; 
pedagógus/pedagógus: pedagógusi értékelés a pedagógusokkal kapcsolatos problémák megoldásáról; a kiemelt p-értékek 
szignifikáns elkülönülést jeleznek. 
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A pedagógussal kapcsolatos problémák megoldásával összefüggő problémamegoldás esetében 

egyetlen faktornál sincs szignifikáns életkori különbség az önjellemzéssel kapott adatok alapján. 

Hét faktornál különül el szignifikánsan a három életkori csoport. Az önjellemzés (kortárssal 

kapcsolatos probléma megoldása) I. faktora (pozitív viszonyulás, racionalitás) esetében a 

legfiatalabbak különülnek el a két idősebb korosztálytól alacsonyabb értékkel (3,27 – 3,62 és 

3,85): rájuk a pozitív viszonyulás, a megoldás sikerességébe vetett hit kevésbé jellemző, mint az 

idősebbekre. 

A pedagógusok értékelése alapján (kortárssal kapcsolatos probléma megoldása) az I. faktor 

esetében szintén elkülönülnek a csoportok (2,82 és 3,01 – 3,71), tehát a legidősebbekre a pozitív 

viszonyulás jellemzőbb, mint a két fiatalabb korosztályba tartozóakra. A II. faktornál (negatív 

viszonyulás) a legfiatalabbak különülnek el alacsonyabb értékkel (1,98 – 2,48 és 2,58), a 

probléma megoldásához való negatív viszonyulás körükben kevésbé jellemző. A III. faktor 

(elkerülés) esetében a legidősebbek különülnek el nagyobb értékkel (2,09 és 2,20 – 2,68), azaz a 

problémamegoldás halogatása, a helyzetből való kilépés rájuk jellemzőbb, nem a fiatalokra. 

A pedagógusok értékelése szerint (pedagógussal kapcsolatos probléma megoldása) szintén 

elkülönülnek a csoportok a II. faktor esetében (1,82 és 2,08 – 2,43), ami alapján a negatív 

viszonyulás a legidősebbekre jellemzőbb, mint a fiatalabbakra; valamint a III. faktornál (elkerülés) 

is, ám itt a két idősebb korosztály különül el a legfiatalabbaktól (1,84 – 2,39 és 2,57), rájuk ez 

kevésbé jellemző. A IV. faktor (negatív érzelmek kifejezése) esetében ugyancsak a legfiatalabbak 

értéke tér el az idősebbekétől (2,04 – 2,77 és 3,05), rájuk kevésbé jellemző a negatív érzelmek 

kifejezése problémamegoldáskor, mint az idősebbekre. 

Megvizsgáltuk mindegyik életkorban a fiúk és a lányok faktoronkénti eltéréseit mindegyik 

kérdőívváltozat esetében. Az I. (10–11 évesek) korcsoportban az önjellemzés/társsal kapcsolatos 

probléma esetében jelentős a nem szerinti különbség a IV. faktornál (t=1,147 p=0,029, fiúk 

átlaga: 2,91, lányok átlaga: 2,47), ami alapján a negatív érzelmek kifejezése a fiúkra jellemzőbb. 

Az önjellemzés/pedagógussal kapcsolatos probléma esetében a III. faktornál (elkerülés) is 

különbség azonosítható (t=2,051 p=0,047, fiúk átlaga: 2,49, lányok átlaga: 2,05), a fiúk 

elkerülőbbek ebben a korosztályban. A pedagógusi értékelés/társsal kapcsolatos probléma 

esetében az I. faktornál a lányok átlaga magasabb: a pozitív viszonyulás rájuk jellemzőbb (t=3,22 

p=0,002, fiúk átlaga: 2,40, lányok átlaga: 3,24). A pedagógusi értékelés/pedagógussal 

kapcsolatos probléma III. faktoránál (elkerülés) a fiúk értéke magasabb (t=2,35 p=0,024, fiúk 

átlaga: 2,73, lányok átlaga: 2,20). 

A II. korosztálynál (14–15 évesek) két faktornál jelentős a nem szerinti különbség. Az egyik az 

önjellemzés/kortárssal kapcsolatos probléma esetében, ahol az I. faktornál a fiúk értéke 

magasabb, rájuk jellemzőbb a pozitív viszonyulás (t=2,57 p=0,015, fiúk átlaga: 3,83, lányok 

átlaga: 3,40). A másik a pedagógusok értékelése alapján a kortárssal kapcsolatos 

problémamegoldás esetében a III. faktornál (t=2,09 p=0,044, fiúk átlaga: 2,88, lányok átlaga: 

2,45), vagyis a vizsgált 14–15 éves fiúk elkerülőbbek, mint a lányok. 

A III. korcsoportnál eredményeik alapján négy faktornál különülnek el szignifikánsan a lányok és 

a fiúk. Az önjellemzés/társakkal való probléma megoldása esetében a fiúk értéke nagyobb, rájuk 

a pozitív viszonyulás (I. faktor) jellemzőbb (t=3,28 p=0,002, fiúk átlaga: 4,23, lányok átlaga: 3,74). 

Az önjellemzés/társakkal kapcsolatos probléma megoldása esetében a IV. faktornál a lányok 

értéke magasabb (t=2,29 p=0,025, fiúk átlaga: 2,33, lányok átlaga: 2,83), vagyis rájuk a negatív 

viszonyulás jellemzőbb. A pedagógussal/társakkal kapcsolatos probléma esetében az I. faktor 

(pozitív viszonyulás és racionalitás) esetében szintén a fiúk értek el magasabb értéket (t=3,305 

p=0,003, fiúk átlaga: 4,13, lányok átlaga: 3,52), ugyanakkor a pedagógus/társakkal kapcsolatos 

problémák esetében a II. faktornál (negatív viszonyulás) a lányok értéke magasabb (t=2,72 

p=0,012, fiúk átlaga: 1,46, lányok átlaga: 2,24).  
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Összegzés 

A szociálisprobléma-megoldó gondolkodás jellemzőinek feltárására tartalmilag két kérdőívet 

dolgoztunk ki: az egyikkel a társakkal kapcsolatos, a másikkal a pedagógusokkal 

kapcsolatos problémamegoldás jellemzőit lehet vizsgálni. Az önjellemzés mellett – 

ugyanazon eszközzel mértük a 4., a 8., és a 12. évfolyamosokat (10–11, 14–15 és 18–19 

éveseket) – pedagógusváltozatot is kidolgoztunk mindkét tartalmi kérdőív mellett. Összesen 

négy mérőeszközzel vizsgáltuk a problémamegoldás jellemzőit: (1) önjellemzés, társakkal 

kapcsolatos problémák megoldása, (2) önjellemzés, pedagógusokkal kapcsolatos problémák 

megoldása, (3) pedagógusi értékelés, a diákok társakkal kapcsolatos problémáinak 

megoldása, (4) pedagógusi értékelés, a diákok pedagógusokkal kapcsolatos problémáinak 

megoldása. 

A négy mérőeszköz megbízhatóan méri a problémamegoldás mint folyamat négy területét: 

(1) pozitív viszonyulás, racionalitás, (2) negatív viszonyulás, (3) elkerülés és (4) érzelmek 

kifejezése. Az adatok alapján életkori különbségek és nem szerinti eltérések feltárására 

egyaránt alkalmas mindegyik eszköz, melyek együttes alkalmazását javasoljuk minden 

mérés során. E területen is nagyon fontosnak tartjuk, hogy az önjellemzéssel kapott adatok 

értelmezése a pedagógusi értékelés értelmezésével együtt történjen. 
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