
Három nemzetközi kutatás tanulóijóllét-koncepciójának 

összevetése

Kutatás fókusza
Elemzésünk fő célja, hogy átfogó képet adjon a tanulók szubjektív jóllétének

lehetséges vizsgálati dimenzióiról. Ehhez alapvető támpontot ad az olyan

nemzetközi felmérések vizsgálata, amelyek fókuszában a tanulói jóllét

feltérképezése is megjelenik, s amelyek kisebb-nagyobb mértékben eltérő elméleti

és módszertani megközelítésből vizsgálódnak. Ennek megfelelően elemzésünk

három nemzetközi kutatás jóllétkoncepcióját és mért indikátorait mutatja be és veti

össze:

1) Gyermekek világa – Nemzetközi vizsgálat a gyermekek jóllétéről (Children’s

Worlds International Survey of Children’s Well-being, ISCWeB): országonkénti

reprezentatív adatokon a gyermekek nézőpontjából tárja fel a 8, 10 és 12 éves

gyermekek saját életükről, mindennapi tevékenységeikről (otthon, iskolában,

szabadidőben, baráti körben), időfelhasználásukról, szubjektív és

pszichológiai jóllétükről alkotott percepcióikat.

2) Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (Health Behaviour in School-

aged Children, HBSC): országonkénti reprezentatív adatokon vizsgálja a

serdülőkorú 11, 13 és 15 éves tanulók életmódját (szubjektív egészségi

állapot, jóllét, egészségmagatartás) és mindazon egyéni, illetve fizikai és

társas környezeti tényezőket, melyek hatást gyakorolhatnak ezekre.

3) Tanulói teljesítmények nemzetközi értékelésének programja (Programme for

International Student Assessment, PISA): országonkénti reprezentatív

adatokon vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók a tankötelezettség végéhez

közeledve milyen mértékben rendelkeznek azokkal a képességekkel és

ismeretekkel (vizsgálva a tanulók jóllétét is), melyek elősegítik társadalmi és

munkaerőpiaci beilleszkedésüket.

Elemzésünkben először a három kutatás koncepcionális hátterét vázoljuk fel, kitérve

az egyes felmérések módszertani jellegzetességeire is, majd ezt követően

összehasonlítjuk a három kutatásban megjelenő jóllétdimenziók, tanulói jólléttel

kapcsolatos témák és kérdések körét.
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Vizsgált jóllétdimenziók
Elemzésünkben csak azon dimenziókat vetettük össze, melyek a nemzetközi

kutatások közül legalább kettőben szerepeltek. Így az alábbi területeket vizsgáltuk:

1) élettel való általános elégedettség,

2) érzelmi állapot,

3) pszichológiai jóllét,

4) családi élet,

5) baráti kapcsolatok,

6) iskolai élet (iskolatársakkal, tanárokkal való kapcsolat),

7) egészségi állapot,

8) szubjektív és objektív testkép.

A vizsgált nyolc dimenzió közül hat mind a három felmérésben megjelent, kettő

(érzelmi állapot, pszichológiai jóllét) viszont csak az ISCWeB és a PISA kutatásban.

A tanulói jóllét koncepcionális és mérési megközelítései
A tanulók életminőségével foglalkozó kutatások a gyermekek jól(l)étét általában

objektív (pl. anyagi erőforrások, életkörülmények) és/vagy szubjektív (affektív és

kognitív elemeket tartalmazó hedonikus; Ryan & Deci, 2001, illetve az

önmegvalósítást fókuszba helyező eudaimonikus; Huppert, 2014) aspektusból

közelítik meg (Huppert, 2014; Veenhoven, 2007).

A tanulói jóllét többdimenziós fogalom, amely rövid és hosszútávon, vagyis aktuális

helyzetekre adott reakcióként és egy folyamat eredményeként is értelmezhető, s

magában foglalja az általános tanulási- és élettapasztalatokat is (Bourke & Geldens,

2007; Awartani, Whitman, & Gordon, 2008). A gyermekek, tanulók jóllétének

többdimenziós, interdiszciplináris jellegét jól mutatja a fogalom tudományterületek,

illetve az egyes elemzések szerint is eltérő koncepcionalizálása (jogi,

egészségközpontú, fejlődési, ökológiai, képességalapú stb. megközelítések) és

operacionalizálása (vizsgált dimenziók és indikátorok száma) (Cho & Yu, 2020).

Ugyanakkor a szakirodalomban, kutatásokban közös dimenziók – például bizonyos

személyes (fizikai-egészségügyi állapot, pszichológiai, kognitív tényezők stb.) és

kontextuális (társas kapcsolatok, iskolai körülmények, társadalmi-gazdasági háttér,

környezeti tényezők stb.) dimenziók – is megjelennek (Konu, Lintonen, & Rimpelä,

2002; Pollard & Lee, 2003; Soutter, O'Steen, & Gilmore, 2014).

Jóllétkoncepciók a vizsgált nemzetközi kutatásokban

Az összehasonlító vizsgálat eredményei
A tanulói jóllét vizsgálatát mindhárom felmérés többdimenziós keretbe ágyazza, ami

magában foglalja a fizikai, kognitív, pszichológiai, társas és egészséggel kapcsolatos

dimenziókat, területeket.

Az összehasonlítás eredménye azt mutatja, hogy a felmérések jólléthez köthető

kérdései nem minden esetben feleltethetők meg teljesen egymásnak, több esetben

inkább csak tartalmi, funkcionális megfeleltetés lehetséges. Emellett a vizsgált

tanulók életkora, a tanulók jóllétére vonatkozó kérdések kontextusa is eltérő ezekben

a felmérésekben. Az ISCWeB kutatás kifejezetten a gyermekek szubjektív jóllétére

fókuszál, míg a HBSC az általános iskolai tanulók egészségi állapotát és

egészségmagatartását vizsgálja, a PISA pedig elsősorban a tanulók iskolai

eredményességét, vagyis utóbbi kettő felmérésben a szubjektív jóllétre irányuló

kérdések kiegészítő jellegűek.

Általában különbség mutatkozik az egyes dimenziókhoz tartozó kérdések, itemek

számában, valamint a megadott válaszlehetőség kategóriáiban, illetve az alkalmazott

skálák fokozatában. Az ISCWeB elsősorban 5 kategóriás vagy 11 fokozatú skálát

alkalmaz, míg a PISA általában 4 kategóriás válaszlehetőségeket ad meg. A HBSC-

ben szélesebb válaszkészlet jelenik meg, hiszen szerepelnek benne 4 és 5

kategóriás válaszlehetőségek, illetve 7 és 11 fokozatú skálák is. További különbség,

hogy az egyes adatfelvételek milyen időintervallumra vonatkoztatva kérdeznek rá

bizonyos jelenségek előfordulására (például bántalmazás előfordulása esetén az

ISCWeB az elmúlt hónapra, a HBSC az elmúlt néhány hónap, a PISA az elmúlt 12

hónapra/idei tanévre kérdezett rá).

Korlátok és lehetőségek
A vizsgálat alapvető korlátja, hogy három nemzetközi felmérésre, azok

összevetésére szűkíti a tanulói jóllét vizsgálatát, s az összehasonlítás során több

esetben is csak szakmai döntésén alapuló tartalmi, funkcionális megfeleltetésre volt

lehetőség. Ugyanakkor a későbbiekben ennek fényében is érdemesnek tartjuk a

három vizsgált nemzetközi felmérés hasonlóságait és különbségeit figyelembe véve

ezen felmérések eredményei alapján megvizsgálni a tanulók jóllétének

jellegzetességeit, különösen fókuszálva a magyar eredményekre. Egy ilyen elemzés

alapján több aspektusból és komplexebben vizsgálható a jóllét és az, hogy e

tekintetben hol helyezkednek el a magyar tanulók a nemzetközi térben.


