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Jelen tanulmányban a tanulói személyiségfejlődés egyik kulcsfontosságú 
összetevőjének, az énhatékonyságnak (Rózsa & Kő, é.n.) és az iskolai 
kontextus egyes tényezőinek összefüggéseit vizsgálom. 

Az énhatékonyság egy olyan kognitív konstruktum, mely hatással van a 
megismerésre, a motivációra, az érzelmekre, a viselkedésre (Bandura, 
1993, 1994, 1995), az adaptív emberi funkcionálás fontos tényezője 
(Ross, 2007). Megmutatja, hogyan vélekednek az egyének a mindennapi 
hatékony funkcionálásukat alapvetően meghatározó képességeikről 
(Bandura, Pastorelli, Barbanelli és Caprara, 1999; Rózsa és Kő, é.n.). A 
hatékonysági vélekedések befolyásolják az egyének életének alakulását, 
személyes fejlődését például a választott kontextusokban és 
tevékenységekben való részvétel által (Bandura, 2001).  

Az énhatékonysági vélekedések (ki)alakulásában több forrás is szerepet 
játszik: 

- az egyén saját, korábbi személyes teljesítménytapasztalatain 
alapuló elsajátítási tapasztalatok; 

- más személyek erőfeszítés eredményeként elért sikereinek 
megfigyelése által megszerezhető helyettesítő tapasztalatok; 

- az egyén explicit módon történő meggyőzése arról, hogy higgyen 
abban, rendelkezik a feladat teljesítéséhez szükséges 
képességekkel; 

- a feladatok teljesítése során jelen lévő fiziológiai és érzelmi 
állapotok észlelése; 

- olyan képzeleti működés, mely során az egyén elképzeli saját magát 
vagy másokat hatékony viselkedés közben (Bandura, 1977, 1994, 
1995, 1997, 2009; 2012; Maddux, 1995, 2002; Maddux & Lewis, 
1995; Pajares, 1997, 2002; Schunk & Meece, 2006; Schunk & 
Miller, 2002; Schunk & Pajares, 2004; Wood & Bandura, 1989). 

 
Az egyén funkcionálását az énhatékonysági vélekedések négy fő 

folyamaton keresztül szabályozzák: kognitív, motivációs, érzelmi és 
szelekciós (lásd Bandura, 1993, 1994, 1995, 1997; Joet, Usher & 
Bressoux, 2011; Moos & Azevedo, 2009; Schunk & DiBenedetto, 2016; 
Schunk & Pajares, 2009; Wood & Bandura, 1989). 
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Iskolai kontextus és énhatékonyság 
 
Az iskolai, teljesítménybeli énhatékonyság a követelmények teljesítésének 
észlelt képességét, az ismeretelsajátítás irányításának, a különböző 
tantárgyak megtanulásának és az iskolával kapcsolatos elvárások 
(személyes, szülői és tanári) teljesítésének képességében való hitet 
implikálja (Bandura, Pastorelli, Barbanelli & Caprara, 1999). Az iskolai 
teljesítmény és az énhatékonyság egymással kölcsönös kapcsolatban 
vannak. Ezáltal a hatékonysági vélekedések az ismertelsajátítás és a 
teljesítmény fontos tényezőjének tekinthetők (Multon, Brown & Lent, 
1991; Schunk, 1989), illetve az iskolai teljesítmény (mint cselekvéses 
elsajátítási tapasztalat) is fontos összetevője az énhatékonyság 
alakulásának (Arslan, 2012; Bandura, 1997; Usher & Pajares, 2006).  

Pedagógiai szempontból fontos annak figyelembe vétele, hogy minél 
inkább úgy gondolja egy tanuló, hogy képes teljesíteni a 
követelményeket, minél inkább úgy érzi, hogy jól teljesít, annál inkább 
növekszik az énhatékonysága és egyre ügyesebb lesz (Schunk, 2012).  
Szakirodalmi források alapján fontos kiemelni még, hogy a tanulói 
énhatékonyság teljesítményre gyakorolt hatása akár a mentális és 
tantárgyi vonatkozású képességekhez hasonló erősségű is lehet (Collins, 
1982; Pajares, 1996; Schunk & Meece, 2006). 

 
A vizsgálat leírása 
 
Jelen elemzés célja korai serdülőkorban lévő fiatalok énhatékonyságának 
alakulását befolyásoló, iskolai kontextushoz kapcsolódó háttértényezők 
empirikus felmérésen alapuló eredményeinek bemutatása.  

Az énhatékonyság vizsgálata egy 56 itemes kérdéssorral történt, 
melynek alapját Rózsa Sándor és Kő Natasa (é.n.) nevéhez fűződő, 
Bandura Multidimensional Scales of Perceived Self-Efficacy (MSPSE, 1990) 
magyar nyelvű változata adta. Az elemzések során az összesített 
énhatékonyság értékek mellett egyes értelmezésekben a kilenc alskálára 
vonatkozó eredmények is megjelennek. 

Az iskolai kontextushoz kapcsolódóan objektív (tanulmányi átlag), 
illetve szubjektív (szülők iskolával való elégedettsége, szülők által elvárt 
legmagasabb iskolai végzettség, tanuló által vágyott iskolai végzettség, 
észlelt baráti társas támogatás, osztályközösséggel kapcsolatos tanulói 
vélemény) tényezők is szerepelnek az elemzésben. 

Az elemzésben 430 felső tagozatos tanuló válaszait használtam fel. A 
minta összetételét tekintve: 201 fiú (46,7%) és 229 lány (53,3%) vett 
részt, melyek közül 125 fő (29,1%) 5. osztályos, 113 fő (26,3%) 6. 
osztályos, 99 fő (23,0%) 7. osztályos és 93 fő (21,6%) 8. osztályos. Az 
életkori átlag 12,33 év (szórás: 1,33 év). 
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Eredmények 
 
Az elvégzett elemzések alapján egyértelműen igazolható az iskolai 
kontextushoz kapcsolódó tényezők és az énhatékonyság közötti 
összefüggés. Korrelációs elemzés alapján megállapítható, hogy közepes 
erősségű pozitív kapcsolat van: 

- az összesített énhatékonyság és az észlelt baráti társas támogatás 
(r=,453; p<,01);  

- az összesített énhatékonyság és az osztályközösséggel kapcsolatos 
tanulói vélemény (r=,405; p<,01); 

- az összesített énhatékonyság és a tanulói tanulmányi átlagértékek 
(r=,416; p<,01) között. 

 

A fentiek mellett az énhatékonyságot befolyásolja (ANOVA elemzés 
alapján): 

- a szülők által elvárt legmagasabb iskolai végzettség 
(F(2,392)=11,089, p=,000; ηp

2=,054),  
- a tanuló által vágyott iskolai végzettség (F(3,408)=3,961, p=,008; 

ηp
2=,028),  

- a szülők iskolával való elégedettsége (F(2,395)=5,765, p=,003; 
ηp

2=,028). 
 

Az énhatékonyság alakulását befolyásoló, iskolai kontextushoz 
kapcsolódó szubjektív tényezők közül jelen tanulmányban az észlelt baráti 
társas támogatás, továbbá az osztályközösséggel kapcsolatos tanulói 
vélemény vonatkozásában kiemelem az énhatékonyság alskálákkal való 
összefüggéseket is. 

Énhatékonyság és észlelt baráti társas támogatás. Az észlelt baráti 
társas támogatás és az énhatékonyság alskálák közötti szignifikáns 
korrelációk az 1. sz. táblázatban láthatók. 
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1. sz. táblázat. Az énhatékonyság alskálái és az észlelt baráti társas támogatás 
közötti korrelációs elemzés eredményei (**p<,01). 

Énhatékonyság alskálák Baráti társas támogatás 
A segítségkérés hatékonysága Pearson korreláció ,330** 

Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 429 

Énhatékonyság a tanulmányi 
előmenetelben 

Pearson korreláció ,228** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 429 

Az önszabályozás hatékonysága az iskolai 
feladatokban 

Pearson korreláció ,386** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 429 

Énhatékonyság a szabadidős 
tevékenységekben 

Pearson korreláció ,330** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 429 

Az önszabályozás hatékonysága Pearson korreláció ,238** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 429 

Az elvárásoknak való megfelelés 
hatékonysága 

Pearson korreláció ,409** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 429 

Társas énhatékonyság Pearson korreláció ,407** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 429 

A magabiztosság hatékonysága Pearson korreláció ,364** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 429 

Énhatékonyság a szülői és közösségi 
támogatások elérésében 

Pearson korreláció ,340** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 429 

 
Az elvárásoknak való megfelelés hatékonysága (r=,409; p<,01) és a 

társas énhatékonyság (r=,407; p<,01) alskálák mutatták a legerősebb 
kapcsolatot az észlelt baráti társas támogatással, míg a leggyengébb 
szingifikáns korreláció az énhatékonyság a tanulmányi előmenetelben 
(r=,228; p<,01) és az önszabályozás énhatékonysága (r=,228; p<,01) 
alskálák esetében mutatkozott. 

Énhatékonyság és osztályközösséggel kapcsolatos tanulói vélemény. Az 
osztályközösséggel kapcsolatos tanulói vélemény az összesített 
énhatékonyság mellett, az énhatékonyság alskáláival is szignifikáns 
összefüggést jelez (2. táblázat). 
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2. sz. táblázat. Az énhatékonyság alskálái és az osztályközösséggel kapcsolatos 
tanulói vélemény közötti korrelációs elemzés eredményei (**p<,01) 

Énhatékonyság alskálák 
 

Osztályközösséggel kapcsolatos 
tanulói vélemény 

A segítségkérés hatékonysága Pearson korreláció ,245** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 427 

Énhatékonyság a tanulmányi 
előmenetelben 

Pearson korreláció ,238** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 427 

Az önszabályozás hatékonysága az iskolai 
feladatokban 

Pearson korreláció ,338** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 427 

Énhatékonyság a szabadidős 
tevékenységekben 

Pearson korreláció ,285** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 427 

Az önszabályozás hatékonysága Pearson korreláció ,206** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 427 

Az elvárásoknak való megfelelés 
hatékonysága 

Pearson korreláció ,380** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 427 

Társas énhatékonyság Pearson korreláció ,351** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 427 

A magabiztosság hatékonysága Pearson korreláció ,329** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 427 

Énhatékonyság a szülői és közösségi 
támogatások elérésében 

Pearson korreláció ,318** 
Szignifikancia szint ,000 
Elemszám 427 

 
Az elvárásoknak való megfelelés hatékonysága alskála mutatja a 

legerősebb kapcsolatot (r=,380; p<,01) az osztályközösséggel 
kapcsolatos tanulói véleménnyel, de kiemelhető még a társas 
énhatékonyság alskálával (r=,351; p<,01) való összefüggése is. A 
leggyengébb szingifikáns korrelációt az önszabályozás hatékonyságával 
mutatja (r=,206; p<,01). 

 
Értelmezés, összegzés 
 
Az elemzés által láthatóvá vált eredmények megerősítették, hogy egyes, 
iskolai kontextushoz kapcsolódó objektív és szubjektív tényezők jelentős 
befolyással bírnak az énhatékonyság alakulásában, korai serdülőkorban 
lévő, általános iskolás tanulók esetében. Az objektív tényezők körébe 
sorolt, jelen elemzésben vizsgált tanulmányi eredmények pozitív 
összefüggést mutatnak az énhatékonysággal, mely alapján elmondható, 
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hogy a magasabb tanulmányi átlagértékhez pozitívabb énhatékonysági 
vélekedések társulnak. 

Az elemzésbe bevont szubjektív tényezők is jelentős hatással bírnak az 
énhatékonyság alakulásában. Mind az észlelt baráti társas támogatás, 
mind az osztályközösséggel kapcsolatos tanulói vélemény az összesített 
énhatékonyság mellett, a kérdőív a kilenc alskálájával is szignifikáns 
összefüggést mutat. Mindkét esetben a legerősebb kapcsolatot a 
különböző elvárásoknak (szülők, tanárok, társak, saját) való megfelelés 
hatékonysága, valamint a társas énhatékonyság (megítélése szerint, 
milyen könnyen tud barátkozni, másokkal beszélgetni, csoportban 
dolgozni) mutatja. 

Az énhatékonyság alakulásában szerepe van a szülői elvárásoknak is. 
Az elemzési eredmények alapján megállapítható, hogy a magasabb szülői 
elvárásokhoz, magasabb énhatékonysági vélekedések társulnak (v.ö.: 
Bandura, Barbaranelli, Caprara és Pastorelli, 1996; Fan és Chen, 2001). 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy azon tanulók, akiktől szülei 
felsőfokú végzettséget várnak el, szignifikánsan magasabb 
énhatékonyságot mutatnak (átlag: 5,58; szórás: ,67), mint azon tanulók, 
akiknek szülei legfeljebb érettségit (átlag: 5,24; szórás: ,74), vagy 
érettségire épülő szakképzettség megszerzését tűzik ki célul. 

Ezen összefüggéssel összhangban a tanulók által vágyott iskolai 
végzettség esetében is megállapítható, hogy a magasabb vágyott iskolai 
végzettséghez magasabb énhatékonyság kapcsolódik. Azonban ez esetben 
már az érettségit és az érettségire épülő szakképzést, mint középfokú 
végzettségi szinteket elérni szándékozók is szinte megegyező 
énhatékonyság-átlagértékeket mutatnak (átlag: 5,50; szórás: ,64), mint a 
felsőfokú végzettségre vágyó tanulók (átlag: 5,51; szórás: ,74). 

A szülők iskolával való elégedettsége is hatással van a tanulói 
énhatékonyság alakulására. Az iskolával elégedettebb szülők (inkább 
elégedettek) gyermekei szignifikánsan magasabb énhatékonyságot 
mutatnak (átlag: 5,48; szórás: ,69), mint a köztes állásponton lévő szülők 
gyermekei (átlag: 5,18; szórás: ,80). Ennek hátterében meghúzódhat a 
köztes (7 fokú skálán 4-es) választ adó szülők semleges hozzáállása az 
iskolához, az iskolai élethez. 

Összességében megállapítható, hogy azonosíthatóak olyan iskolai 
kontextushoz kapcsolódó objektív (tanulmányi eredmények) és szubjektív 
tényezők (szülői és egyéni elvárások elérendő iskolai végzettséggel 
kapcsolatban, iskolával való szülői elégedettség, osztályközösséggel 
kapcsolatos tanulói vélemény, baráti társas támogatás), melyek 
valószínűsíthetően jelentős befolyással bírnak az énhatékonyság 
szerveződésére.  
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Következtetés, kitekintés 
 
Az eredmények alapján megerősítést nyert az énhatékonyság 
alakulásában szerepet játszó tényezők sokszínűsége. A jelentős 
befolyással bíró hatások között fontos szerepet kapnak a tanulói 
teljesítményt tükröző objektív minősítések, az érdemjegyek. Ezen 
értékelések a pedagógusok általi formális visszajelzéseknek tekinthetők, 
melyek jelentősége vitathatatlan az énhatékonyság szerveződésében, 
ezáltal a tanulók személyiségének alakulásában. Ennek tükrében 
megállapítható, hogy a pedagógusképzés során elengedhetetlen 
fontosságú e témakör tudatos és hangsúlyos beemelése, a képzési 
tematikában történő elhelyezése. A téma fontosságából eredően a 
pedagógusoknak képessé kell válniuk visszajelzéseik következményeinek 
elővételezésére, illetve ezek hatásainak előzetes felmérésére. 

Továbbá a kutatás eredményei által nyert tapasztalatok segíthetnek a 
pedagógusoknak bizonyos jelenségek és jellegzetességek megértésében, 
felhívják a figyelmet a háttértényezők sokszínűségére, az objektív 
tényezők mellett a szubjektív faktorok szerepére, illetve a kutatási 
eredményeket felhasználhatják a gyermekek, tanulók fejlesztése során, 
alapozva a kirajzolódó erősségekre. 
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