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A kötelez  oktatás bevezetése és biztosítása egyetemleges céllá vált világszerte 
(UNESCO, 2000). Ennek ellenére az oktatásban történ  részesülés mutatói 
rávilágítanak arra, hogy sok országban, ahol bevezetésre került a kötelez  oktatás, a 
gyermekek viszonylag hamar iskolaelhagyóvá válnak és egyes országokban akár 
húsz százalékos is lehet az osztályismétlés (UNESCO, 2006). Ezek az adatok azt 
sugallják, hogy az oktatás hatékonyságának növelése nem csak a formális oktatás 
eredményességének javítása szempontjából lényeges, hanem az egyének 
szempontjából is. Egyre fontosabbá válik a tanulási folyamat és az egyén sajátosságai 
közötti összeillés áthangolása – a tanár és a tanulók sikerességének el segítése – a 
tanulók egyéni preferenciáinak azonosítása révén. 

 
 

A szocializáció folyamatára vonatkozó elméletek 

Az országok között végzett összehasonlítások a szocializációs folyamat 
értelmezése során meghatározó kiindulási pontnak tekintik Bronfenbrenner (1990) 
ökopszichológiai megközelítését, azonban a felhalmozódó kutatási tapasztalatok 
nyomán újabb teóriákról bizonyosodott be azok használhatósága, heurisztikus 
értéke. A szocializáció árnyaltabb megértését gazdagítja az öko-kultúrális modell 
(Segall, 1990), a fejl dési mikrofülke modellje (Super és Harkness, 1986), a szül k 
etnoteóriáira vonatkozó modell (Harkness and Super, 2006), és a gyermekek 
családon belüli értékét feltáró család-modellek (Kagitcibasi, 1996). Ezen elméletek 
rámutatnak arra, hogy fizikai-környezeti és földrajzi-gazdasági er k miként alakítják 
a kibontakozó kultúra sajátosságait azáltal, hogy a kultúra e hatásokra adott 
válaszként a mindennapi problémák és kihívások egyes megoldási módjait 
hatékonyabbnak és használhatóbbnak min síti, értékeket kapcsol hozzá, majd 
továbbadja azt generációról generációra hagyományozódva. A szocializációs 
folyamatokat befolyásolják a mikro-fülke sajátosságai, a családtagok által vallott 
értékek, az együtt él  családtagok száma, bevonódásuk a gyermek(ek) gondozásába, 
a szül knek a gyermek fejl désével és a szocializációval kapcsolatos hiedelmei, 
valamit a család szocio-okönómiai jellemz i. Ökológiai ás gazdasági tényez k 
jelent sen befolyásolják, milyen értéket képvisel a gyermek a családban a szül k 
számára – amely befolyásolja a szocializációs folyamatokat és meghatározza a család-
modellt (Kagitcibasi, 1996). E megközelítés szerint a kölcsönös függ ségen alapuló 
családmodell el fordulása olyan körülmények között jellemz , ahol a társadalom 
tagjainak, így a családtagoknak is, folytonosan meg kell küzdeniük az állandósuló 
gazdasági nehézségekkel. Az ilyen családban a gyermekekt l már fiatal korban 
elvárják, hogy rendszeresen dolgozzanak a családon belül vagy vállaljanak kétkezi 
munkát a családon kívül, s az így szerzett javakkal is járuljanak hozzá a család 
gazdasági stabilitásához és jóllétéhez. A gyermekmunka jelenlétét és alkalmazását 
természetesnek veszik – és a szül k is arra motiválják a gyermeküket, hogy minél 
hamarabb betöltsék a munkaer piacon számukra rendelkezésre álló munkaköröket. 
A szül k gondoskodnak a gyermekekr l, amíg azok rájuk szorulnak, de id s 
korukban feln tt gyermekeikt l elvárják ennek viszonzását –az id sebb generációról 
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való gondoskodást. Mivel a gyermekek száma egyben az öregkori biztonság forrását 
is jelenti, ebben a gazdaságilag hátrányos helyzetben a legmagasabb a 
gyermekvállalási kedv. A szocializációs eljárások a konformitást, a szabályok 
betartását a hagyományok rzését hangsúlyozzák – így rögzítve és kódolva a 
dependenciát az egyénben a szocializáció során. A függetlenséget hangsúlyozó 
családmodell jómódú, tehet s társadalmakban és/vagy városi, középosztálybeli 
családokban jellemz . Ilyen gazdasági háttér és körülmények esetén a 
gyermekvállalás már nem valamilyen biztonságos jöv  megalapozásáért végrehajtott 
„beruházásnak” tekinthet , mert az id söd  szül r l való gondoskodást a 
társadalom átvállalja. A gyermekek els sorban a szül k pszichológiai szükségleteit 
elégítik ki, amely akár egy gyermek esetében is megvalósul. Ebben az 
összefüggésben a több gyermek vállalásával járó felel sségek és elkötelezettségek 
költségei hamar felülmúlják az általuk nyerhet  el nyöket. Egy ilyen környezetben a 
szocializációs folyamatban alapértékként jelenik meg a függetlenség és az autonómia 
– így a gyermeknevelési eljárások is az autonómiát, a kezdeményez készséget, az 
önálló akarat és függetlenség kinyilvánítását támogatják. A szül k nevelési stílusára 
jellemz  az engedékenység, az egyéni kezdeményezés meger sítése, az önálló akarat 
kifejez désének támogatása, az egyén független döntéseinek tisztelete, az önállóság 
és magabiztosság bátorítása. A változó gazdasági helyzethez történ  alkalmazkodás 
során azonban a családmodellek is változnak – s ennek eredményeként egy olyan 
mintázat is megjelenik– különösen azokban a társadalmakban, ahol korábban a 
szoros családi kötelék volt jellemz  – melyet a pszichológiai kölcsönös függ ség 
modelljének tekinthetünk. Ebben a modellben nincs olyan nyomás az utódokon, hogy 
gazdaságilag is járuljanak hozzá a család jólétéhez. A szocializáció célja nem a 
különálló függetlenség megvalósítása, hanem sokkal inkább egy pszichológiai 
kölcsönös függés kialakítása – hiszen a kölcsönös gazdasági-anyagi függést a 
környezet már nem teszi szükségessé. A gyermek autonómiáját nem élik meg a 
család gazdasági biztonságát fenyeget  tényként, a személyes kezdeményezést 
hangsúlyozzák a nevelési eljárások és a cselekvés következményeiért való 
felel sségre tanítanak. Ugyanakkor a szül i kontroll még mindig fontos tényez , úgy 
tekintenek rá, mint ami nélkülözhetetlen a pszichológiai kölcsönös függ ség 
szabályozásában, a rend fenntartásában és a független viszonyokba ágyazott 
énkonstrukciók biztosításában.  Ebben a modellben a kapcsolati kollektivizmus 
fenntartása valósul meg – a normatív kollektivizmussal szemben, ahol az el z vel 
szemben az egyén a csoport alárendeltje és amelynek viszonyaira a nagy hatalmi 
távolság jellemz . 
 
 

A kultúra jellemz i 

A szocializációs eljárásokat alapvet en befolyásoló kultúra-jellemz k közül 
négyet, majd kés bb egy ötödiket is azonosítottak (Hofstede, 1994). A hatalmi távolság 
gyakran a csoportszerkezet hierarchikus jellemz iben, az id sebbek iránt tanúsított 
tiszteletben nyilvánul meg, abban a hiedelemben, hogy a társadalomban az emberek 
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közötti egyenl tlenségeket csökkenteni vagy fenntartani kell. Az individualizmus / 
kollektivizmus a kultúra egy olyan sajátossága, amely leírja, hogy inkább a csoport 
vagy az egyén érdekei az els dlegesek, a személyes döntések és választások 
játszanak közre a csoporttagság elnyerésében avagy a csoporttagság eleve adott, 
el re meghatározott. A maszkulinitás/femininitás a nemi szerepek elhatárolódásának 
egyértelm ségét és mértékét jellemzi az adott társadalomban és azt, hogy a 
teljesítmény vagy inkább a kapcsolatok ápolása képvisel értéket. A bizonytalanság 
t rés mértéke azt tükrözi, hogy a személyek mennyire érzik magukat fenyegetve 
ismeretlen vagy bizonytalan helyzetekben. Ezt a dimenziót befolyásolja az is, hogy 
az uralkodó hiedelemrendszerek inkább az abszolút igazság vagy relatív igazság 
fogalmaira támaszkodnak-e. A rövid- vagy hosszútávú orientáció, a kitartással, a 
kapcsolatok státuszhoz kötöttségével, a renddel, szorgalommal és a hagyományok 
tiszteletével kapcsolatos értékeket tükrözi. 

 
 

Személyiség és kultúra 

Eysenck a személyiséget a genetikai örökségb l adódó jellemz k 
összességének tekintette, amelyben az egyéni eltérések jelent s szerepet játszanak. 
Úgy gondolta, hogy a Cattell által alkalmazott vonásszint  megközelítés túlzottan 
alacsony szint  és ezért inkább a magasabb rend  szervez dések, a fölérendelt 
vonások (a vonások korrelációinak) elemzését t zte ki célul, amelyek empirikusan 
körülhatárolhatóbbak. Az ilyen irányú törekvések eredményeként három tényez t 
azonosított a pszichológia: extraverzió, pszichoticizmus és neuroticizmus (Carver & 
Scheier, 1998).  

A szupervonásokat feltáró újabb kutatások szerint a végeredmény minimum 
három vagy maximum öt faktor. A „Nagy Ötök” szupervonásai (McCrae & Costa, 
1997): extraverzió, együttm ködés, lelkiismeretesség, neuroticizmus és nyitottság. 
MacCrae és munkatársai a kutatásaik során arra a következtetésre jutottak, hogy a 
fejl dési ütem els sorban genetikailag meghatározott. A környezet által el idézett 
tapasztalatok (az extrém traumás helyzetekt l eltekintve) kevéssé gyakorolnak hatást 
a fejl dés nyomán kialakult egyéni különbségekre (McCrae et al., 2000; McCrae, 2002; 
McCrae et al., 2002), s mindezek alapján a NEO-PI-R által mért vonások – szerintük –  
tulajdonképpen temperamentumok. A kérdés azonban továbbra is az: vajon a 
konstruktumok, amelyeket ez az öt faktor leképez jelentésteliek-e a kultúra szintjén? 
Több országból származó minta alapján meghatározott faktorsúlyokat elemezve 
kimutatható volt az öt faktor és a Hofstede által els ként leírt négy kultúra-dimenzió 
közötti szignifikáns összefüggés (Hofstede and McCrae, 2004). A vizsgálatban nyert 
korrelációk az alábbiakat sugallhatják: a) a genetikailag befolyásolt 
személyiségtényez k eloszlása szisztematikusan különbözik a nemzeti minták 
között, b) egy adott kultúra hatása alatt felnövekv  gyermekek a fejl désük során 
közös, hasonló személyiségjellemz kre tesznek szert, és c) az adott népcsoportra 
jellemz  kultúra befolyásolja a személyek válaszmintázatának jellemz it. 
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A Tanulói Stílus Kérd ív 

A Tanulói Stílus Kérd ív (Student Styles Questionnaire [SSQ]) tulajdonképpen 
az  MBTI fiatalabb korosztályra kidolgozott és átértelmezett változata (Oakland et al., 
1996),  amely a jungi tipológián nyugszik. Jung (Jung, 1989) személyiségelméletében  
megkülönböztet f funkciót és szekunder funkciót betölt  jellemz ket. A f funkciók 
közül az extraverzió - introverzió dimenziót tekinti alapvet nek, mint lehetséges 
attit döket a világ dolgai és az t körülvev  emberek iránt. Ezek mintegy 
megalapozzák további személyiségjellemz k együtt járását. Rendszerében 
megkülönböztet két lehetséges érzékelési funkciót: az intuíciót és az érzékelést. Az 
észlelt ingerek megértésének vagy megítélésével kapcsolatos jellemz k szerint a 
személy lehet inkább gondolkodó vagy inkább érz . Jung a fentieket nem folytonos 
kategóriáknak tekinti, hanem egymást kizáróaknak, mely elképzelés ma már szinte 
elfogadhatatlan a legtöbb szakember számára. Az SSQ – az MBTI-hez hasonlóan - 
követi Jung kategóriáit, kiegészítve egy negyedikkel, a szervezett-rugalmas 
dimenzióval. Ezen túlmen en, jelent s változást jelent a korábbiakhoz képest az SSQ 
kérd ív azzal, hogy az iskolai korosztály vizsgálatát célozza, s így az oktatással-
neveléssel foglalkozó szakemberek érdekl désére is számot tarthat. Ahhoz, hogy a 
nevelésben dolgozó szakemberek számára is jelentésteli információt hordozzon a 
személyiségstílus mentén történ  jellemzés, fontos a kategóriákat (dimenziókat) a 
nevelésben is jól operacionalizálható módon jellemezni.  

A kérd ív eredeti változata 69 tételttartalmaz, amelyek faktorokba 
szervez dve négy, kétpólusú dimenziót képeznek le. Az extraverzió-introverzió 
dimenziója arra utal, hogy az egyén számára mi biztosít energiát. Az extraverzió 
preferenciájával jellemezhet  tanulókat energetizálja mások jelenléte, szívesen 
csatlakoznak csoportokhoz és élvezik a kortársakkal történ  interakciót. Jól érzik 
magukat, ha a figyelem középpontjában lehetnek és a szül k és tanárok elismer  
visszajelzései éltetik ket. Mivel számukra a párbeszéd és beszélgetés jelent élvezetet 
nem könnyen észlelik, ha ezen tevékenységükkel másoknak kellemetlenséget 
okoznak, vagy állandó közbeszólásukkal feszültséget keltenek. Tanulási 
helyzetekben inkább a szóbeli megnyilatkozásokat kedvelik az írásos formákkal 
szemben. A másik végleten elhelyezked  introvertáltak ezzel szemben igénylik a 
magányos helyzeteket a feltölt déshez. Noha élvezik, ha egyedül lehetnek, gyakran 
szorosan köt dnek családtagjaikhoz és néhány gondosan kiválasztott barátjukhoz. 
Mivel hajlamosak visszahúzódni olyan helyzetekt l ahol túl sok inger érné ket, 
mások szociálisan inkompetensnek láthatják az ilyen gyermeket. Az iskolában 
különösen érzékenyek lehetnek, mivel az egész napi társas együttlét felemészti 
energiáikat, így ha a csoportmunka dominál, akkor ez külön nehezíti az ilyen 
gyermekek helyzetét. Jobban teljesítenek önálló, magányos tevékenységekben vagy 
egy gondoan megválasztott társsal, páros tevékenységben. A praktikus-képzeleti 
dimenzióban megmutatkozó egyéni preferenciák a hatékonyabban és szívesebben 
feldolgozott információk típusával függenek össze, – amit azonban jelent s 
mértékben a tantárgyi sajátosságok is meghatároznak. A praktikus stílust preferálók 
inkább a tények és részletek tanulmányozását kedvelik, mintsem az elvont 
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fogalmakét. Az ilyen gyerekek a hagyományosabb tanítási módszerek alkalmazása 
esetén érzik jól magukat, amikor az információkat szekvenciálisan mutatja be a tanár. 
Élvezik a konkrét érdekl désüknek megfelel  kérdéseken történ  együttes 
munkálkodást, különösen ha mindez kézzelfogható cél és eredmény érdekében 
történik. Mivel jellemz  rájuk a tevékenykedéshez köthet  tanulás preferálása, ezért 
a multimodális bemutatók hatékonyabbak esetükben, mint amelyek csak egy 
érzékszervre támaszkodnak. A praktikus preferenciával jellemezhet  tanuló könnyen 
elutasítja azokat a tantárgyakat, amelyek kifejezetten elvont fogalmakkal operálnak 
pl. irodalom vagy költészet. A képzeleti stílussal rendelkez  tanulók olyan 
tevékenységeket kedvelnek, ahol képzelet ket és kombinatorikai készségeiket 
használhatják, amikor elméleti tudást, elvont gondolkodást igényl  feladatokat 
kapnak, de hajlamosak következtetéseket levonni anélkül, hogy részletesen 
ellen riznék a kiindulási feltételeket. Nem egyszer unatkoznak, ha ismétl d  
feladatokat adnak számukra. A gondolkodó-érz  stílus dimenzió a döntéshozatali 
folyamatban tipikusan adott reakciókat tükrözi. A gondolkodó stílus preferenciája 
esetén az egyén döntéseit arra alapozza, amit igazságosnak és logikusnak tart. 
Nehezen érti meg mások sértettségét, vagy amikor a döntése az érzelmeit érinti, 
hiszen  csak akkor dönt, amikor a tényez k igazságos, alapos és módszeres 
végiggondolása után jut valamilyen elhatározásra. A gondolkodó stílussal 
jellemezhet  egyének a logikára támaszkodó feladatokat kedvelik, jól teljesítenek 
verseng  helyzetekben és kifejezetten élvezik a látványos visszajelzéseket a verseny 
állásáról.  Az érz  stílust preferáló diákok nagyon is tudatában vannak annak, hogy 
egyes kijelentések nyomán milyen érzelmi hullámok keletkeznek, s ezért harmonikus 
és tiszteletteljes légkör fenntartására törekszenek. Az adott probléma megoldásakor, 
céljaik elérésekor igyekeznek tekintettel lenni arra is, hogy a döntés miként hat 
másokra, empátiásan viselkednek. Társaik gyakran támaszkodnak rájuk, ha 
elfogadásra és megnyugtatásra van szükségük – ugyanakkor ez azt is 
eredményezheti, annyira bevonódnak mások érzelmi életébe, hogy elhanyagolják 
iskolai kötelezettségeiket. A szervezett-rugalmas dimenzió az egyének tér- és 
id kezelésének sajátosságait képezi le. A teszt megalkotói (Oakland, et al., 1996) 
szerint a szervezett stílus preferenciája azt jelzi, hogy az egyén azt kedveli, ha 
napirendjében kell  id  jut mindenre, el re lehet tudni mikor mi történik, mit kell 
tennie (Katona és Oakland, 1999). Szervezésre vontakozó er feszítéseiknek, 
tevékenységüknek el re ismert és meghatározott célja van. A diemnzió ellentétes 
oldalán lév  rugalmas stílust kedvel k könnyen unottá válnak az ismétl d  
napirend miatt és úgy gondolnak rá, mint ami szükségtelenül korlátozza a 
lehet ségeiket. Számukra a váratlan események jelentik azt a kihívást és azt az 
ingerdús környezetet, amely felvillanyozza ket, s k maguk is inkább a pillanatnak 
szóló döntések emberei.  Emiatt a nagyon struktúrált tanítási módszereket 
unalmasnak tartják és jobban kedvelik a felfedezéses tanulást. Gondtalan 
természetük és szellemességük miatt kortársaik szívesen vannak a társaságukban. 
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A vizsgálat célja 

A jelen kutatás alapvet  célja, annak feltárása, hogy a fentiekben bemutatott 
személyiségjellemz k mennyiben tartják meg sajátosságaikat az eltér  kultúrák 
keretei között. Hat országban, iskoláskorú gyermekekkel végzezett felméréseink 
eredményeit l azt várjuk, hogy a különféle kultúrák jelent s különbségeket hoznak 
létre a stílus preferenciákban, s amennyiben igazolódnak elvárásaink, a szocializációs 
eljárásokra vonatkozó elméletek köréb l keresünk magyarázatokat a különbségek 
kialakulásának okára.  

 
 

Hipotézisek 

1. Annak alapján, hogy Kagitcibasi (1996) kimutatta, a kollektivizmussal 
jellemezhet  kultúrákban a leggyakoribb a kölcsönös függ ségen alapuló 
családmodell, azt várjuk, hogy a családi szocializációban megjelen  értékek által 
közvetített módon a kultúra hatásai megjelennek az egyén szintjén is. A kölcsönös 
függ ségen alapuló családmodellben a fiataloktól már korán elvárják, hogy tisztában 
legyenek a társas helyzetekben megjelen  érzelmek kifejez désével – így a korai 
szocializációban is hangsúlyt helyeznek erre. Ennek alapján azt feltételezzük, hogy a 
kollektivizmussal jellemezhet  kultúrákban (Kínai Népköztársaság, Vietnám és Costa 
Rica) az „érz ” dimenzió preferenciája kerül el térbe, míg az irodalmi adatok alapján 
(Hofstede, 1994) individualizmussal jellemezhet  kultúrák csoportjába sorolt 
országokból származó mintákban (Ausztrália, USA, Magyarország) inkább a 
„gondolkodó” dimenzió preferenciája kerül el térbe.  

2. A „Nagy Ötök” és az SSQ által mért extraverzió jellemz i nagyfokú 
egyezést mutatnak (Oakland et al., 1996) így a Hofstede és McCrae (2004) által 
megfogalmazott gondolatmenetet követve azt feltételezzük, hogy az 
individualizmussal jellemezhet  kultúrákban az extroverzió, míg a kollektivizmussal 
jellemezhet  kultúrákban az introverzió preferenciája lesz hangsúlyosabb. 

3. A gyermek értékére vonatkozó vizsgálatok (Kagitcibasi, 1196) és a öko-
kulturális néz pont együttesen azt hangsúlyozza, hogy a gazdaságilag hátrányos 
helyzet  országokban, ahol a kölcsönös függ ségen alapuló családmodell a jellemz , a 
gyermek eszközértéke magas, így ezekben az esetekben a praktikus stílus preferenciája 
jósolható be. 

4. Az értékrendszerek nem csak a családmodellekre, hanem a munkavégzésre 
és a munkaetikára is hatnak. Tételezésünk szerint az adott kultúrában uralkodóan 
érvényesül  hiedelemrendszerek er teljesebben befolyásolják a személyiség-stílus 
preferenciákat, mint a kultúra kollektivizmus-individualizmus dimenziója. Ennek 
alapján az jósolható, hogy az uralkodó (pl. vallási) hiedelemrendszerek jellemz i 
mentén csoportosított országok(Magyarország-Costa Rica/ Vietnám-Kína/ 
Ausztrália-USA) preferencia mintázatai jobban hasonlítanak egymáshoz, mint 
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Hofstede (1994) kultúrajellemzései alapján a kollektivista-individualista ország-
csoportosítások mintázatai. 

5. Ha a szül k, tanárok és kortársak által alkalmazott szocializációs eljárások 
valóban megkülönböztet  jelleg ek a nem szerinti hovatartozás alapján (Jones et al., 
1990; Jones & Wheatley, 1990; Kuebli & Fivush, 1992; Katona & Szitó,1999), a lányoknál 
az érzelmi harmóniát és a kapcsolatok emocionális elemeit hangsúlyozva, míg a fiúk 
esetében az aktív cselekv  ágens szerepkörét helyezve el térbe - és ez általánosan 
jellemz  - akkor elvárható, hogy a fiúkhoz képest a lányokra inkább az érz  
preferencia lesz jellemz , függetlenül attól, hogy milyen kultúrához tartoznak. 

6. A nemek között fentebb jelzett különbség hangsúlyosabb lesz olyan 
országokban, ahol patriarchális megkülönböztetés létezik a nemek között és a nemi-
szerep sztereotípiák kifejezettebbek (Best & Williams, 2003), s ebben mediáló szerepet 
töltenek be a szocializációs eljárások. 

7. Azt feltételezzük, hogy fejl déslélektani folyamatok eredményeképpen a 
rugalmasság preferenciája az életkorral n . A fiatalabb gyermekek számára a feln ttek 
által struktúrált környezet téri és id i szervezettsége a biztonság forrása, míg a 
kognitív képességek és készségek növekedésével, az önszabályozás fejl désével a más 
ágensek által meghatározott szabályok az önmegvalósítás akadályaivá válnak. Ily 
módon a rugalmasság preferenciája kerül az el térbe – ha nem is abszolút, hanem 
relatív értelemben. Ezt a preferenciát befolyásolhatja a kultúra „szorossága” is 
(Trompenaars and Hampton-Turner, 1997), azaz egy adott kultúrában és magában a 
szocializációs folyamatban mennyire következetesen és milyen mértékben juttatják 
érvényre a szabályokat és normákat. 
 
 

Vizsgálati személyek, módszerek és eljárások 

Vizsgálatunkban hat országhoz tartozó diákok vettek részt (Kínai 
Népköztársaság, Costa Rica, Vietnám, USA, Austrália és Magyarország), 
országonként körülbelül 400 f vel, összesen 2483 f . Minden országminta négy 
életkori csoportból áll össze (9, 11, 13 és 15 évesek) egyenként 100 tanuló tartozott 
egy élekori csoportba, amelyben a nemek aránya kiegyenlített.  

Annak érdekében, hogy az ország/nemzet/kultúra közötti különbségtételb l 
adódó nehézségeket minimalizáljuk, az egyes országokhoz tartozó mintavételek 
mindig az adott ország egy meghatározott földrajzi területére korlátozódtak (ezen 
belül is a városi középosztályra és alsó-középosztályra), ezáltal is növelve az ország-
minta homogenitását.  Megkötöttséget jelentett, hogy egy ülésre kellett limitálni a 
felvételt, ami meghatározta az alkalmazható kérd ívek számát és a kitöltés 
id tartamát. Ezeket a korlátozó tényez ket az eredmények értelmezése során 
figyelembe kell vennünk. 

A vizsgálatban a diákok szabadid  eltöltési preferenciáikra vonatkozó 
kérd ívet és a Tanulói Stílus Kérd ívet (Oakland et al., 1996) töltöttek ki, és az SSQ-
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val mért személyiségstílus jellemz it hasonlítottuk össze a kultúra, a nem és az 
életkor függvényében. 

A fordítási és adaptálási eljárásban a Brislin (1971, 1980) által ajánlott 
eljárásokat alkalmaztunk, és egy el vizsgálatot végeztünk a kérd ív itemeinek lehet  
legnagyobb fokú kiegyensúlyozottságának biztosítása érdekében. A feltáró 
faktoranalízis során csak azokat a tételeket tartottuk meg, amelyekhez relatívan 
magas faktorsúly tartozott, és jelent sen hozzájárultak a reliabilitáshoz. Ennek 
eredményeként a 69 itemb l álló kérd ívet 57 itemre csökkentettük. Az 
országonkénti faktorelemzés azt mutatta, hogy a minta faktorstruktúrája a 
származási országtól függetlenül állandó. A hét hónap távolából megismételt 
kérd ív felvétel stabilitást mutatott – a T-pontértékekben bekövetkezett változások 
2,2 és 0,6 között voltak, ami a felmérések megbízhatóságát tükrözi. A szabadid  
eltöltésben megmutatkozó egyéni preferenciák korrelálnak az SSQ faktorokkal és 
tartalmilag validálják azokat. 

Az ország, nem és életkor független változók közötti interakciók feltárását 
követ en az SPSS 10 program segítségével végzett varianciaanalízis, regresszió 
elemzés és kontraszthatások feltárása révén, nomotetikus és idiografikus 
adatelemezést végeztünk annak érdekében, hogy a legkiemelked bb jellemz ket 
azonosíthassuk. 
 
 

Eredmények 

Az individualizmussal jellemezhet  kultúrák esetében, igazolódott az els  
hipotézis, hogy a gondolkodó stílus preferenciája lesz jellemz .  A Vietnámból és 
Kínából származó minták esetében egyaránt bizonyítást nyert az a várakozás, hogy a 
kölcsönös függ sséggel jellemezhet  családmodell dominanciája esetében az érz  
sítlus kedvelése lesz az uralkodó. A costa rica-i fiatalok er s preferenciája a 
gondolkodó stílus iránt azonban elkülöníti és leválasztja ket a kollektivista kultúrák 
csoportjáról. Ez a jelenség azonban gazdasági tényez kkel is magyarázható – ha 
elfogadjuk, hogy a gazdasági helyzet az els dleges meghatározója az uralkodó 
családmodelleknek, amelyek viszont a szocializációs folyamatok meghatározásában 
játszanak szerepet.  Costa Rica viszonylagos gazdasági fejlettsége a ’kollektivista’ 
csoportba sorolt másik két országhoz képest ténylegesen igazolható, így a fennálló 
gazdasági különbségek jelent s szerepet játszhatnak az eltér  preferenciák 
kialakításában. Ugyanakkor az érz -gondolkodó dimenziót a nemi szerepre irányuló 
szocializáció is befolyásolja. A nemi szerep szocializációját befolyásoló kultúra-
jellemz k tehát hatást gyakorolnak az érz -gondolkodó dimenzióban megjelen  
preferenciákat is. Ha ez utóbbi állítás igaz, akkor a teljesítmény vs. kapcsolatok 
fontosságára utalókultúra jellemz k (maszkulin vs. feminin kultúra) fontos szerepet 
játszanak e folyamatban. Etekintetben Costa Rica elkülönül a kollektivista csoportba 
sorolható másik két országtól (Vietnám és Kína), egyrészt a több évtizedes múltra 
visszatekint  kötelez  oktatási rendszer vonatkozásában, melyben a beiskolázási 
arány igen magas, másrészt abban, hogy a tanulóknak reálisabb esélyük van a 
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fels oktatásba történ  bejutásra és a jobban fizet  foglalkozások betöltésére, mint a 
másik két ország tanulóinak. Ennek következtében a teljesítmény – ami a minta 
életkori sajátosságaiból adódó módon az iskolai teljesítmény – inkább értéket 
képviselhet. A hatásokat mediáló tényez k azonosítása érdekében fontos lenne egy 
további szisztematikus vizsgálatban feltárni, hogy milyen értéket képvisel a tanulás a 
személyes jöv beni célok elérésében. 

A vizsgált hat ország közül négy esetében (Vietnám, Kina, Magyarország, USA) 
igazolódott a második hipotézisünk, melynek értelmében az individualista kultúrákban 
az extroverzió, míg a kollektivista országokban az introverzió megjelenése gyakoribb, 
de Ausztráliában és Costa Ricában a várakozásokkal ellentétes preferenciák 
igazolódtak.  

A fenti eredményeket árnyalják az életkor mentén végzett országok közötti 
összehasonlítások, amelyek rámutatnak, hogy nomotetikus elemzést végezve 
Vietnámban az introverzió, míg az USA esetében az extroverzió a preferáltabb stílus. 
Az idiografikus elemzési eljárással kimutatható, hogy Magyarországon a fiatalok 
számára a legkiemelked bb személyes jellemz  az extraverzió, noha jelent s 
változások mennek végbe az életkor függvényében. A Kínából származó mintában a 
teljes országminta vizsgálatánál tendencia szint  az introverzió preferenciája, azonban 
az életkori csoportok regressszió elemzése rámutat arra, hogy szignifikáns változások 
mennek végbe az életkor el rehaladtával és a kezdeti extraverzió preferencia 
introverzió preferenciává alakul át. A kezdeti extraverzió preferencia magyarázható a 
minta sajátosságaival. A városi és gyakran nyugatias életvitel  családok valamint az 
általuk képviselt értékek hatása jobban érvényesül fiatalabb tanulók esetében, míg az 
életkor el rehaladtával a tágabb értelemben vett társadalom által képviselt 
hagyományos értékek folyamatos hatása révén ezek kerülnek el térbe, míg az 
eredetiek elhalványulnak.   Costa Rica esetében minden statisztikai elemzés az 
extraverzió er teljes preferenciáját er síti meg – ugyanúgy, ahogyan az USA 
vonatkozásában is. Átfogó magyarázatot– a hipotézissel összevetve ellentmondó – 
eredményekre a gyermekeknek a társadalomban képviselt értéke adhat, amely egyben 
befolyásolja az uralkodó családmodelleket is (Kagitcibasi, 1996). A pszichológiai 
kölcsönös függ séggel jellemezhet  családmodell megjelenése olyan társadalmakban 
jellegzetes, ahol korábban szoros családi kötelékek voltak jellemz ek, de a nagyarányú 
gazdasági fejl dés módosíthatja azokat. Costa Rica viszonylagos gazdasági fejlettsége 
a kollektivista kultúrák közé besorolt másik két országhoz képest már említésre került, 
amely a kollektivista kultúra hagyományos értékeivel öszeadódva pszichológiai 
kölcsönös függést hozhat létre, ahol a fegyelem és rend még mindig fontos értéket 
képviselnek, de a családi kötelékeket nem tekintik már kizárólagosnak. A másik – a 
várakozástól eltér  eredményeket produkáló - ország Ausztrália, ahol minden 
korcsoportban az introverzió jellemz , noha szignifikánsan csökken az életkor 
el rehaladtával. Ausztrália esetében feltételezhet , hogy nem a családmodell és nem is 
a családban képviselt értékek, hanem a mindennapi életet befolyásoló környezeti 
jellemz k lehetnek a kiváltó tényez k. A helyi tömegközlekedés viszonylagos 
alulfejlettsége – még a városokon belül is – azt eredményezi, hogy a szül k nagyon 
aktívan bevonódnak a gyermekek utaztatásába, amikor azok még fiatalok (a szül k 
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hozzák és viszik a gyermekeket hivatalos és szabadid s elfoglaltságaikra, ha 
jelent sebb távolságról van szó), ílymódon a szül k jelent s kontrollt gyakorolnak 
gyermekeik kortárskapcsolataira is. A gyermekek életkorának növekedésével a szül k 
ezen szerepe drámaian csökken, a gyermekek többször maradhatnak távol a családtól 
és alakíthatnak ki szabadidejükben kortárskapcsolatokat.  A másik lehetséges 
magyarázatot a bevándorlók letelepedési preferenciái adják. Az azonos országból és 
nyelvterületr l érkez  bevándorók leginkább egy területen, egymás közelségében 
telepednek le – ezáltal egyrészt nagyobb biztonságban érzik magukat, másrészt 
viszont a saját csoport és a másik csoport észlelésére vonatkozó sajátosságok 
er teljesebben érvényesülnek. Az életkor mentén az országon belül végzett regresszió-
elemzések eredményei mindkét lehetséges magyarázatot alátámasztják, mivel az 
introverzió mértéke szignifikánsan csökken.  

Az irodalom által idézett jellemz t, melynek értelmében az extraverzió 9 éves 
kortól fokozatosan n  a korai serdül korig (Oakland et al., 1996) nem igazolták az 
adatok és elemzések. 

A harmadik hipotézist, mely szerint egy társadalomban a gyermekek értéke a 
család számára befolyásolja a gyakorlati-képzeleti stílus preferenciáját, nomotetikus és 
idiografikus megközelítésben is elemeztük, és Costa Rica kivételével igazoltnak 
találtuk. Az az elvárás, miszerint a gyakorlati stílus preferenciája uralkodó a 
gazdaságilag fejletlenebb országokban, ahol a gyermek gazdasági értéke magas, 
egyértelm en igazolódott a kínai és vietnámi minta esetében, Costa Rica 
viszonylatában azonban nem. Feltételezzük, hogy ebben részlegesen a mintavételi 
eljárás is szerepet játszhat (minden minta városi), azonban az eredmény az eltér  
médiahatások differenciális szocializációs hatásainak is tulajdonítható. A 
tömegkommunikációs eszközöknek az adott országon belüli elterjedtsége és a hozzá 
kapcsolódó programok választékának gazdagsága, a gyakori televíziózás az alternatív 
realitások (virtuális valóságok) elvontabb feldolgozását igényelve más környezetet 
teremt a felnövekv  gyermek számára, mint az olyan fejl dési fülke hatások, ahol 
inkább a személyközi kapcsolatokhoz társuló tevékenységközpontú gyakorlatias 
cselekvések kerülnek el térbe. További tényez  lehet még a korábban is említett eltérés 
a gazdasági fejlettségben. Az a tény, hogy a gyakorlati orientáltság az életkor 
növekedésével csökken a regressziós elemzések szerint, azt a lehet séget is felveti, 
hogy az iskoláztatás is hatást gyakorol e dimenzió preferenciájának alakulására 
(különösen, ha a tényleges z értékeket vesszük alapul). Az idiografikus elemzés 
rámutatott, hogy a costa rica-i fiatalok gondolkodás preferenciájának eltérése csupán 
relatív: nem a képzeleti stílus preferenciája áll emögött, hanem a praktikus stílus 
jelent s elutasítása. Másik oldalról közelítve a hipotézishez viszont az mondható el, 
hogy a hipotézis teljes körüen igazolódik: minden olyan országban, ahol viszonylag 
magasabb gazdasági fejlettség jellemz  (azaz USA, Ausztrália és Magyarország) a 
képzeleti stílus preferenciája uralkodó. 

A negyedik hipotézis melynek értelmében, az egyes kultúrákban uralkodó (pl. 
vallási) hiedelemrendszerek mentén képzett csoportosításokon belül a 
stílusdimenziókban érvényesül  preferenciák hasonlóbbak, mint a kollektivizmus-
inidivdualizmus mentén, négy ország esetében igazolódott (Vietnám és Kína; valamint 
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USA és Auszttrália). A kutatásba bevont hat ország kiválasztásában szerepet játszott 
az a törekvés, hogy a minta megfelel  keresztmetszeti képet nyújtson a különböz  
kultúrajellemz k tekintetében (Hofstede, 1994). Az elemzések rámutattak arra, hogy az 
irodalmi  adatokra támaszkodó ’kollektivista’ és ’individualista’ kultúrák szerinti 
kategorizálás távolról sem biztosít homogén eredményeket és az uralkodó vallás 
szerinti csoportosítás sem hoz létre a stílusdimenziókban egyértelm  különbségeket. A 
legjellemz bb különbség a latin-amerikai (Costa Rica) és az ázsiai (Vietnám, Kínai 
Népköztársaság) kollektivista országok között jelent meg. Az érintett országokból 
származó adatok kontraszt-elemzéséb l kit nik, hogy Costa Rica valamint Kína és 
Vietnám eredményei a négy dimenzióból háromban az egymással ellentétes póluson 
helyezkednek el. A costa rica-i mintát az extraverzió-képezleti-gondolkodó stílus 
preferenciája jellemzi, míg a Vietnámból és a Kínából származó mintát épp az 
ellenkez je (introverzió-praktikus-érz ). (Ezáltal Costa Rica er teljesen az 
individualista csoportba sorolt országokból származó mintákhoz hasonlít). A negyedik 
dimenzióban, a szervezett-rugalmas preferenciában a három országból származó 
minta közös sajátosságokkal rendelkezik – a szervezett stílus jellemzi a mintákat, de a 
costa ricai fialalok esetében ez még kifejezettebb. A preferenciák összmintázata azt 
sugallja, hogy a pszichológiai kölcsönös függéssel jellemzett családmodellekb l 
adódóan, a hagyományos saját-csoporton belüli kölcsönös függés lazulásával a 
szocializációban uralkodó értékek is megváltoztak, s így a személyes kezdeményezés 
és cselekvés értékesebbé vált. Ez részben tulajdonítható a hosszú múltra visszatekint  
közoktatásnak is – ami messze a leghatékonyabb, ha a három országot az oktatás 
tekintetében összevetjük. 

Az individualista csoportba sorolt országok között is jelent s különbség volt 
tapasztalható. Míg Ausztrália és USA közös jellemz je, hogy még ma is inkább 
befogadó nemzet, a kivándorlók kedvelt célországai közé tartoznak, addig 
Magyarországra ez nem igaz. Minden más – ellentétes irányú történelmi hatás 
ellenére Magyarországot tekintve inkább az emelhet  ki, hogy a nem oly távoli 
múltban negyven éven át er teljes közösségideál hatotta át a hivatalos 
közvéleményformálást és mesterséges korlátok befolyásolták a társadalmi fejl dést. 
A magyar minta sajátosságai számos tekintetben szignifikánsan eltérnek a 
hagyományosan nagy múltú individualista kultúráknak tekintett országokból (USA 
és Ausztrália) származó minták jellemz it l. A magyar mintában szignifikánsan 
alacsonyabb a rugalmas és a gondolkodó stílus preferenciája. Ugyanakkor a magyar 
fiatalok stílusjellemz i szignifikánsan eltérnek a kínai és vietnámi mintákban 
uralkodó preferencia mintázatoktól is. A magyar extraverzió – képzeleti – 
gondolkodó – rugalmas preferencia pontosan az ellentéte a kínai és vietnámi 
mintáénak (introverzió-gyakorlati-érz -szervezett). Az országok és országcsoportok 
közötti összehasonlítás eredményei azt mutatják, hogy a costa ricai és magyar 
fiatalokat egy olyan preferencia mintázat jellemzi, amely elhatárolja ket attól a 
kollektivista illetve individualista csoporttól, amihez eredetileg besorolásra kerültek. 
Egyrészt eltérésüket saját csoportjuktól részben magyarázza az uralkodó 
hiedelemvilág mentén kirajzolódó eltérés, másrészt viszont e magyarázat 
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helytállóságát megkérd jelezi az a tény, hogy Magyarország és Costa Rica 
preferencia-mintázata csak az extraverzió tekintetében egyezik. 

Az ötödik hipotézis a legjellemz bb nem szerinti hovatartozás mentén 
differenciálódó preferencia a gondolkodó-érz  stílus dimenzióhoz köt dik. Minden 
kultúrában kivétel nélkül érvényesül az a mintázat, miszerint a fiúk – a saját 
kultúrájukhoz tartozó lányokhoz képest – inkább jellemezhet ek gondolkodási 
preferenciával (abszolút vagy csupán relatív értelemben). Ez bizonyos tekintetben az 
eltér  szocializációs eljárásoknak tulajdonítható, de lehet vé teszi a 
neuropszichológiai-evolucionista magyarázatok érvényességének figyelembe vételét 
is (Hassler, 2002), melyek a férfiak és a n k esetében már a magzati élett l kezdve 
eltér  moduláris szervez dést és idegrendszeri m ködést sugallnak.  Úgy t nik, a 
kultúra jellemz i, a szocializációs hatások és a biológiai determinációk együttesen 
magyarázzák az e dimenzióban tanusított preferenciák eloszlását. 

Hatodik hipotézisként tételeztük, hogy azokban az országokban, ahol magas 
értéket képvisel a nemi szerepek közötti megkülönböztetés, ott nem csak relatív 
különbségek jelennek meg a nemek között, hanem a z pontértékek a teljes minta 
átlagától is az adott irányban térnek el. A gondolkodó-érz  dimenzión mutatkozó 
preferenciákat leginkább a nemi szereppel kapcsolatos szocializációs eljárások 
befolyásolják. Noha azt feltételezhetnénk, hogy azokban a kultúrákban, ahol er teljes a 
nemek szerinti megkülönböztetés, és ahol inkább a teljesítmény áll a kultúra 
középpontjában (’maszkulin’ kultúra) a nemek közötti különbségek a kultúra szintjén 
kifejezettebbek lesznek – ez mégsem igazolható. Minden országban – kivétel Kína és 
Vietnám – a fiúkat a teljes minta átlagától eltér  értékkel a gondolkodó stílus, a 
lányokat az érz  stílus preferenciája jellemzi. Az utóbbi két országban a fiúk 
gondolkodó preferenciája csak relatíve – a saját országukban él  lányokhoz képest – 
nyilvánul meg, mivel a z értékek ténylegesen a dimenzió érz  oldalán helyezkednek 
el. Ezt a jelenséget úgy is értelmezhetjük, mint a szocialista ideológia egységesít  
hatását, amely mesterségesen hangsúlyozza a nemek közötti egyenl séget.  Nem 
választható, hogy valaki munkába áll-e vagy sem. Csak a családon kívül végzett 
munkát tekintik munkának. Megfontolandó azonban az is, hogy a buddhista – 
konfuciánus nézetrendszerrel rendelkez  kollektivista kultúrák a gondolkodó-érz  
stíluson belül különösen er s hatást gyakorolnak az érz  oldal er sítésének irányában. 
Az eredmények annak fontosságát hangsúlyozzák, hogy nem csak kulturális hatások 
és szocializációs eljárások játszhatnak fontos szerepet, hanem az uralkodó ideológiák 
hatásával is érdemes számolni. Ezen ideológiák hatását közvetíti a kötelez  oktatás, 
amely egyre er teljesebben érvényesíti hatását az iskolai karrier el rehaladtával. Egy 
további közvetít  elem lehet a médiahasználat, mely a négy országban megmutatkozó 
nagyobb különbségek kialakulását magyarázza inkább. A média hajlamos er teljes 
nemi sztereotípiák használatára és meger sítésére. Olyan országokban, ahol a 
tömegkommunikációs eszközök könnyen hozzáférhet ek és tartalmuk viszonylag 
cenzúramentes, a nemi sztereotípiák feler södhetnek a n ies n k és a férfias férfiak 
szórakoztató m sorokban való szerepeltetésével – minden ellenkez  er feszítés 
ellenére is. 
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A hetedik hipotézis a fejl déslélektani folyamatok által meghatározott változásra 
vonatkozott, amelyet minden, országon belül végzett regresszió elemzés szignifikáns 
módon meger sített az az, hogy a 9 évesek szervezettség preferenciája szignifikánsan 
csökken 15 éves korig – az országminta származási helyét l és a nemt l függetlenül. 
Kilenc éves korban a szervezettség magas pontértéke egyetemlegesen jellemz , ami 
igazolja a preferencia fejl déslélektani meghatározottságát. A szervezett stílus 
dominanciáját fiatalabb életkorokban úgy értelmezzük, mint a környezet téri és id i 
jellemz inek struktúrálását napirend formájában, ami biztonságot nyújtó alapvet  
szükségletnek tekinthet . Az ugyanilyen fokú struktúráltságot azonban 15 éves 
korban már kényszerít  korlátozásként élik meg a serdül k. Az életkor 
függvényében bekövetkez  preferencia változások mértékét nagy mértékben 
befolyásolja, hogy az adott kultúra milyen mérv  szabadságot biztosít az egyénnek 
önálló, egyedi döntések és választások formájában. Minél korábban és minél 
nagyobb szabadságot biztosítanak az egyénnek autonómia törekvései 
megvalósításában, az önmaga által kezdeményezett tevékenységekkel való 
kísérletezésben, annál nagyobb a rugalmas preferencia irányába történ  változás. Az 
értékek által kifejezett elhelyezkedés a dimenzión minden esetben abszolút 
értelemben is meghatározza az egyén preferenciáját. 
 
 

Összegzés és kitekintés 

Egy személyiségstílust mér  eszközt olyan céllal hoznak létre, hogy egy adott 
ország kultúráján (vagy munkahelyi, iskolai szervezeti kultúráján) belül 
különbségeket mutasson ki az egyének között, azt hangsúlyozva, hogy ezek a 
különbségek az egyénre jellemz en stabilak és a személyzet feladata az, hogy vegye 
figyelembe az egyén sajátos preferenciáit. Jelen dolgozatban arról számoltunk be, 
hogy a kultúrközi vizsgálatban alkalmazott tanulói stílust vizsgáló 
személysiégkérd ív eredményei azt sugallják, a legtöbb stílusdimenzió mentén az 
országokhoz tartozó kultúrák közti különbségek nagyobbak, mint az országon-
kultúrán belüli egyéni különbségek. A 9-15 éves korosztályból származó mintán 
kapott eremények értelmezése során azokat az öko-pszichológiai, kulturális 
pszichológiai és szocializációs elméleteket használtuk fel, amelyek magyarázatot 
nyújthatnak az egyéni preferenciák kialakulásának nem-biológiai eret  
meghatározottságához. 

A hasonló gazdasági háttérrrel rendelkez  országok mintáinak elemzésekor a 
gyermekekr l vallott értékrendszereket tekintettük fontos mediáló tényez knek. A 
személyiségstílusban megnyilvánuló egyes preferenciák esetén úgy láttuk, hogy azok 
nemcsak a kulturális hiedelemrendszerek által befolyásolt szocializációs eljárásokra 
és értékekre reagálnak érzékenyen, hanem a változékonyabb tömegkommunikációs 
és társadalmi-politikai hatásokra is. A vizsgálatban résztvev  korosztály társadalmi 
sikerességét az iskolai siker alapozza meg. A tanároknak és az iskolák vezet inek 
egyaránt tudatában kell lenniük a tanulók egyedi preferenciáival, ha maximalizálni 
kívánják az iskoláztatásból származó el nyöket minden diák számára.   
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A stílusprefrenciák idiografikus elemzése lehet séget kínál a kérd ív 
alkalmazásának egyéni helyzetben megvalósított társas megközelítésen nyugvó 
értelmezésére.  Az idiografikus elemzés arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyén 
milyen jellemz ket lát els dlegesen fontosnak énsémáinak kimunkálásában. Az 
iskolapszichológus ezek azonosításával el segítheti az er s oldalakra épül , a 
személyiségformálást el térbe helyez  oktatási-nevelési eljárások alkalmazását, 
amelyek azáltal növelik az iskolai sikerességet, hogy intenzívebbé teszik a tanulás 
iránti motivációt.  

A kulturális különbségekre érzékeny személyiségelmélet képes felhívni a 
figyelmet arra, hogy milyen egy országhoz tartozó kultúra és az országon belül a 
különböz  iskolák domináns stílus preferenciája, és mennyire lehetnek 
eredményesek itt az eltér  szocializációs háttérb l érkez  gyermekek. Amennyiben a 
tanulóknál és az iskolai szervezeti kultúra sajátosságaiban megjelen  
stíluspreferenciákra úgy tekintünk, hogy azokat értékek és hiedelemrendszerek 
határozzák meg, akkor – az interaktív okságot el térbe helyez , kulturális 
megalapozottságú személyiségértelmezés birtokában – bizonyos határokon belül, 
egyaránt változtathatónak tekintjük az egyéni tanulói jellemz ket úgyanúgy, mint az 
iskolák szerevezti kultúrájának sajátosságait. E néz pont megfelel  alapot nyújt az 
iskolapszichológus munkájához, hogy el segítse a változást akkor is, ha az egyes 
tanuló, akkor is, ha a személyzet valamelyik tagja, vagy maga az iskolai szervezet 
lesz a kliense. Egy ilyen munkához nélkülözhetetlen az olyan mér eszköz 
alkalmazása, mely kultúrálisan érzékeny elméleti háttérrrel rendelkezik és képes az 
egyéni preferenciák megállapítására, mert el segíti a tervezett és nagyobb 
önreflexióra épül  oktatási folyamat kialakítását. 
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