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Célunk a klasszikus és modern  tesztelmélet adta  lehetőségek,  s a  téma  fontosságának  illusztrálása 
egy attitűdkérdőív  kipróbálása  keretében.  Fejtegetésünkben a  valószínűségi modellek  közül a nem 
dichotóm  itemek  (Likert‐skálán  mért  adatok)  elemzésére  alkalmas  rangskálás  modell1  szerepel. 
Mindezzel párhuzamosan beszámolónk adott motívumcsoportokról,2 azok összekapcsolódásáról szól, 
továbbá a tanulmányi eredményességgel való összefüggésekre  is kitér. Ily módon az attitűdvizsgálat 
többváltozós elemzésekkel, adatredukciós módszerekkel és magyarázó modellekkel kapott eredmé‐
nyei pedagógiai szempontból éppúgy tanulságosak, hasznosíthatók. 

 

A modern tesztelmélet teremtette lehetőségek 

A klasszikus tesztelméleti módszerekkel történő magyarországi elemzések a pedagógiai kutatásokban 
már  régóta  jelen vannak. Ugyanakkor ez az eszköztár nem alkalmas objektív skálák megalkotására, 
ráadásul ebben a keretben egyes kérdések nem megválaszolhatók. A modern tesztelmélet a problé‐
mák megoldásához nyújt segítséget.3 

Ami az elméleti alapokat illeti, a tömörség szükséges igényével itt csak azt említjük meg, hogy 
témánk  szempontjából  különösen  relevánsak  és  lényegbevágóak  azok  a  tanulmányok,  amelyek  az 
objektív  mérés  megvalósításának  lehetőségével,4  a  klasszikus  és  a  valószínűségi  tesztelmélet 
összevetésével5  foglalkoznak. A magyarul  is olvasható  forrásokból az olvasó átfogó képet nyerhet a 
tesztelméletek újabb – a nemzetközi mérésekben egyre elterjedtebb – generációját adó valószínűségi 
tesztelméletekről. 
                                                            
1 David Andrich, "A rating formulation for ordered response categories," Psychometrika (1978): 561. 

2  Tóth  László,  Pszichológiai módszerek  a  tanulók megismeréséhez  (Debrecen:  Debreceni  Egyetem  Kossuth 
Egyetemi Kiadója, 2001). 

3 Horváth György, Bevezetés a  tesztelméletbe  (Budapest: Keraban Kiadó, 1993), Horváth György, A modern 
tesztmodellek alkalmazása (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1997). 

4 Molnár Gyöngyvér, "Az objektív mérés megvalósításának  lehetősége: a Rasch‐modell,"  Iskolakultúra  (2005): 
71., Molnár  Gyöngyvér,  "A  Rasch‐modell  alkalmazása  a  társadalomtudományi  kutatásokban,"  Iskolakultúra 
(2006): 99., Molnár Gyöngyvér, "A Rasch modell kiterjesztése nem dichotóm adatok elemzésére: a rangskálás 
és parciális kredit modell," Iskolakultúra (2008): 66. 

5 Molnár Gyöngyvér és Józsa Krisztián, " Az olvasási képesség értékelésének tesztelméleti megközelítései," in Az 
olvasási  képesség  fejlődése és  fejlesztése,  szerk.  Józsa Krisztián,  (Budapest: Dinasztia  Tankönyvkiadó, 2006), 
155‐174. 
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A vizsgálat célja és módszere 

Mivel  szándékunk  a  modern  tesztelméleti  módszerek6  iskolai  alkalmazása  volt  egy  új  teszt 
kipróbálásakor,  eredményeink  megkönnyíthetik  a  releváns  elemzések  értelmezését  a  pedagógiai 
gyakorlatban. De egyúttal ez a rangskálás modell keretében történő tesztelemzés,  itemanalízis hoz‐
zájárulhat egy már  tartós használatra  szánt olvasás  iránti  attitűdöt  feltáró  kérdőív  kidolgozásához. 
Ebből következően az összefüggés‐vizsgálatok eredményeit szintén bemutatjuk.  

Kiemeljük azonban, hogy ezúttal az olvasási attitűd értékelésének kérdésével pusztán teszt‐
elméleti szempontból foglalkozunk. Nem az volt a célunk, hogy általában felmérjük a középiskolások 
olvasáshoz  való  viszonyulását.  E  rövid  beszámolóban  annak megragadására  és  vázlatos megmuta‐
tására vállalkozunk, hogy a klasszikus és a modern tesztelmélet jól kiegészíti egymást. 

 

Minta 

A kismintás vizsgálatot 2008 február‐márciusában végeztük. A felmérésben egy kaposvári középiskola 
öt osztályából összesen 133 (7., 9., 10., és 12. osztályos) tanuló vett részt: 44 fiú és 79 lány. 

Ebben az  iskolában a hat évfolyamos gimnáziumi képzés  rendeltetése a kimagaslóan  jó ké‐
pességű, tehetséges általános iskolás tanulók felkutatása, a tehetséggondozás. Így feltételezve a nem 
túl nagy osztályok közötti különbségeket,7 kíváncsiságból bevontuk a 7. évfolyamos diákokat. Noha 
ők  (a  teljes minta 19,5%‐a) két évvel korábban kerültek egy egységesebben motivált  tanulói közös‐
ségbe, ezt az  iskolai (7. és 12. évfolyam közti) életszakaszukat folyamatos és összefüggő pedagógiai 
hatások között, lényegében állandó közösségben töltik. 

A  heterogén  (több  évfolyamot  érintő)  minta  tesztfejlesztési  szempontból  kedvező.  A 
reliabilitásokat ugyanis pontosabban becsülhetjük egy gazdag  item‐pool és széles attitűdskálán szó‐
ródó – kellően nagy – minta esetében. A  tanuló‐item  térkép  segít majd eldönteni, hogy a  tanulók 
attitűdeloszlása elég nagy‐e, valamint, hogy a teszt elegendő és helyénvaló itemet tartalmaz‐e. 

 

Mérőeszköz és adatfelvétel 

Pedagógiai  szempontból az olvasási attitűd mérésére alkalmas  teszt összeállításához  figyelmünk az 
olvasás  és  az  iskolai  tanulás  kapcsolódó  jelenségeire  irányult.8  Első megközelítésben  a  tanuláshoz 
való viszonyt befolyásoló motívumok csoportjait vettük alapul, és a szakirodalomból kiválasztottunk 

                                                            
6 Horváth György, A modern tesztmodellek alkalmazása (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1997). 
7 Csapó Benő, "Az iskolai osztályok közötti különbségek és az oktatási rendszer demokratizálása," Iskolakultúra 
(2003): 107. 

8 Molnár Edit Katalin,  "Olvasási képesség és  iskolai  tanulás,"  in Az olvasási képesség  fejlődése és  fejlesztése, 
szerk. Józsa Krisztián, (Budapest: Dinasztia Tankönyvkiadó, 2006), 43‐60., Molnár Edit Katalin, " A műfaji tudás 
és  tanítása,"  in  Az  olvasási  képesség  fejlődése  és  fejlesztése,  szerk.  Józsa  Krisztián,  (Budapest:  Dinasztia 
Tankönyvkiadó, 2006), 259‐280. 



3 

 

egy ezeket  lefedő, validnak minősített attitűdkérdőívet. Ezt a kérdőívet – néhány  itemnél kisebb fo‐
galmazásbeli  változtatásokkal  –  már  többször  kipróbáltuk.9  Jelen  vizsgálatunk  mérőeszközéhez 
egyszerűen az attitűd tárgyát változtattuk meg: tanulás helyett olvasás; a „ki miért tanul” helyett a 
„ki miért olvas”  volt  számunkra  fontos. A  korábbi  átfogalmazásainkat megőriztük  (az  általánosítás 
érdekében például: szülők helyett család). 

Az ily módon készített 31 itemes teszt motívumcsoportjai: (A1) továbbtanulás, érvényesülés, 
magasabb iskola, (A2) érdeklődés, kutatás, (A3) elmélyülés, kitartó munka, (A4) jó jegy az iskolában, 
(A5) megfelelő pozíció elfoglalása az osztályban, valamint (A6) jutalom a családban. Az A6 itemszáma 
6,  a  többié  5.10  Az  eredmények  tükrében  a  csoportok  és/vagy  az  összetevők  később  esetleg 
változtathatók. 

A  tanulók  kijelentésenként  5  fokozatú  Likert‐típusú  skálán  jelezhették  egyetértésük  vagy 
egyet nem értésük erősségét. Aszerint, hogy mennyire kedvező attitűdöt mutat a válasz, emelkedik a 
pontszám: értékelésünkben 5 pont a magas és 1 pont az alacsony. 

A  tanulmányi  eredményességre  (egyes  tantárgyak  félévi  osztályzataira)  és  a  napi  olvasási 
időre  irányuló kiegészítő kérdésekkel nemcsak a validitás kiterjedtebb biztosításához kívántunk ada‐
tokat nyerni, hanem a jobb teljesítményekhez vezető megoldások kereséséhez is. 

A tanulók a kérdőívet egy tanítási óra keretében töltötték ki. Előzetesen a felügyelő tanárok 
szóbeli eligazítást kaptak. 

 

Eredmények 

A 31 itemes attitűdkérdőívre a Cronbach‐féle alfa 0,83, azaz az első tesztváltozat már elég megbízha‐
tóan volt képes elkülöníteni az eltérő véleményű tesztkitöltőket. A motívumcsoportok sem idegenek 
az attitűd egészétől. Az összpontszámmal vett korrelációk: A1: 0,72; A2: 0,53; A3: 0,37; A4: 0,56; A5: 
0,72; A6: 0,64 (mindre nézve p < 0,001). 

Az adatokat a  rangskálás modellel elemző Winsteps program  segítségével  tanulmányoztuk. 
Elsőként az  itemilleszkedést néztük meg. Az attitűdterületre vonatkozó adatok által meghatározott 
modellbe egy item jobban illeszkedik, ha az itemet reprezentáló kör közelebb van az „elvárt” – a ‐2 és 
2 által meghatározott függőleges – sáv középvonalához (lásd az 1. ábrát). A körök nagysága az elkö‐
vetett hibával arányos. Észrevehető, hogy több tesztitem más attitűdterületet (is) mér (például a 4. 
és a 6. item). A „kilógók” (nem ugyanarra a látens tulajdonságra vonatkozók) kiszűrése után a máso‐
dik tesztváltozat 17 itemet tartalmazott. 
 

                                                            
9 Például: Kontra József, „Középiskolások tanulás iránti attitűdje,” Képzés és Gyakorlat (2006. 4. évf. 1. sz.): 28. 

10  Tóth  László,  Pszichológiai módszerek  a  tanulók megismeréséhez  (Debrecen:  Debreceni  Egyetem  Kossuth 
Egyetemi Kiadója, 2001). 
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1. ábra. Az első tesztváltozat itemeinek modell‐illeszkedése a teljes mintán (31 item) 

 

Ezután a megmaradt  itemek  kódolását, a  válaszkategóriák  tulajdonságát  vettük  sorra. A 2. 
ábra példaként az 1.  item  itemkarakterisztikus görbéit mutatja. Könnyen  felismerhető a probléma: 
nem  teljesül  az, hogy az attitűdszint emelkedésével nő annak  valószínűsége, hogy a  tanuló eggyel 
nagyobb  értéket  jelöl  meg,  a  3.  kategória  kimarad.  Megoldást  kínál  a  megfelelő  kategóriák 
egyesítése. Az első átkódolásunk (1‐2‐3‐4‐5 helyett 1‐2‐3‐3‐4) nem orvosolta a helyzetet. A második 
összevonás  (1‐2‐3‐3‐4  helyett  1‐1‐2‐2‐3)  azonban  igen;  az  elfogadható  eredményt,  a  három 
válaszkategóriás 1. itemhez tartozó karakterisztikus görbéket a 3. ábra tünteti fel. 

 

2. ábra. Az öt válaszkategóriás  1. item itemkarakterisztikus görbéi (1‐2‐3‐4‐5) 
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3. ábra. A három válaszkategóriás 1. item itemkarakterisztikus görbéi (1‐2‐3‐4‐5 helyett 1‐1‐2‐2‐3) 

 

Az átkódolást az összes itemre végrehajtva és a szükséges ellenőrzéseket elvégezve elkészült 
a 17 három válaszkategóriás itemből álló harmadik tesztváltozat. A könnyebb azonosíthatóság érde‐
kében  az  eredeti  itemsorszámokat nem  változtattuk meg. Az  egyes motívumcsoportokhoz  tartozó 
itemek száma: A1: 1; A2: 4; A3: 1; A4: 3; A5: 4; A6: 4. Az itemilleszkedést ezen a ponton ellenőrizve az 
itemek az elvárt sávban tűntek fel. 

Erre a harmadik, fejlesztett változatra a Cronbach‐féle alfa 0,77, azaz alig gyengült (az elsőnél 
0,83 volt), noha a kezdeti 31 itemből 14‐et (kb. 45%) kirostáltunk, s három válaszalternatívára szorít‐
koztunk. A motívumcsoportok sem távolodtak el az attitűd egészétől. Az összpontszámmal vett kor‐
relációk ezúttal: A1: 0,36; A2: 0,59; A3: 0,28; A4: 0,66; A5: 0,72; A6: 0,74 (A3‐nál p < 0,01, a többire 
nézve p < 0,001). A korrelációs együtthatók csak az A1 és az A3 esetében csökkentek. De ezekben a 
csoportokban volt legerősebb az itemszelekció is: mindkettőben az öt itemből csak egy maradt. 
  Felvethető most a kérdés, hogy attitűdkérdőívünk mennyire illeszkedik a mintához. A tanuló‐
item térkép (4. ábra) egy számegyenesen ábrázolja a tanulók attitűdszint szerinti eloszlását (bal oldal) 
és az itemek nehézségi index (támogathatóság) szerinti eloszlását (jobb oldal). Megállapítható, hogy 
a teszt a mintának „nehéz”, az átlagos attitűdparaméter ‐0,60. Tesztfejlesztési nézőpontból a 4. ábrá‐
ról egyértelműen leolvasható, hogy a teszt egészére nézve hiányoznak az alacsony attitűdszintű diá‐
kok  jobb differenciálásához a könnyebb  itemek. A  legnehezebb a 26.  item  (csaknem 2  logitegység 
nehézségű), a  legkönnyebb pedig a 7.  item  (nagyjából  ‐1  logitegység nehézségű). Szembeötlő még, 
hogy a  legnehezebb  itemnél valamennyi diák  inkább elutasító, s  így az ábra szemlélteti azt  is, hogy 
ennél az itemnél legnagyobb a hiba. 

A képet árnyalja, ha kihasználjuk, hogy itemenként a három alternatíva két szintfok átlépését 
jelenti. Az attitűdszintet, amelynél egy adott érték megjelölése 50 százalék valószínűségű, a thurstoni 
küszöb mutatja meg. Az egyes itemek thurstoni küszöbét és a tanulók attitűdszint szerinti eloszlását 
közös attitűdskálán ábrázoljuk az 5. ábrán. Egy itemnél .x jelöli a x‐edik kategóriába kerülés küszöbét. 
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Például a 26. item 2. kategóriájához és a 7. item 3. kategóriájához tartozó küszöbök közötti különbség 
az attitűdskálán közel 1  logitegység, vagyis az a  tanuló, aki a 26.  itemnél 50%‐os valószínűséggel a 
kettest jelöli meg, a 7. itemnél mintegy 75%‐os valószínűséggel a hármast választja. 

 

 

4. ábra. Tanuló‐item térkép (17 item, 1‐1‐2‐2‐3) 
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5. ábra. A thurstoni küszöb tanuló‐item térképen való megjelenítése (17 item, 1‐1‐2‐2‐3) 

 

A személy reliabilitása (ami ekvivalens a hagyományos „teszt” reliabilitással) elfogadható ér‐
tékű 0,74 (0,9: 3 vagy 4 szintes differenciálás; 0,8: 2 vagy 3; 0,5: 1 vagy 2), az item reliabilitása 0,96.11 
Szükség szerint az első érték növelhető, ha további fejlesztés során a  jelenlegi 17  itemes tesztünket 
valid  és megfelelő  itemekkel  hosszabbítjuk meg  (például  könnyű,  több  válaszalternatívás  itemek 
hozzávételével), de felvethető a magasabb attitűdszintű diákok bevonása is a tesztelésbe. Itt jegyez‐

                                                            
11  John  Michael  Linacre,  A  User’s  Guide  to  WINSTEPS  MINISTEP  Rasch‐Model  Computer  Programs, 
http://www.winsteps.com/aftp/winsteps.pdf (letöltve az internetről 2008. június 28.) 
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zük meg, hogy a parciális kredit modell alkalmazásának már nem feltétele az azonos skálaszerkezet. 
Az  item reliabilitását  tekintve pedig kijelenthetjük, hogy a mintánk elegendően nagy volt az  itemek 
pontos elhelyezéséhez a látens változón. 

A fejlesztés során a motívumcsoportokat és azok összetevőit is értékelhetjük. E megfontolás‐
ból az attitűdkérdőív látens változóit faktorelemzéssel kerestük. Az illeszkedő faktorstruktúra három 
faktora a változók  információtartalmából 43,4 százalékot őrzött meg. Az első faktort (JUTALOM) A6 
három  iteme alkotja. A második faktoron (OSZTÁLYZAT) A4 két  iteme ül. Végül a harmadik faktoron 
(ÉRDEKLŐDÉS) A2 és A3 két‐két iteme szerepel. 

A validitással kapcsolatos kérdések megválaszolásához célszerű kitérnünk még az attitűd és a 
hozzá  –  pedagógiai  szempontból  –  legszorosabban  köthető  változók  (tanulmányi  eredményesség 
mutatói, olvasási  idő)  rendszerének a  leírására. A  félévi osztályzatok, a napi olvasási  idő és a motí‐
vumcsoportok közötti korrelációs együtthatókat felhasználva hierarchikus klaszteranalízist végeztünk. 
A 6. ábra segítségével dendrogramon követhetjük nyomon a klaszterek szerveződését. Feltűnő, hogy 
a csoportoktól élesen különválik a napi olvasási  idő. Jól megfigyelhető a „belső” (érdeklődés, elmé‐
lyülés) és a „külső” motívumcsoportok (osztályzat, jutalom, pozíció) különállása. Az érdeklődés és az 
elmélyülés viszonylag későn egyesül. Meglepő és elgondolkodtató, hogy a továbbtanulási szándék az 
osztályzathoz és a jutalomhoz közelebb áll, mint az érdeklődéshez. 

Könnyű belátni, hogy a tesztfejlesztéshez hasznos  információkat nyújthat a nemek közti kü‐
lönbségek  feltérképezése. Most az e célból elvégzett diszkriminancia‐analízis eredményét közüljük. 
Egy szignifikáns  (p < 0,01) diszkrimináló függvényt kaptunk. A struktúra‐mátrix: A3 (0,85), A1 (0,23), 
A6  (‐0,22), A5  (0,16), A4  (0,05), A2  (0,01). Az egyes csoportokhoz  tartozó diszkriminanciafüggvény‐
átlagok: lányoknál 0,30, fiúknál ‐0,61. 

 

6. ábra. A vizsgálat változóinak klaszterekbe sorolása 

 

Összefoglalás 

Beszámolónkban  az  olvasáshoz  való  viszony  értékelésének  kérdésével  tesztelméleti  szempontból 
foglalkoztunk. Egy attitűdteszttel középiskolai mintán mértünk. A  főbb eredmények  rövid és  tömör 
elemzése  során  klasszikus és modern  tesztelméleti eljárásokat egyaránt alkalmaztunk.  Igyekeztünk 
bemutatni, hogy e két terület eszközei egymást jól kiegészítik. A közölt adatokra tesztfejlesztést ala‐
pozhatunk, s a feltárt összefüggések információkat nyújthatnak a pedagógiai gyakorlat számára. 


