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A szám tanulmányainak
angol nyelvű összefoglalói
Exploring typical behaviours and their judgement using
norm exploration method among high school students
Balázs, Jagodics & Éva, Szabó
Abstract
The behaviour problems of the students can detain educational processes in various ways. For this reason,
investigating the factors which can affect students’ behaviour is important. Behaviour problems can be caused
not only by motivational issues, but also by the effect of social influence. The goal of the current study was to
explore the relationship between social influence and the students’ behaviour. Using a sample of high school
students (N = 544) and the method of norm exploration we assessed the most frequent classroom behaviours,
and the students’ personal attitude towards them. Beside, we discovered what students think about their peers’
opinion about the given behaviours (injunctive norms). Three groups of descriptive norms were identified
using exploratory factor analysis: positive behaviours framed the first factor, which contained the most frequent
behaviours, followed by unpreparedness and cheating-misbehaving. Based on the personal norms behaviours
created four factors: positive behaviours, cheating, unpreparedness and misbehaving. The same structure
proved to be suitable to the injunctive norms. Based on the results there is a moderate relationship between
personal and injunctive norms, which imply that the students’ personal attitude orientates towards the perceived
norms of their peers. Although comparing the personal and the injunctive norms shows significant differences
in the perception of peer attitude. The results of our study can contribute to understanding the evolution of
school problems, which can help creating different preventive methods, such as community trainings.
Keywords: high school classroom, social influence, norm

A survey of the Hungarian literature on the third mission activities
of regional universities: the effects of knowledge transfer towards
regional society
Krisztina, Sitku
Abstract
This study intends to provide an overview of the most important concepts and phenomena of contemporary
Hungarian higher education research as related to the author’s PhD research area. This concerns those third
mission activities of regional universities that are directed towards their local-regional society with the aim of
greater community engagement and various institutional aims. Therefore, the study first defines the concept
of the third mission, the reasons for its contemporary importance, the models of the Quadruple and Quintuple
Helixes as its operational framework, as well as the concepts of the entrepreneurial university and the engaged
university. This is followed by a detailed discussion on university social responsibility (USR), its phenomenon and various forms of realization in the three university functions, which reveals that social commitment
and engagement should be understood both inside and over the third mission. Then a short description of the
recent third mission-USR activities of some Hungarian regional universities is provided. Next, the possibilities
and limitations of measuring the impact of such activities are discussed based on the results of relevant Hungarian research. Finally, possible difficulties and further research areas are suggested. The study reveals the
commitment of Hungarian regional universities to their local society, however, their wide range of community
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engagement activities can be made sustainable only by their institutionalization, firm financial and human
resources background, ongoing and active communication with all stakeholders, as well as the measurement
and feedback of its results. Thus universities may become firmly embedded in the future of their society.
Keywords: third mission, university social responsibility, engaged university, regional embeddedness, regional
university

Smoking and smartphone addiction among youth:
the differentiating role of motivations in cluster analysis
Bettina, Pikó & Hedvig, Kiss
Abstract
The widespread prevalence of smartphones particularly affects the generations of high school and university
students; for them being online continuously has become inevitable part of their lives supported by their
smartphones. However, besides many advantages, we should also count with some negative consequences,
among others, the development of addiction. While it belongs to behavioural addictions, its relationship with
other addictions (like smoking) is a relatively undiscovered field yet. In this study we investigated associations
between smoking and smartphone addiction by means of motivational attitudes related to smoking. Participants
were high school and university students (N = 295; aged between 15-30 years of age). The data collection
was partly online, partly based on paper-and-pencil survey. Using cluster analysis, we identified four clusters.
The first cluster was not susceptible to either smoking or smartphone addiction. In the second cluster smoking
showed fairly high frequency but these youths were not addictive to smartphone use. Smartphone addiction
was going together with high smoking rate in the third cluster, whereas the fourth one was characterized by
high susceptibility to smartphone addiction but low rate of smoking. The latter cluster mostly consisted of high
school students: as it seems, these youths tend to show a decreasing rate of smoking but a rising occurrence
of smartphone addiction. On the contrary, those above 20 years smoked in considerably higher rate and their
motivational attitudes also served as positive reinforcement towards smoking but they were less susceptible to
smartphone addiction. Based on these results we can conclude that youth’s susceptibility to addiction may be
influenced by motivations and other factors that need to be explored.
Keywords: smartphone addiction, smoking, motivations

The initiation of the socialist educational psychology
in the Sixties in Hungary
Tibor, Darvai
Abstract
After Stalin’s death in the slow political détente of the gradually developing and consolidating Kadar-era there
was a possibility of creating the Marxist, non-civilian educational psychology that accepted the socialist system. This is supported by the fact that by the end of the sixties and in the early seventies this special discipline
– in the intersection of educational science and psychology – had already had several academic doctors, while
there were none in the fifties. In our research we will outline the history of this change. First we will represent
the political and educational antecedents and changes of the era, and then the pattern of the candidates and
academic doctors specialized in educational psychology, and finally the consequences of the foundation of
educational psychology..
Keywords: socialist educational psychology, socialist educational policy, socialist pedagogy
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Facts and misconceptions about the low socioeconomic status:
Findings of a new research
Mariann, Buda; Judit, Pásku; Tünde Polonyi & Kálmán, Abari
Abstract
Present study aims to explore students’ motivation and social atmosphere in public schools of 11 socioeconomically disadvantaged settlements of Hungary, where the number of low SES students are relatively high
(12-80%). Relations of social atmosphere (measured by stress and mood scales) and attitudes toward school,
learning and peers were examined, with a special focus on socioeconomic status. School motivation was
defined by 9 categories on the basis of 771 students’ answers to the online questionnaires. Comparing to 2014
HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) data students like their schools less, feel more pressure by
school tasks and percept less teacher support, however they evaluate their classroom relations better. Classroom
climate is rated higher by 5th graders and students of higher achievement, and the correlation between learning
climate and attitude towards school is relatively high (r = 0.426, p ≤ 0.001). Considering motivation girls show
less competition and higher social concern, and social background has small or no effect on the motivational
profile. Groups formed by a cluster analysis of social atmosphere measures (School supporters, Non-conformists, Survivors) demonstrate significant difference in their motivational pattern. Data confirm that attitudes
toward school are better predictors of motivation than social background. The examined variables showed no
differences between schools according to the number of low SES students. It is important to formulate that
schools show great diversity in their students’ attitudes toward school and learning, regardless to the number
of low SES students.
Keywords: low socioeconomic status, motivation, classroom climate, social atmosphere

Fostering Children’s Literacy Skills and Morphological Awareness
in Computer-Based Environment
Szilvia, Varga; Attila, Pásztor & János, Steklács
Abstract
This study aims to contribute to fostering reading comprehension skills in primary school age children by
concentrating on the linguistic and pedagogical aspects of literacy skills through analysing the relationship
between literacy skills and morphological awareness. We attempted to give a theoretical foundation to an online
reading intervention programme intending to develop reading comprehension and morphological awareness by
investigating reading intervention programmes fostering both constructs together. Tapping into the theoretical
background shed the light on the fact that several successful reading intervention programmes fostering both
skills have been designed for primary school age children; we endeavoured to show the pedagogical relevance
and the possible benefits of implementing such a programme at school. Based on the literature we have started
to develop an online game-based reading intervention programme in order to endorse both constructs. The
programme fosters children’s skills playfully. In the first version of the programme the number of reading
comprehension tasks exceeded the number of morphological tasks. We have piloted the first four units of our
intervention programme. The results were promising, therefore, using the experiences of the pilot intervention
we are going to increase the number of exercises focusing on morphological awareness and we are planning
an impact evaluation as well.
Keywords: literacy skills, morphological awareness, digital game-based learning
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Az okostelefon-használat hajlamosít internetfüggőségre is, de a legújabb kutatások szerint az
okostelefon-függőségnek külön is van létjogosultsága. Különösen fontos lenne az internet- és okostelefon-függőség, valamint a kémiai függőségekhez
vezető szerfogyasztás közötti kapcsolatok feltárása,
amelyre vonatkozóan a kutatási eredmények meglehetősen ellentmondásosak. Jelen tanulmányunkban
15–30 éves fiatalok körében vizsgáltuk a dohányzással kapcsolatos motivációk, valamint az okostelefon-függőség összefüggéseit, amelyek alapján
klaszterelemzéssel négy csoportot különítettünk el.
A fiatalok egy része sem dohányzásra, sem okostelefon-függőségre nem hajlamos, és vannak olyanok is,
akik körében a dohányzás magas gyakoriságot mutat
ugyan, de az okostelefonnal nem kerülnek addiktív
kapcsolatba. Végül az okostelefon-függőségre hajlamos fiatalok körében is két csoport különült el: az
egyikben a fiatalok magas dohányzási gyakoriságot
jeleztek, míg a másikban a dohányzás alacsony mértékű volt. Ez utóbbi csoportba főként a 19 év alattiak,
azaz a középiskolások tartoztak, rájuk a dohányzás
háttérbe szorulása, ugyanakkor az okostelefon-
függőség terjedése a jellemző.

Darvai Tibor

A szocialista neveléslélektan
megteremtése Magyarországon
az 1960-as években

Az ötvenes évek végi politikai és oktatásügyi változások megteremtették az alkalmat arra, hogy
létrejöhessen a magyar szocialista neveléslélektan.
Az e lehetőséget kihasználó kutatóknak sikerült
kiszakítani egy területet a lélektan tudományos
mezőjéből. E tény két egymással oksági összefüggésben lévő folyamat eredménye. Egyrészt a
lélektani területtel foglalkozó neveléstudományi
kandidátusok a hatvanas évek végére átkerülnek a
pszichológia területére és itt szerzik meg akadémiai
doktori címüket. Másrészt, ezzel párhuzamosan, az
1957-et megelőzően is magukat pszichológusoknak
valló szakemberek kivonulnak erről a területről
és szabadon hagyják azt a „homo novusoknak”.
A szocialista neveléslélektan megteremtői a lélektan
tudományos-akadémiai mezőjében önálló identitást,
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Dohányzás és okostelefonfüggőség fiatalok körében: a
motivációk differenciáló szerepe
klaszterelemzésben

„mi tudatot” hoznak létre. Ezzel sikerül egy új és
stabil szakmai-tudományos programot kialakítaniuk, amely rendelkezett ideologikus jegyekkel is.
A „mi tudat” elemeként értelmeződik az előképzettséget tekintve a főiskolai-tanítóképzős kultúra
mozzanata és hangsúlyos mintaként jelenik meg a
Szovjetunióbeli szakmai szocializációs közeg is.

Buda Mariann – Pásku Judit –
Polonyi Tünde – Abari Kálmán

Tények és tévhitek a hátrányos
helyzetről egy új kutatás
tükrében

Feltáró jellegű kutatásunkat Hajdú-Bihar megye
11 hátrányos helyzetű településén/térségében végeztük olyan állami fenntartású általános iskolákban,
ahol magas (12–80%) a hátrányos helyzetű tanulók
aránya. Vizsgáltuk a tanulók közérzetét és motivációját, ezek kapcsolatát egymással és a szocioökonómiai háttérrel az egyének és az iskolák szintjén.
A közérzetet a hangulat, a stressz skáláival, valamint
az iskolához való érzelmi viszonyulással, a tanulással
és a közösséggel szembeni attitűdökkel határoztuk
meg. A motivációt 9 dimenzió által kirajzolt mintázatok alapján vizsgáltuk. Jelen munkánkban
771 tanuló online válaszait értékeltük ki. Eredmények. A HBSC 2014 adataihoz képest a megkérdezett
diákok kevésbé szeretik az iskolájukat, jobban nyomasztják őket az iskolai feladatok, és kevésbé érzik a
tanárok odafordulását; viszont sokkal kedvezőbben
élik meg osztályuk közösségét. Klíma: A felső tagozatosok közül az ötödikesek és a jobb tanulók élik meg
pozitívabban az iskolai klímát. A Tanulási klíma és
az Iskolához való érzelmi viszonyulás korrelációja
viszonylag magas (r = 0,426, p < 0,001). Motiváció:
A lányok és a jobb tanulók kevésbé versengőek és
inkább szociálisan motiváltak. A szociális háttér alig
differenciálja a motivációs profilt. A közérzet változói alapján klaszteranalízissel nyert három csoport
– Iskolabarátok, Rosszul alkalmazkodók, Túlélők –
motivációs mintázatában markáns különbségek
mutatkoznak. Adataink megerősítik, hogy a motiváció tekintetében meghatározóbbak az iskolához kapcsolható attitűdök, mint a szociális háttér. Az iskolák
szociális összetételének hatása: Az általunk vizsgált
változók az iskolák szintjén nem mutattak szabályszerűséget a hátrányos helyzetű tanulók arányának
függvényében. Fontos eredménynek tekintjük, hogy
az iskolák rendkívül változatosak a tanulóik iskolához/tanuláshoz való viszonyuk, alapattitűdjük
tekintetében; a hátrányos helyzetű tanulók aránya
e tekintetben nem döntő faktor.
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• NJE Pedagógusképző Kar

Géczi János (főszerkesztő)
e-mail: janos.gecz@gmail.com

Dancs Katinka (titkár)

e-mail: iskolakultura@iskolakultura.hu

Fejes József Balázs

e-mail: fejes.jozsef.balazs@gmail.com

Gál Zita

e-mail: gaall.zita@gmail.com

Kasik László

e-mail: kasik@edpsy.u-szeged.hu

Molnár Dávid

e-mail: david.molnar86@gmail.com

Nagy Gyula

e-mail: gyula.nagy@ek.szte.hu

Sándor Klára

e-mail: sandor.klara@gmail.com

Somogyvári Lajos
e-mail: tabilajos@gmail.com

Zs. Sejtes Györgyi
e-mail: sejtes@gmail.com

Vágó Irén

e-mail: viren@freemail.hu

Trencsényi László

e-mail: trencsenyi.laszlo@ppk.elte.hu

Kojanitz László

e-mail: kojanitz.laszlo@ofi.hu

Csíkos Csaba
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A kiadvány a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósult meg.

Felelős kiadó:
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészet- és Társadalom
tudományi Kar dékánja
Kiadja a Szegedi Tudomány
egyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kara
Elérhetőség:
www.iskolakultura.hu

