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Zsolnai Anikó .,A szociális kompetencia fejlődése és iejlesztési lehetőségei gyermekkorban"
címűr akadémiai doktori értekezéséről

Zsolnai Anikó a szociális kompetencia témakör egyilr kiernelkedő hazai szakérlője. nevéhez
számos könl,v. lrazai és nemzetközi tanulrnárry frrződik" nrirrd elméleti, mind pedig gyakorlati
munkája kiemelkeclő. A dolgozat méltó összefbglalása eddigi murrkásságának. A
neveléstudomárry egyik l1agy kihívása a szociális korupetencia tnegismerése. illetve
fejlesztése, hiszen a társadalon alapvető sztikségessége a lrooperáció. ennek készségét pedig
gyermekkorban kell megalapozni. Különösen íigyelemre méltó az az őnkritikus látásmód, ami
sok kutatóból hiányzik. és arrri abban mrrtatkozik rneg. ahog_van a saját kutatási eredményeit
elemzi. értékeli. és hog_v mindez továbbgondolásra sarkallja.

Maga a dolgozat iól tagolt. nrégis eg.vmáshoz iól illeszkedik a hirrorrr rész,. az elméleti
bevezetés, az enlpirilrus kutatiisok eredménl,einek összetbglaltrsa. valanint a fe.ilesztési

lehetőségről adott áttekintés.

Az elméleti bevezetés hárorn fő területet ölel fel: a szociális, az érzelmi konpetencia és a
kötődés koncepcióit. Az érze7mi konlpetencia kutatása ktilönösen sok nehézséget jelent. és

igazábőI nehéz is elválasztani a szociális kompetenciától. Vannak, akik az trtóbbi részének
tekintik. azotrbalr r,an létjogosultság az elltiilörriilt értelnlezésének is. A kötődés kutatása
mostanában kissc{ lráttérbe szorult az első kót jclenséggel szembelr. sok esetbeIl úlgy tűnik.
mintha lnár nrindeIlt ieltártrir'k voltra ezen a tertileten. A korai biztorrságos lrötődést azonban
nem lehet eléggé hangsírlyozni. ráadásul kiemelt .jelentősége van a szociális kompetencia
íejlődésében is.

Ugyanakkor érdenres íigyelembe vetrtri azt is. hogy a szociális és érzelmi korrrpetenciának

l,annak genetikai ós egyéni psziclrológiai neglratározól is" an-ri persze rrrár, túlmutatna a
pedagógiai relevancián. azonbatl nrégis ércietnes ezt is 1bntolóra vetlni a fejlesztések terén. A
neuropsziclrológiai lrutzrtlisoli. képalkotó eljárások r.,acv akár a genetikai vizsgálatok bevonása

kon.plexe bb ltépet acl e 1ol_varrratolrról. milrt a sclliszor nelrczen megvalósítható
neveléstudornányi kísérletek. Ezeket a nehézségeket a szerző is elismeri, rnegíelelŐ

kontextusba helyezve így a kutatási eredményeket.

A Bevezetés a szociális kompetencia értelmczésér,el. törtérleti áttekintésével és deíiníciójával
kezdődik. I(tilön iejezctet szentel LIz érzelnlek szerepétrek a szociális kompetencia

rrrílködésében.F,z, a rész rerTcll<ír,iil alapos. csakr-rg,v. t,t,tit-tt zl liijtódés tertlészctéről szóló fejezet.

A 75. olclalon lritér a genetikai és n"rolektrláris biológiai vizsgálatok eredményeire is. Az
ö sszefo glal ő táblázatok .i ó 1 kiegés zítik a szöve ge s ré szek et.

Külön fejezet szől a szociális kornpetencia fejlődéséről gyerrrrek- és seldülŐkorban. A
serdiilőkor társas-szintil változásairól nrég bővebben ír a 112-1l3. oldalakon (anrinek az

opponens ktilön öriilt. lévén ez a szaktertilete). íg1, elnlondható. hogy a pedagógiai relevancia

szelnpontjából nlirrden lén1,,eges clertl nlegtalálliató ebber-r a részbetl.

A szociális kot-trpetencia szet-npotltjából lélryeges a szociális készségek és képességek fogalmi

meghatározása. annál is inkább. mert az enrpirilrus ltutatásokban az operacionalizálás ezen

alapszik.



A disszertáció rnásoclik nagy részében az er-r-rpirikr-ts ltutatások legfontosabb eredményei
keriilnek bemutatásra. A kutatásol< négy rrag1, teriilellc kotrcentrálóclnak: 1) a szociális
kompetencia alkotóeleneit-rek í-e.jlődése. 2) a szociális lrészségek alakr,llása.3) az agresszív és

proszociális viselkedésben szerepet játszó szociális kompetencia. és 4) a szociális készségek
fejlesztésének lehetőségei. A kutatások a20()5-2015 közötti kutatómunka adatain alapulnak.

A Szerző a kutatási nródszertan széles tárházát sorakoztatta fel: interjirk" megfigyelések,
örrértékelések. szocionretria. rnérőskálák alkalnrazását. I(eresztmetszeti és longitudinális
tervezésű kutatásokra egy,aránt épített. KrLltírraközi összehasonlítás is tárgyát képezte

krrtatásainak.

A kutatási eredrrrények bemr,rtatásánál kissé szokatlan, hogy nern projekt-szinten. hanem

témakör szerint történik, azonban a neveléstudornányi g_vakorlatban ez bevált módszer. Itt

ezen a pontot a pszichológiai és nevelésttrdományi gyalrorlat elr,álik egymástól: mig az előbbi
szigorúan követi az APA-stíltrst (kr"itatási cél. lripotézisek. nlitlta és rnóclszet, eredmények,

diszkrrsszió), úr_u1, tűr.ik. az trtóbbi máslájta logikát követ. Az erednrények bemutatása korrekt,

szakszerű, a táblázatok és ábrálr megf-elelőerl kijzvetítik a sziikséges információkat.

A saiát kutatási eredr-rrén5rek összegzése után a harnradik nag1,, rész a szociális készségek és

képességelr íejlesztéséről szól, megf'elelőelr keretbe fbglalva az elrl-rélettőI az errrpirikus

kutatásokon át a gyakorlati 1e lesztésekről szóló logikai íbnalat" Talán .ió lett volna elrhez is

egy összefoglaló táblázat a könn_vebb áttekintés kedvéért, annál is inkább. mert a Szerző

kiváló összefoglalő táblázatokat készített a korábbiakbar. .

A clisszertáció azon túrl. hogy igazolja a Szerző szakirodalomban való jártasságát, saját

eredtnényekben is bőr.,ellreclik. 11yen saját erednény többek között:

- Anrrak rnegállapítása, hogy az extraverziő. az érzelmi stabilitás és a nyitottság olyan

stabil személyiséEegyek. amelyek az életkor és nem fiiggvényében nem módosulnak
jelentősen.

- A szociális kompetenciának vannak ol_van alkotóelernei, arnelyek iól feilesztlretőek,

ezek a szociális készségelr.
- A szociális készségek és képességek leginkább g,verrr.ekkolbatr betblyásollratók,
_ Hiánypótló a Szerz,ő által fbl\ázolt fejlőclési görbc. anel1, segít arrnak kider,Ítésében,

hogy mel1, életkolbarr a 1eghatékoni,abb a szociális készségek Í-ejlesztése.

- Azéletkor-rlreghatározó a diákok és a pedagógusok r,ólerr-rérrye szenrpontjából: 12 éves

korbarr mutatta a legkisebb hasonlóságot.
- A fejlesztési lehetőségek eletnzésére életkori bontásban keriilt sor (Óvodás és

kisiskoláskorban).

Mindezek alap.ián rnegállapítható. hog1, a clisszertáció igazolj a a Szevő kompetenciáját,

jártasságát a sialrirodalomban és klrtatási nlóclszertanban" r,alamirrt a gyakorlati pedagógiai

munkaban. A ptrblikációirrak mennyisége és minősége kiváló, anri fblyamatos, kitűnő

munkaképességrő1 tesz tanírbizonyságot.

A jelen disszertáció.
vitára bocsátását.

Szeged, 20 1 9-06-06

illetve a tézisek alapján.javasolom a doktori nrű elfogadását és nyilvános

Proí-. I)r. Pikó Bettina
egyetenri tanár, az MTA dolitora
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