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I. Bevezető 

 

Az értékelés hétköznapi tevékenység. Mindenki folyamatosan értékel: a körülötte lévő személyeket, 

eseményeket, saját környezetének adottságait. Értékeit valamilyen módon összehangolja másokéval, 

viszonyítási pontokat keres és talál. Az értékelések összegződésével kialakítja saját értékrendjét, 

azokat a sztenderdeket, amelyekhez méri az új kapcsolatokat, tapasztalatokat és adottságokat.  

Minél sikeresebbek, minél pontosabbak vagyunk az értékelésben, annál nagyobb esélyünk van rá, 

hogy fejlődni tudjunk, azaz megbirkózzunk az élet során adódó nehézségekkel, és a problémák 

mellett felfigyelve a pozitívumokra is, elégedett emberré válhassunk. Ha arra kényszerülünk, hogy 

gyökeresen megváltoztassuk korábbi értékrendünket, az szerencsés helyzetben szintén fejlesztő 

hatású. Ilyenkor a fejlődés komoly növekedési fájdalommal járhat, de ugrásszerű lesz.  

Nagyobb léptékben, társadalmi szinten hasonló a helyzet. Durkheim (1897/2003) óta tudjuk, hogy 

nagyobb változások, mozgások idején az értékek összezavarodásának, elvesztésének állapota jön 

létre, ami a társas és a személyes szinteken is érezteti átmeneti destruktív hatásait.  

Ezek után természetes, hogy az értékelés önállóan is megjelenik a tudományban. Értékelő 

kutatásokat végeznek a gazdaságban, az egészségügyben, az oktatásban, vagyis gyakorlatilag 

mindenütt. A szociális munka területén ez a tevékenység a napi munka szintjén elkerülhetetlen, 

hiszen – valamihez viszonyítva – fel kell mérnünk a kliensek szükségleteit, döntenünk kell egyes 

beavatkozásokról, és fel kell mérnünk, hogy ezek a beavatkozások hogyan hatnak.  

Az alábbi kérdések egytől egyig gyakorló szakemberektől származnak, és a közös valamennyiben az, 

hogy a megválaszolásukhoz az értékelő kutatás valamilyen formájára van szükség: 

- Mennyire hatásosak a szenvedélybetegek számára elérhető elterelő programok? 

- Milyen hatással van a hivatásos nevelőszülői tevékenység a nevelőszülők lelki egészségére? 

- Hogyan lehetne jobban elfogadtatni sokproblémás családokkal az intenzív családsegítés 

módszereit? Mennyire hatékonyak ezek a módszerek? 

- Hogyan működik a szociális munkás egy hospice teamen belül? 

- Mi az iskolai szociális munka szerepe, milyen a hatékonysága? Melyik modell a 

leghatékonyabb? Milyen környezeti feltételek mellett? 

- Milyen iskolai drogprevenciós módszereket érdemes alkalmazni, és melyek a kevésbé bevált 

módszerek? 

Mégis, gyakran tapasztalhatjuk, hogy ezeket az alkalmazott kutatásokat a szakemberek fel sem 

ismerik értékelő kutatásként. Részben az állhat ennek a hátterében, hogy hazánkban az alkalmazott 

kutatások presztízse az alapkutatásokéhoz mérten többnyire alacsony, így ezek felé relatíve kisebb 

figyelem fordul, még a képző intézményekben is. Emellett az értékelő kutatások meghonosodását 

erősen késleltették a korábbi diktatorikus viszonyok, hiszen az értékelés helyét az örökérvényűnek 

gondolt, magát tudománynak álcázó és tudományként tanított ideológia vette át. Pedig az értékelő 

kutatásoknak nagy jelentősége van, hiszen közvetlenül befolyásolhatják a problémamegoldás 

módjait, és hozzájárulhatnak az életminőség fejlesztéséhez. Ugyanakkor a közvetlen 

hasznosíthatóságból egy egészen másfajta felelősség következik. Ha tévedünk egy új, a praxistól még 

távoli elmélet megfogalmazása során, az lehet kínos, de közvetlen módon nem jelent különösebb 

kockázatot senkire nézve, szemben az értékelő kutató tévedésének következményeivel – ahol esetleg 

konkrét veszteségekkel fogunk szembenézni.  
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Az értékelő kutatások területén a modellalkotás jól ismert problémája a közvetlen hasznosíthatóság 

igénye miatt szintén sokkal élesebben jelentkezhet. Milyen mértékben szabad leegyszerűsítenünk azt 

a komplexitást, amellyel óhatatlanul szembesülünk? Mennyit áldozhatunk a relevanciából, a 

pontosságból azért, hogy modellünk kezelhető maradjon?   

Az értékelő kutatások bonyodalmait és veszélyeit csak az értékelő kutatások mellőzésének veszélyei 

tudják felülmúlni. Az értékelő kutatás nyilván nem javít meg minden emberi problémát, de nagyon 

hatékonyan és közvetlen módon szolgálja az emberi fejlődés ügyét. Az evaluáció elválaszthatatlan a 

társadalmi felelősségvállalás gondolatától. Ha a szociális programok hatásosabbá és 

költséghatékonyabbá válnak, akkor javul a sérülékeny társadalmi csoportok helyzete. Ennek 

következtében mérséklődhetnek a szociális kiadások, mert összességében kevesebb és kevésbé 

súlyos kockázatot kell kezelni. A társadalom szolidaritására utalt személyekből járulékfizetők, 

családfenntartók lehetnek. Az értékelés méltányosabb elosztáshoz vezet a szociális intézmények 

között, és így mérsékelheti az érdekkonfliktusokat a szakmán belül. A nyilvánosság számára is fontos, 

hogy visszajelzéseket kaphasson a szociális programokkal kapcsolatos ráfordítások 

megalapozottságáról és hasznáról. A folyamatos, ismétlődő értékelés az alapja bármilyen hatékony, a 

puszta formalitáson túlmutató minőségfejlesztő tevékenységnek.  

 

 Mit jelentenek az alábbi kifejezések?   

- minőségirányítás 

- minőségbiztosítás 

- minőségfejlesztés 

- minőségkultúra 

 

 

II. A bizonyítékokon alapuló gyakorlat. Kritikai-reflektív gondolkodás.  

 

Aligha lepnénk meg bárkit azzal az állítással, hogy a szakember és a laikus segítő közötti különbséget 

a szakmai felkészültségek eltérő szintje fogja jelenteni. E felkészültségek fejlesztésére elméleti 

ismereteket, tréningeket, szakmai gyakorlatokat vezetnek be a képző intézmények. A kutatás, mint 

képzők és képzettek közös tevékenysége pedig megmutatja, miképpen építjük fel saját tudásunkat, 

és hogyan építjük újjá, ha ez szükségessé válik. Kelly szerint a tudás felépítésének alapvető útja a 

következő ciklikus folyamat: tájékozódás (circumspection) hipotézisalkotás (preemption) és a beválás 

ellenőrzése (control). A beválás azt jelenti, hogy az adott dologgal kapcsolatos elgondolásunk, 

elméletünk, konstrukciónk jobban meghatározhatóvá, pontosabbá vált, vagy kiterjesztettük 

érvényességi tartományát, azaz új dolgokat is meg tudunk magyarázni a segítségével. Ha személyi 

konstrukcióink részben tévesnek bizonyulnak, a környezethez való alkalmazkodásunk sérül.  
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 Kelly elmélete a konstruktivista/szociális konstrukcionista 
irányzatok kedvelt kiindulópontja. Miképpen kezeli ezen a ponton Kelly a 
demarkáció problémáját, azaz a tudományos és a köznapi tudás 
elhatárolásának kérdését? 

 

Az értékelő kutatások egyik célja a bizonyítékokon alapuló gyakorlatok bevezetése, szemben a 

hatástalan vagy káros beavatkozásokkal. Ennek az elvárásnak megvan a helye a szociális szakember 

gyakorlatában: mégpedig nagyon átgondoltan, mert az emberi helyezetek, amelyekkel a szociális 

munkások találkoznak, változékonyak, egyediek, kreatív, újszerű hozzáállást igényelhetnek. 

Semmilyen „receptgyűjtemény” nem jelent biztosítékot a sikerre. Ugyanakkor a tekintélyelvű 

gondoskodással szembeállítva, a bizonyítékokon alapuló gyakorlat lelkiismeretes, világosan követhető 

és a rendelkezésre álló tudományos eredmények lehető legmagasabb szintjére támaszkodó, azokat 

mérlegelő, beépítő döntéshozatal a gondozás, gondoskodás során. (Gambrill, 1999). A 

bizonyítékokon alapuló gyakorlat tehát megadja a lehetőséget a rugalmasságra. Az eredményeket 

azonban nem passzívan várni, hanem aktívan keresni szükséges. Ne feledjük, hogy a kutatás során 

éppúgy a problémák megoldása, az emberi szenvedés enyhítése a cél, mint az ezzel összefüggő 

gyakorlati munkában. (Rubin & Babbie, 2007) 

Honnan származnak a szociális munkások ismeretei? Természetesen a szakkönyvekből – 

gondolhatnánk. Rubin és Babbie (2007) azonban arra figyelmeztetnek, hogy a tudományos ismeretek 

mellett, azok hátterében ott vannak a hagyomány, a tekintély, a média belénk csontosodott 

üzenetei. A „józan ész” már bizalomkeltőbb – de még mindig nem jellemzi a tudományos tudás 

rendszerezettsége, érvényessége.  

A köznapi forrásokból nyert tudás töredezett és inkonzisztens, azaz össze nem illeszthető 

vélekedéseket is tartalmaz. E vonatkozásokat különféle elmetrükkökkel, illegális lépésekkel fedjük el 

a hétköznapokban (pl. „elhárító mechanizmusok”, „játszmák”). Így keletkeznek a logikai hibák, köztük 

a sztereotípiák és az előítéletek is. Ezeket a köznapi, a szocializáció során belénk vésődött 

ismereteket néha nagyon nehéz újraírni, a tanulás (és a kutatás) talán legnehezebb fázisa, amikor az 

elnagyolt kategóriáktól és bizonytalan lábakon álló, de „magától értetődő”, ráadásul aktuálisan 

felismert érdekeinkkel összhangban lévő összefüggésektől kell megszabadulnunk. A köznapi 

igazságokat elfogadjuk, fenntartjuk, amíg csak lehet – és néha még azután is. A tudást a 

tudományban azonban soha nem tekintjük véglegesnek. Ellenben a tudományos megközelítés alapja 

– perspektívától, módszertől függetlenül – az, hogy mindenről lehet kérdezni. A kutatás releváns 

kérdésekre irányul, folyamatát rendezettség, meghatározott módszerek alkalmazása jellemzi. 

Kutatóként gondolkodásunkat áttekinthetővé, letisztulttá kell tennünk. A hétköznapi érvelésben 

nagyon gyakoriak, és a fent mondottakból következően néha szándékosak a logikai hibák. A 

tudomány területén ezt nem engedhetjük meg magunknak. 

Paul és Elder (2006) a kritikai gondolkodás alábbi ismérveit fogalmazzák meg: 

- Világosság: Milyen konkrét példákat tudnánk felhozni erre? 

- Érvényesség: Honnan tudjuk, hogy ez az állítás igaz? Miképpen tudjuk ellenőrizni? 

- Pontosság: Mit jelent ez közelebbről? Mit jelent pontosabban? Mik a részletek? 

- Relevancia (jelentőség): Milyen módon kapcsolódik ez a vizsgált kérdéshez? Miképpen fogja 

előre vinni a probléma megoldását?  
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- Mélység: Melyek a kérdés komplexitásai? Milyen nehézségekre számíthatunk? 

- Tág perspektíva: Szükséges-e egy másik nézőpontból is megvizsgálni ezt a kérdést? 

- Logika: Vannak-e össze nem illő elemek az érvelésünkben? Koherens-e a kép? 

- Jelentőség: Ez a legfontosabb probléma, amire figyelnünk kell? Melyek a legfontosabb 

tények? 

- Méltányosság: Az adott helyzetben tisztességes-e a célom? Figyelembe vettem-e mások 

nézőpontját? Eltorzítottam-e valamit azért, mert így jobban megfelelt a saját céljaimnak? 

Paul és Elder kérdései sokat segítenek a kutatónak abban, hogy elkerülje a leggyakoribb tévedéseket, 

amelyek a pontatlan vagy szelektív megfigyelésből, a túláltalánosításból, az elfogult értelmezésből, 

vagy más logikai hibákból erednek. 

 

Hozzunk gyakorlati példákat az alábbi érvelési hibákra: 

❖ az új mindig jobb 

❖ a gyakoribb mindig jelentősebb 

❖ körkörös érvelés 

Keressünk további típusokat és példákat! 

 

 

III. A reflektív szakember 

 

A színvonalas, érdemi kutatómunka alapja a reflektivitás gyakorlása, a kritikai gondolkodás 

képessége. A kutatómunka, ezen belül az értékelő kutatások folytonos végzése elősegíti a szociális 

szakember egy kulcsfontosságú, de nem a kutatásokra specifikus, hanem annál általánosabb érvényű 

kompetenciája, a reflektivitás fejlődését. A szociális területen dolgozó szakemberek esetében a 

reflektivitás azért is különösen fontos, hogy az önreflektivitás képességét gyakran nélkülöző klienseik 

számára megfelelő szerepmodellé válhassanak. Az automatizmusokra támaszkodó kontrollmunkás 

klienseiből is az automatikusan tanult, az alkalmazkodást éppenséggel megnehezítő reakciókat fogja 

előhívni, így a szakmai munka színvonala és a kliens fejlődése legalábbis kérdésessé válik. A 

reflektivitás továbbá a szakmai teamen belül, és a szakember saját életében is segít megelőzni a 

kiégés kialakulását. 

A reflektív szakember olyan szakember, aki nem csupán tudattalanul, saját működésére nézve passzív 

módon van jelen folyamatokban, hanem képes arra, hogy tudatosítsa, elemezze, értékelje saját 

cselekvéseit és ennek eredményeit felhasználja a jövőbeni cselekvései során. A reflektív 

szakemberben egyszerre van jelen a spontaneitás és a rugalmasság, mely elengedhetetlen a folyton 

változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz; ugyanakkor arra is képes, hogy intuitív, egy-egy 

helyzetben korábbi rutin nélkül felmerülő, új perspektívát képviselő megoldásait tudatosítás és 

kritikus értékelés révén tanulási tapasztalattá tegye és beépítse eszköztárába (Kelemen, 2006). A 

reflexió cselekvés közben, és azt követően is végbemehet, intenzitása is változó lehet, de a 

cselekvések, döntések hatásainak elemzése a reflektív szakember esetében folyamatos. A reflexió 

nem más, mint az a stratégiai képesség, amellyel a „szerepeit” váltogató (mediátor, érdekképviselő, 
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konzultáns, stb.) szociális szakember megteremti a koherenciát a jövőre irányuló képzelőerő, 

valamint a tervezés és cselekvés között (Kelemen, 2006).  

A szakemberek jelentős része nem reflektál saját szakmai cselekvéseire, vagy csupán részben, esetleg 

nem tudatosan. Wong szerint a reflektivitás gyakorlása tekintetében három csoportba sorolhatjuk a 

szakembereket: 

1. nem reflektálók  

A reflexió legalacsonyabb szintje. Ezek a szakemberek megszokások, rutin által vezérelt módon 

cselekszenek, a mindennapokban begyakorolt megoldásaikat alkalmazzák. Megértik és alkalmazzák a 

meglévő, könyvekből elsajátított módszereket, tudásokat, de nem értékelik azokat. 

2. reflektálók 

Az e csoportba tartozó szakemberek reflektálnak mind a cselekvés tartalmára, mind a folyamatra 

magára. A tartalommal kapcsolatos reflexió az egyén érzéseire, gondolataira, cselekvéseire irányul, 

illetve reflektál magára a tartalmi reflexióra és annak eredményeire.  

3. kritikai reflektálók 

A reflexió legmagasabb szintje, amelyben megtörténik a probléma újradefiniálása és az ezt követő 

cselekvés is (Paton, 2008).  

A reflektív szakember által gyakorolt reflexió egy spirális folyamatként fogalmazható meg, mely 

összesen öt állomásból áll: 

 

1. számú ábra: A reflexió ciklikus folyamatának fázisai 

 

Korhagen, 2014. 
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1. Cselekvés (A cselekvés leírása. Hogyan zajlott pontosan a szituáció? Mit tettem? Mit kellett volna 

tennem ebben a helyzetben?) 

2. Visszatekintés a cselekvésre (Mi történt pontosan? Mit tettem? Mit gondoltam? Mit éreztem?) 

3. A lényeges mozzanatok tudatosítása (Mit jelent ez nekem most? Mi az esemény pozitív vagy 

negatív hozadéka?) 

4. Alternatív cselekvési módok kialakítása (Milyen alternatív cselekvési módokat látok? Mik ezeknek 

az előnyei, hátrányai? Mire fogok emlékezni a következő alkalommal?) 

5. Kipróbálás (Mit szeretnék kipróbálni? Mit szeretnék elérni?) (Korthagen, 2014). 

Könnyen lehet, hogy ezek a folyamatok lejátszódnak, a kérdések végigpörögnek gondolatainkban, 

azonban ez gyakran a másodperc tört része alatt, tudatosulás, beépülés nélkül történik, meg sem 

szakítva a rutin-cselekvést. Ha ezt a folyamatot lelassítjuk, időben elnyújtjuk, tudatosítjuk, a 

lépéseket végiggondoljuk, esetleg írásban rögzítjük, az segít, hogy reflektív szakemberré váljunk, 

elrugaszkodva a rutin munkavégzéstől.  

Schön (1983) néhány kutatótársától eltérően (Korthagen, 2014; Dewey, 2014), nem úgy fogja fel a 

reflexiót, mint egyfajta gondolkodási formát, hanem sajátos kísérletként értelmezi azt, ami a 

reflektáló és a szituáció közötti dialógust teszi lehetővé. Ez a kísérleti folyamat fogja kialakítani azt a 

reflektív magatartást, gondolkodásmódot, ahol ésszerűen választunk a lehetséges cselekvési 

alternatívák közül, és választásunkért felelősséget is vállalunk. Ennek megfelelően a reflexió fázisai 

kissé eltérően alakulnak Korthagen értelmezésétől:  

1. A probléma felismerése 

2. A probléma összehasonlítása korábbi azonos szituációkkal, a helyzet egyedi tartalmainak 

kiemelése 

3. A probléma újradefiniálása, ismételt azonosítása 

4. Kísérletezés a lehetséges megoldásokkal 

5. A szándékolt és nem szándékolt következmények azonosítása 

Emellett fontos meghatároznunk a reflektív szakember cselekvésének időbeli sajátosságait. Ennek 

megfelelően a reflexió történhet a cselekvés közben, gyorsan, azonnal, és szinte automatikusan, 

illetve lefolytathatjuk a cselekvést követően, újra felidézve a szituáció elemeit és végiggondolva, mi a 

teendő a jövőben egy hasonló helyzetben (Schön, 1983).  

Bár vannak egyéni eltérések, a reflektív szakemberré váláshoz, a reflektivitás csiszolásához többnyire 

hosszú út vezet. Kelemen és B. Erdős (2010) a reflektivitás, mint kompetencia alakulását Bateson 

(1972, id. Kelemen, B. Erdős, 2010) tanulás-elméletét és Chapman (2007, id. Kelemen, B. Erdős, 2010) 

eredeti kompetencia-modelljét kiegészítve a következő főbb fázisokra bontja: 

- „kitanulás” az alkalmatlan rutinból, azaz annak felismerése, hogy valamit új, korábban 

ismeretlen módon kell megtenni. Ezt a felismerést valamilyen megpróbáltatás, nehézség, 

konfliktus motiválja. 

- tudatos inkompetencia: annak felismerése, hogy ehhez az új megoldási módhoz még nincs 

meg a szükséges tudásunk, képességünk. 

- tudatos kompetencia: az új megoldást csak teljes odafigyeléssel tudjuk működtetni 

- nem-tudatos kompetencia: a szakterületünkön nem veszélytelen, bár szükségszerű rutinfázis. 

A jól begyakorolt megoldás szokásos helyzetekben könnyedén működtethető 
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- reflektív kompetencia, azaz a nem-tudatos kompetencia tudatosulása: ebben a fázisban válik 

képessé a szakember arra, hogy az adott kompetencia személyes jelentőségét, jelentését 

önmagában tisztázza, azaz szakmai identitásának részévé tegye, a kompetenciát másoknak 

megtanítsa, és egyedi helyzetekre kreatív válaszokat tudjon adni. (Kelemen & B. Erdős, 2010) 

 

 

1. Gondolja végig saját tanulmányi, szakmai helyzetét, előrehaladását és 

válaszolja meg ezzel kapcsolatban az alábbi kérdéseket: 

- Mi a három legfontosabb szakmai erőssége? 

- Mi az a három terület, ahol növekedni, fejlődni szeretne? 

 

2. Olvassa el a Csoba Judit és Prókai Orsolya által szerkesztett Esetkönyv „A 

szenvedélybetegségek hullámvasútján” című esetleírását (17.-20. oldal). 

http://mek.oszk.hu/11900/11939/11939.pdf 

Fogalmazza meg, milyen reflektív kérdések merülhettek volna fel az azt 

készítő szakemberben! Vitassák meg, milyen eredményre jutottak a csoport 

tagjai, vessék össze kérdéseiket és fogalmazzák meg közösen, milyen 

reflexióra alkalmas pontok jelentkeztek a folyamat során és milyen módon 

tervezze újra jövőbeli tevékenységét a szakember! 

 

 

IV. Kulturális kompetencia a kutatómunkában 

 

A kutatásokban – különösen az adatokhoz „közeli” kvalitatív kutatásoknál – megjelent egy olyan 

elvárás, ami a szociális munka egyik alapvető értékét testesíti meg. Ez a kulturális kompetencia 

követelménye. A kulturális és a kommunikációs kompetenciára jellemző, hogy egy kétfajta értékrend 

közötti dialogikus kapcsolat terméke, azaz mértéke a folyamatban résztvevők egymásra 

hangolódásától függ. Szó sincs tehát arról, hogy ebből a kompetenciából a kutatónak több, az 

adatközlőknek pedig kevesebb volna: az efféle méricskélés értelmetlen. A valódi kérdés az, hogy 

sikerül-e az elnyomott, peremhelyzetben élő csoportok részvételét biztosítani, szavukat meghallani 

és megérteni. A korszerű értékelő modellek ennek megfelelően előtérbe helyezik a társadalmi 

felelősségvállalás és a méltányosság kérdéseit.  

A kulturálisan kompetens kutatások erősen kontextus érzékenyek, azaz figyelnek a személyek, 

csoportok közötti társadalmi-kulturális különbségek esetleges hatásaira. Ez olyan gyakorlati 

lépésekben nyilvánul meg, mint például: 

- a kutatói kérdés megfelelő, a különbségekre érzékeny megfogalmazása 

- a közösség tagjainak részvétele a munkában: kutatási asszisztensként segíthetik az 

adatgyűjtést, saját életük szakértőiként az eredmények validálását 

http://mek.oszk.hu/11900/11939/11939.pdf
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- az interjúkészítők, fókuszcsoport-vezetők jártasak az adott kultúrában, vagy megfelelően 

nyitottak a megismerésére (ez nem csupán attitűd, de készségek kérdése is!) 

- érzékenyen választják meg a kutatás helyszínét, nyelvét, a résztvevők körét, ügyelnek a 

közösség vezetőinek megnyerésére 

- a részvételből eredő befektetéseket szükség esetén a kutatók valamiképpen kompenzálják 

(pl. segítség a közlekedésben, gyermekfelügyeletben stb.) Ám semmiképpen nem kívánatos a 

„hivatásos” vagy „megélhetési” adatközlők megjelenése. 

- Az eredmények értelmezése során bevonják a közösség tagjait is, hogy valódi eredményre 

jussunk, és ne a kutatói elfogultság pozitív vagy negatív termékét tekintsük eredménynek. 

(Rubin & Babbie, 2007) 

 

V. Mi a programértékelés? 

 

Az értékelés egy korábbi, széles körben ismert meghatározása szerint „a kutatás során mások 

számára is követhetően, átláthatóan és következetesen alkalmazott, korszerű tudományos 

módszerek segítségével felmérjük az adott program tervezésének, megvalósulásának minőségét, 

hatásait.” (Rossi, Lipsey & Freeman, 2004, id. B. Erdős, 2010). Más szerzők szerint „rendszerezett 

információk gyűjtése adott program tevékenységeiről, jellemzőiről, kimenetéről annak érdekében, 

hogy megalapozottan bírálhassuk az adott programot, javíthassuk hatékonyságát, és fejlesztési 

szempontokat adjunk  a továbbiakra” (DHHS, 2005 in Evaluation of Substance Use Treatment 

Programmes, Treatnet, UN, p. 1.)  

Mindkét definíció jól illeszkedik az értékelő kutatások korábbi hagyományaihoz, de az akciókutatás 

ihlette fejlődés-szempontú, korszerű értékelő programok leírására már kevésbé alkalmas. Itt ugyanis, 

mint azt a későbbiekben látni fogjuk, nem annyira a minősítés, az ítélkezés a lényeg, sőt, ezt sokan 

károsnak tekintik. A hangsúly a fejlődési lehetőségek feltárására kerül. 

 

 Vajon miért lehet káros a program bírálata? 

 

Hasonlóan bármely más kutatáshoz, az értékelő kutatások esetében is a feltett kérdések irányítják a 

teljes kutatási folyamatot. Attól függően, hogy pontosan az értékelés mely típusát választjuk, és 

milyen kutatói perspektívából végezzük el, ezek köre változhat, bővülhet. A közös, hogy minden 

értékeléstől elvárjuk, hogy azonosítsa a program értékeit és világos célkitűzései legyenek. E célok 

természetesen az értékelés folyamán alakulnak, további pontosításra kerülnek, ahogyan az értékelők 

megismerik a program részleteit, érintettjeit.  

Az alábbi kérdések a legtöbb értékelés során megfogalmazódnak: 

- Milyen mértékben érte el a program a kitűzött céljait, javult-e a kiinduló helyzet? 

- Rosszabbodó külső feltételek mellett hatékonyan fékezte-e a kedvezőtlen folyamatokat?  

- Milyen haszonnal járt? Milyen ráfordítások váltak szükségessé? 

- Milyen eltervezett, és nem tervezett hatásokat eredményezett? Mennyiben felelnek meg az 

eredmények a tervezett eredményeknek?  
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- Miképpen működött a fejlesztés?  

- Hogyan tartható fenn, fejleszthető tovább, és terjeszthető ki a program?  

- Kik az érintett csoportok az adott programban, és miképpen vélekednek a program felől? 

(Ellis, 2013; Rawlings, 2001; B. Erdős, 2010)  

Minden értékelésnek rendszerezettnek, és empirikus értelemben megalapozottnak kell lennie, de 

egyáltalán nem feltétel, hogy sztenderdizált mérőeszközöket használjanak. 

 

 Származhat-e hátrány a sztenderdizált mérőeszközök 

kizárólagos használatából? 

 

 

Az értékelő kutatásokat számos szempont szerint csoportosíthatjuk (EMCDDA, 2017; Uhl és mtsai., 

2010; Ellis & Hogard, 2006;): 

1. Időbeliségét tekintve az értékelés lehet: 

- ex ante: ilyen egy szükségletfelmérés, vagy a későbbi értékelés szempontrendszerét, menetét 

meghatározó preformatív értékelés 

- ex post, azaz olyan értékelés, ami csak a program lezárultát követően történik meg.  

A leghatékonyabb az értékelés akkor, ha az innovatív programot a tervezéstől a program 

végrehajtásáig (folyamatos programoknál egy értelemszerűen meghatározott közbenső állomásig) 

végigkíséri. 

2. Az elemzés fókuszát tekintve lehet: 

- kimeneti (output) elemzés, ami nem az eredményekről vagy a hatásokról, hanem a közvetlen 

indikátorokról szól (pl. egy dohányzás megelőzését szolgáló program résztvevőinek száma). 

- eredményértékelés (outcome), ahol a program következtében fellépő rövid távú változásokat 

mérjük fel (pl. az előbbi projekt résztvevői ellenőrzött módon új ismereteket szereztek a dohányzás 

káros hatásairól) 

- hatáselemzés (impact): a beavatkozás elérte-e a kitűzött célt? Pl. az előbbi projekt résztvevői közül 

kevesebben próbálkoznak meg a dohányzással (talán) vagy a program hatására abbahagyják a 

dohányzást (jelenlegi tudásunk alapján ez az ismeretközlésre épülő prevenciós programoknál elég 

valószínűtlen). 

- hatékonyság-elemzés (efficiency): Milyen ráfordításokkal sikerült elérni az adott célt? Ezen belül a 

költséghatékonyság (cost-effect) elemzése során a program költségeit az aktuálisan elért 

eredményekhez hasonlítjuk; a költség-haszon (cost-benefit) elemzés során pedig a program 

költségeit vetjük össze a program hozadékával. 

- komplex értékelés, ahol a cél a program elméletének megalkotása 

- formatív értékelés (a folyamatértékelés egy formája) lehetőséget ad a program finomítására, 

alakítására 
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- folyamatértékelés, ami a szolgáltatás folyamatát elemzi: hogyan épül fel, hogyan valósítja meg a 

szolgáltatás fő célkitűzéseit. (Bizonyos korlátokkal utólag is elvégezhető) 

- kontextuális értékelés: Hogyan befolyásolja a program környezete (jogi, intézményi, a lokalitásból 

fakadó stb.) a program sikerességet? 

- a szummatív értékelés célja a program minősítése: a szummatív értékelés „tesztfázisa” az első 

értékelés, míg a „rutinfázis” a minőségbiztosítási ciklus része 

- a fejlődés-szempontú értékelés viszont kerüli az ilyesféle minősítést, és inkább a fejlesztési 

lehetőségekre összpontosít 

3. A megközelítést tekintve lehet: 

- exploratív, azaz feltáró, hipotéziseket generáló, kreativitást igénylő kutatási folyamat 

- strukturális-leíró: rendszerezett leírás a program helyéről, szereplőiről, tevékenységeiről stb. 

Önmagában alkalmazva kevés lehet a hozadéka. 

- megerősítő-alátámasztó: ez a szummatív értékeléssel együtt járó megközelítés, hipotézisek 

ellenőrzését feltételezi. 

4. Az értékelést végzők szerint az értékelés lehet: 

- belső: ennek nagy előnye a program részleteinek ismerete, hátránya a valószínű elfogultság, a saját 

érdekek és értékek nem megfelelő tisztázása. Itt a legnagyobb az esély arra, hogy a kutatás nem 

eléggé rendszerezett, logikai felépítése hibás lehet, a team módszertani felkészültsége hazai 

viszonyok közepette pedig többnyire hiányos. 

- külső: ennek előnye az erősebb kutatói felkészültség, és az, hogy a függetlenség, a kisebb mértékű 

bevonódás miatt az eredményeket hitelesebbnek, érvényesebbnek fogadják el a felek – holott ez 

nem feltétlenül igaz, mert a kellő mélység eléréséhez rengeteg kutatói munkaóra volna szükséges, és 

ennyi általában nem áll rendelkezésre! Nagy a veszélye – különösen megfelelő értékelői kultúra híján 

– hogy az értékelőket pusztán „ellenőröknek” nézik, és takargatják a kompromittálónak gondolt 

információkat.  

- külső és belső egyszerre: ez a leghatékonyabb módszer, mert a programhoz „közeli” információkat 

könnyebb megszerezni, a kutatás folyamata felgyorsulhat, és az adatokat többféle perspektívából is 

elemezni tudják. Ez, és a szakember kutatói logikája, módszertani felkészültsége növeli ez 

eredmények érvényességét, segíti a programot végrehajtók reflektív szakemberré válását. Mindez 

azonban csak akkor igaz, ha a két team a kutatás folyamatában egybeolvad, a munkakapcsolatot 

kölcsönös bizalom, tisztelet, és egymás prioritásainak elfogadása jellemzi. (Scriven 1967, id. Uhl és 

mtsai., 2010)  

 

 Wenger 2004-ben egy különösnek látszó elgondolással állt elő. 
Tudásmenedzsment-modellje szerint éppen a „perifériákon” tevékenykedő 
gyakorló szakemberek és a kliensek azok, akik a programtervezéshez, a 
döntéshozáshoz szükséges információk birtokában vannak, bár tudásuk 
kétségtelenül részleges, kevéssé strukturált és intuitív. Akik viszont a 
döntéseket hozzák, lényegében egy információs vákuumból teszik, hiszen 
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nincs kapcsolatuk a gyakorlattal. Ezért a modellt „lyukasfánk-modellnek” is 
nevezik.  

Értékeljük Wenger elméletét! 

 

 

VI. Paradigmaváltások az értékelő kutatások terén 

 

Az értékelő kutatások konfliktusos jellege (Weiss, 1993), a társadalomtudományok területén lezajlott 

paradigmaváltások, és az értékelések során felhalmozódó gyakorlati tapasztalatok oda vezettek, hogy 

az értékelő kutatások területén négy (sőt, egyes szerzők szerint inkább már öt /Lund, é.n./) 

egymástól jól elkülöníthető perspektíva szerint folyhat az értékelés.   

 

 Feladat: idézzük fel, mit tanultunk a pozitivizmusról és a 
szociális konstrukcionizmusról! Milyen tudományfilozófiai problémákra 
válaszolnak ezek az irányok? Milyen hatással lehetnek az értékelő 
kutatásokra az értékelés típusának megválasztása és a módszertani döntések 
területén? 

 

A kezdeti, pozitivista, elsősorban a problémákra összpontosító megközelítés jegyében elvégzett 

vizsgálatok egyik „eredménye” a saját problémáiba beleragadó, fejlődésképtelen szervezet lett. A 

fejlődési forrásokat a tapasztalatok szerint figyelmen kívül hagyták. A pozitivista nézőpont az adott 

jelenséget objektíven, be nem avatkozó (non-invazív) módon vizsgálhatónak tekinti, a kutató feladata 

pedig verifikálandó vagy cáfolandó állítások, hipotézisek megfogalmazása. 

 

 Miért nem (elég) jó hipotézisek az alábbiak? 

1. Bántalmazó családi környezetben felnövekvő gyermekek a későbbiekben 
nagyobb eséllyel válnak szenvedélybeteggé. 
2. Mi jellemzi kliens és segítő kapcsolatát a hajléktalan-ellátó rendszerben? 
3. A személy életében a trauma vagy az alkalmazkodás zavarához, vagy 
megküzdéshez és fejlődéshez vezet. 
4. Ha valaki elszegényedik, saját maga tehet róla. 

 

Amire a korai kutatások során nem figyeltek – és nem is figyelhettek, hiszen a korabeli elképzelések 

alapján a kutató valamiképpen az általa generált folyamat felett, vagy legalábbis azon kívül 

helyezkedik el – az az, hogy minden kutatási folyamat kommunikációs folyamat. Már maga a 

nyelvhasználat definiálja a résztvevők kapcsolatát, és behatárolja a lehetséges megnyilatkozások, 

válaszok körét: egyszóval megteremti a lehetséges pozíciókat arra nézve, hogy hogyan tovább. Guba 

és Lincoln (1989, id. Moreau & Clarkin, 2011) szerint a „külső, objektív” kutatói hozzáállás illúzió. 
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Valójában sokkal inkább az történik, hogy a kutató egyszerűen elmulasztja számításba venni, hogy 

saját kommunikációja milyen hatással van arra a viszonyrendszerre, amelynek részesévé lesz.  

 

 Fogalmazzunk meg kérdéseket egy olyan programmal 
kapcsolatban, amit a csoport jól ismer! A csoport egyik fele „kutatóként” 
tegye fel ezeket a kérdéseket a csoport másik felének, akik a program 
„tulajdonosai.” Beszéljük meg, hogyan hatottak ezek a kérdések a program 
„tulajdonosaira”? 

 

 

Hogard (2006) a fenti dilemmát nagyon egyszerűen és érthetően világítja meg: a valódi probléma az 

idioszinkrázia, azaz az adatok, perspektívák minimumra korlátozása. Ennek kivédésére Hogard azt 

ajánlja, hogy az értékelést interszubjektív folyamatnak, minőségnek tekintsük. Az értékelő folyamat 

közbeni visszacsatolások biztosítása, és a sokszempontú, az adatok, kutatói nézőpontok, elméletek, 

módszerek alkalmas kombinációit bevezető triangulatív értékelés biztosíthatja a kutatás 

érvényességét, míg az „objektivitás” nagyon gyakran az adatvesztéssel lesz egyenlő.  

 

A paradigmaváltás főbb pontjai 

Az értékelő kutatások kezdetben pozitivista alapokról, a kommunikációs sajátosságokat figyelmen 

kívül hagyva építkeztek. Guba és Lincoln (1989, id. Moreau & Clarkin, 2011) az első generációs 

értékelésekről – amelyek már a múlt század elején megjelentek a gazdaság és az ipar területén – 

megállapítják, hogy jellemzően mérés-orientáltak voltak. Az értékelést gyakorlatilag a méréssel 

azonosították. A kutató szerepe így arra korlátozódott, hogy a megfelelő mérőeszközt produkálja. A 

finom különbségek megragadására – így a szociális munka fókuszát jelentő viszonyrendszerek, 

kapcsolati rendszerek kutatására – e módszerek önmagukban nem alkalmasak.  

A második generációs értékelés az előbbi paradigma egyes hiányosságait próbálta kiküszöbölni azzal, 

hogy az egyes célkitűzésekhez mért erősségek és gyengeségek leírásával próbálkozott. Itt a mérés 

már nem az értékelés maga, csupán az értékelés egy technikája.  

A harmadik generációs modellek előbbre lépnek annyiban, hogy a mérés és leírás birtokában 

feladatuknak érzik az adott program előnyeinek és hátrányainak elbírálását. Ez nem veszélytelen 

lépés; ugyanakkor értelemszerűen elvezet a sztenderdek, azaz a viszonyítási pontok a korábbinál 

nyíltabb, átlátható megfogalmazásához. Ugyanakkor a problémákra összpontosító, ítélkező 

hozzáállás, mint „független” és „objektív”, valójában azonban inkább feudális kommunikációs aktus 

az értékelt szervezeteket a tapasztalatok szerint nem segítette, ellenkezőleg, gátolta a 

továbbfejlődésben. A kiváltott szorongások miatt jelentős adatvesztéssel, egyfajta macska-egér 

játékkal kellett számolni. Minél inkább sokasodtak az „ítéletek”, annál ügyesebben rejtették el a 

szervezetek a problémákat. Leggyakrabban azonban a problémák nyomasztó súlya alatt a programot 

végrehajtó szervezet tagjai tehetetlenné váltak, és nem látták többé saját lehetőségeiket, forrásaikat, 

a megoldásokat. Az eredmény így éppen az ellenkezője lett annak, mint amit az értékeléssel el 

kívántunk érni.  
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Másfelől, a pozitivista szellemiségű értékelés során a mérendő változók összességét általában 

előzetesen határozzuk meg, és lineáris oksági modellekben gondolkodunk. Ezzel a megközelítéssel az 

a probléma, hogy adatvesztést eredményezhet, mert a programok komplexitása általában nem 

összeegyeztethető ezekkel az egyszerűsítésekkel. Ráadásul a programok menetközben óhatatlanul 

változnak – néha többet, néha kevesebbet. Ezekkel a változásokkal a kutatásnak lépést kell tartania. 

A kutatás folyamán az értékelő ismeretei is egyre mélyülnek, következésképpen elvileg egyre jobb, 

célzottabb kérdéseket lehet képes feltenni.  (Weiss, 1993:100; Rossi et al, 2006). Hiba lenne ezekről 

lemondani.  

A negyedik generációs modellek általános jellemzője, hogy az értékelés reszponzív, azaz kifejezetten 

érzékeny a kutatás folyamán felmerülő új kérdésekre. Az értékelés résztvevőit a folyamatban 

partnerként kezelik, az értékelés folyamatában való részvételüket fontosnak tartják. Az ötödik 

generációs szociális konstrukcionista értékelő modellek pedig a társadalmi felelősségvállalással, a 

fenntartható fejlődés iránti elköteleződéssel egészítik ki mindezt.  

A korszerű modellekben az alapvető kérdés tehát nem az, hogy a gyakorló szakemberek vagy a 

döntéshozók hol rontották el, hanem hogy melyek a programban rejlő további fejlődési lehetőségek, 

és mi ezzel összefüggésben a programot végrehajtók és érintettek jövőképe? Voltaképpen a két 

kérdésre hasonló a válasz, a különbség mégis döntő, mert míg az első defenzívára késztet és az 

energiák túlnyomó része a védekezésre fordítódik, addig a második kérdés már önmagában egy jól 

megalapozott tanácsadói folyamatot indít el, amelynek keretei között a hibákat, mint fejlődési 

lehetőségeket tudjuk újraértelmezni. A két kérdéssel az értékelő két, egymástól teljesen eltérő 

szinten definiálja az adott szervezet hozzáállását: ha ítélkezünk, abban hiszünk, hogy a szervezet 

legfontosabb célja a program „lerablása”, azaz színvonaltalan munkával a lehető legnagyobb hasznot 

kifacsarni az adott programból, majd amikor a program bedől, egyszerűen továbbállni. Ez a rövid távú 

taktika természetesen létező jelenség, de a legtöbb szervezet szeretne hosszabb távra építkezni, 

fenntartható fejlődésben gondolkodni. Ebben az esetben a gyanakvó, paranoid hozzáállás jelentős 

kárt tehet, mert anélkül növeli meg az ellenőrzés, a kontrolling költségeit, hogy ez valódi fejlődést 

eredményezne. A második, fejlődés-szempontú megközelítés szerint azt feltételezzük, hogy a 

résztvevők mindegyike – saját perspektívájából tekintve – a legjobbat akarja elérni. Ha a rendszer 

hibásan működik, az nem a résztvevők, hanem a rendszer hibája (pl. lehetséges-e, érdemes-e egy 

szervezet számára az adott kontextusban hosszú távú stratégiákat építeni?) Ha az új típusú 

kérdésfeltevés elvezet a rendszerszintű hibák orvoslásáig – ez voltaképpen minden érintett számára a 

képessé tétellel lesz egyenlő – akkor hosszú távra, fenntartható módon tervezhetünk. 

Az új paradigmának egy további előnye az lehet, hogy áthidalja a mesterséges szakadékot a 

„programcsinálók”, a gyakorlati szakemberek, és a „gondolkodók”, a kutatók között. Itt ugyanis a 

feltárás, a megértés közös, a felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás tudásait, és képesek 

ezekre együttesen építeni. A gyakorló szakemberek elköteleződése az értékelés iránt egy ilyen 

modellben jóval erősebb lesz. Reynolds (2014:83), a fejlődés-szempontú értékelés egyik teoretikusa 

szerint a legfontosabb kérdések a kutatócsoport reflektív szakemberekként való működését segítik 

elő: „Miért helyes az adott kérdést az adott helyzetben feltenni?” „Milyen problémára éppen ez a 

megoldás?” Ebben a keretben a kutatásért vállalt felelősség is megoszlik: a kutató felel a javasolt 

megközelítésért, a megfelelő módszerek kiválasztásáért és alkalmazásáért, az érvelés folyamatáért, 

és az eredmények megfelelő, a kockázatviselők kompetenciájához szabott kommunikációjáért. A 

gyakorló szakemberek és döntéshozók felelőssége szükség esetén az értékelő kutatás megrendelése, 

az értékelő folyamat segítése, és az eredmények hasznosítása vagy figyelmen kívül hagyása. 
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A fejlődésszempontú értékelés elméletét és gyakorlatát a rendszerszemléletű gondolkodás ihlette. E 

gyakorlat kezdeményezi, és egyben optimalizálja a szükséges szociális változásokat, mert az 

intézményrendszer fejlesztésén túl módot ad a gyakorló szakemberek szakmai fejlődésére, és az 

értékelésbe bevont csoportok együttműködési hajlandóságának, készségeinek növelésére, a felelős, 

méltányos attitűd kialakítására. (Reynolds, 2014; B. Erdős, 2015a; 2016) 

 

 Vitassuk meg az alábbiakat! 

„Egy kevés adat arról, ami jól működik, hasznosabb lehet, mint sok adat arról, 
hogy mi nem működik. Az érdeklődés, a figyelem iránya, mint önmagát 
beteljesítő jóslat, fejlődési irányokat jelöl ki – akár tudatában vagyunk ennek, 
akár nem. A jó megoldások (best practices) további jó megoldásokhoz, a 
problémák kutatása a megoldások kutatása nélkül további problémákhoz 
vezet. (Lund, é.n.; Cooperrider & Whitney, 1999) Ugyanakkor, főként 
szélsőségesen konfliktusos helyzetekben elkerülhetetlen és előnyös a 
konfliktusok kezdeti azonosítása és megismerése: a valódi megoldásközpontú 
gondolkodás nem válhat dogmatikussá, és nem hallgattathatja el az 
érintettektől érkező érdemi visszajelzéseket. (Ellis, 2015)” B. Erdős (2015b:33) 

 

 

VII. Projektmonitoring és értékelés 

 

A pályázati rendszer monitoring és ellenőrző fókusza 

A hazai gyakorlatban egyre jellemzőbb, hogy projektek keretei között valósulnak meg szakmai 

cselekvések a humán ellátórendszerben vagy akár civil szervezetek tevékenységei során. Az 

értékelésnek, reflexiónak célszerű kiterjednie magára a projekt-keretre is, mind az előzetes tervezés, 

mind a megvalósítás során, mind pedig a lezárást követően. A jelenlegi pályázati rendszerben a 

projektciklus lebonyolítási szakaszában kiemelt szerepet kap az előrehaladás nyomon követése, a 

projekt készültségi fokának mérése, a terv és a tény állapot rendszeres összehasonlítása és a 

különbségek számszerűsítése, valamint ezek folyamatos jelentése az irányító hatóság felé. 

Napjainkban tehát a pályázati rendszerek elsősorban monitoring és ellenőrzési fókusszal működnek, 

a pályázati kiírásnak való megfelelés irányában vizsgálódnak, az utólagos szakmai értékelés, a 

tapasztalatok következő pályázati ciklusokba, az ágazat működésébe való beépítése háttérbe szorul. 

A projektek megvalósítása során lebonyolított belső monitoring vizsgálatok elősegítik a 

szervezetfejlesztési célok adekvát meghatározását, a hosszú távú stratégia kialakítását, tekintettel a 

projekt időszak tapasztalataira, a célcsoport szükségleteinek alakulására, illetve a meglévő és leendő 

partnerkapcsolatok kiaknázására. A szociális szolgáltatások esetében szintén hangsúlyos kell, hogy 

legyen a folyamatos ellenőrzés, visszacsatolás, valamint az ezek eredményeire épülő 

minőségbiztosítás-, fejlesztés. 

A monitoring folyamat egyszerűsítve nem más, mint a tervezési fázisban megfogalmazott célok 

teljesülésének vizsgálata, mely átíveli a teljes megvalósítási folyamatot és számos közbülső ponton 

rátekint a cselekvésekre különböző szempontok alapján. Az ilyen jellegű értékelési tevékenység 
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kulcsa, hogy tematikus, rendszeres és strukturált formában valósuljon meg, folyamatosan informálva 

a megvalósítókat, a projektben cselekvőket a program aktuális állásáról. Bár a monitoring elsősorban 

a folyamatos adatgyűjtést- és elemzést jelenti, jogos lehet a monitoringnak egy szélesebb 

értelmezése is. Ez tulajdonképpen magában foglalja a monitoringrendszer felállítását, tervezését, az 

indikátorok meghatározását, majd a végrehajtás fázisában az adatgyűjtés- és elemzést, az ez alapján 

történt javaslattételt az esetleges beavatkozásra a program végrehajtásának folyamatába, és végül a 

folyamat zárasaként a döntéshozatalt, mint menedzsment-feladatot. A folyamat monitoring célja, 

hogy a cselekvés során értékelje, hogy a projekt sikeres-e, a kitűzött céloknak megfelelően halad-e, 

illetve fontos feladata, hogy feltárja a sikertelenség hátterét, reflektáljon a projekt addigi 

cselekvéseire és ezáltal lehetővé tegye a végrehajtási menetbe való beavatkozást, növelve a 

hatékony kivitelezést. Láthatjuk tehát, hogy a monitoring elsősorban a menedzsmentet támogató, a 

program eredményes és sikeres megvalósulását elősegítő tevékenység. A monitoring fogalma 

gyakran szinonimaként keveredik az ellenőrzéssel és az értékeléssel – ennek hátterében a korai 

értékelő modellek ítélkező jellege tükröződik. A monitoring jellemzően a projekt megvalósítási 

szakaszában, az ellenőrzés pedig annak lezárultát követően vizsgálja a pályázati előírásoknak, 

gazdálkodási és finanszírozási szabályoknak való megfelelést, az értékelés azonban komplex szakmai 

szempontok beemelését biztosíthatja az evaluációs folyamatba, sokszereplős, és a nem szándékolt 

hatásokat is vizsgálni képes tevékenység (Tráserné, 2010). Az alábbi táblázat érzékelteti a három 

fogalom közötti különbséget. 

 

1. számú táblázat: Monitoring, ellenőrzés, értékelés 

Tevékenység Monitoring Ellenőrzés Értékelés 

Cél A kitűzött célokhoz 
viszonyított 
megvalósulás 
vizsgálata 
 

A szabályoknak, 
előírásoknak való 
megfelelés 
vizsgálata 
 

Komplex értékelés, ami 
magába foglalhatja az 
kimentet/eredmények/hatások 
folyamatok, és a 
kockázatviselői perspektívák 
elemzését. 

Időbeliség Folyamatos, a 
programvégrehajtás 
során 

Folyamatos, a 
programvégrehajtás 
során 

ex ante, ex post, vagy a 
tervezéstől a projekt zárásáig 
tartó folyamat, szükség esetén 
utókövetéssel 

A 
tevékenység 
végzője 
szerint 

Belső (kívülről 
támogatható) 

Külső vagy belső Külső vagy belső, vagy külső és 
belső 

A 
tevékenység 
jellege 

Operatív Operatív Elemző-tudományos (fejlesztő 
komponenssel) 

A 
visszacsatolás 
módja 

Kiigazítás az 
eredményesség 
érdekében 

Szankció Tanulási folyamat; steering 
(kockázativiselői egyeztető 
megbeszélés), részvétel 

Monitoring, ellenőrzés és értékelés (Váti – Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú 

Társaság, 2001. korábbi munkája alapján, a jelenlegi szociális evaluációs eredmények beemelésével. 
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A projektértékelés tehát nem azonos az ellenőrzéssel. Ez utóbbi jelenleg elterjedtebb és szélesebb 

körben alkalmazott módszer, de önmagában kevés. A projektértékelés bevezetése, projekt-terület és 

ágazat-specifikus értékelési kritériumrendszerek kidolgozása, az eredmények disszeminálása és a 

következő pályázati ciklusokba való beépítése biztosíthatná a szakmai fejlődés és jó gyakorlatok 

kidolgozásának lehetőségét, a projektmegvalósítás társadalmi- és nem csupán költséghatékonysági 

szempontú javítását.  Értékelő kutatások nélkül a program esetleges replikálása, multiplikálása néha 

súlyos és megválaszolatlan kérdéseket vet fel. 

 

 Válasszunk ki egy pályázati kiírást, melynek alapján 

csoportokban dolgozva alkossunk meg egy rövid módszertani leírást és 

tervezzük meg a belső monitorozás sarokpontjait (A monitoring rendszer 

meghatározásához alkalmazzuk az 1. számú táblázatot).  

 

 

VIII. Az értékelő kutatások helyzete hazánkban 

 

Magyarországon az értékelő kutatások értékének felismerése és napi gyakorlattá tétele még 

akadozik. Nem is történhetne ez másként, hiszen hosszú évtizedeken át éltünk egy olyan társadalmi 

környezetben, amelyben a dolgok, tevékenységek értékét központilag irányított, manipulált módon, 

a tapasztalatoktól, a valóságtól elrugaszkodó ideológiák mentén próbálták meghatározni. A kutatók 

jellemzően „biztonságos”, „semleges” területen, a praxistól távol, esetleg irreleváns kérdéseket 

vizsgálva végezték munkájukat (Glied, 2014); vagy egyszerűen kivárták, milyen nézethez érdemes és 

szükséges csatlakozniuk. Mindez azután – egy bontakozó tudás-alapú, hálózati társadalomban – 

fenntarthatatlan gazdasági-társadalmi működéshez vezetett. (B. Erdős, Juhász & Molnár, 2012) 

Az értékelő kutatás nem lehetséges zárt társadalmakban, ám felbecsülhetetlen eszköz változóban 

lévő, értékeit újrafogalmazni kívánó közösségekben (B. Erdős, 2016): “az értékelő kutatásra 

tekinthetünk úgy is, mint ami új értékek megfogalmazását segítheti elő.” (Reynolds, 2014:79).  

A manipuláció, a kiegyensúlyozott értékelő kutatás nagy ellenfele, egyben az emberi kizsákmányolás 

vezető eszköze (Van Dijk, 2006; 2009) természetesen nem korlátozódott az államszocialista 

Magyarországra. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy sokak életminőségét rontó örök emberi problémával 

állunk itt szemben: 

 Vitassuk meg az alábbiakat! 

1. .„Klöster kisasszony mindent szeretett tudni, de ha már nem tudhatott 
mindent, sejteni szeretett mindent. A sejtés kedvéért szívesen elejtette 
azt is, amit tudott. Elejtette vagy el nem hitte. A sejtés volt az ő 
legkedvesebb csemegéje. A tudás csak kielégítette, de a sejtés izgatta. 
Töprengett rajta, rágta, mint a kutya a csontot, s mindent leevett róla, 
hogy még egy hangya se talált volna azon semmit,” 
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Mikszáth: a fekete város http://mek.oszk.hu/00900/00910/html/05.htm 

 

2. A Science című folyóirat közölt egy tanulmányt, amelyből kiderül, 
hogy az álhírek tízszer olyan gyorsan terjednek az interneten, mint a 
tények. 

http://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146 

 

Mivel az értékelő kutatásokra valós környezetben kerül sor, a kutatónak mindig szem előtt kell 

tartania, milyen társadalmi, kulturális, és politikai környezetben végzi munkáját. A 

társadalomtudományi terület már önmagában politikai ambivalencia tárgya, hiszen e kutatások 

eredményei meglehetősen gyakran kérdőjelezik meg a társadalom aktuális motivációs bázisát (így pl. 

napjainkban a fogyasztói társadalom értékrendjét) és erőviszonyait. A kutatók olyan problémás, 

intenzív, éles társadalmi vitákat kiváltó helyzetekkel foglalkoznak, mint a szegénység, a súlyosbodó 

társadalmi egyenlőtlenségek, a mentális- és szenvedélybetegségek, vagy a bűnözés. Így a 

társadalomtudományi kutatások eredményei érintik az aktuális kormányzat felelősségét (Miller, 

2002; Rossi et al., 2006; Agar, 2006). Ennél rosszabb helyzetben csak az értékelő kutatások vannak, 

hiszen itt gyakran aktuális kormányzati kezdeményezésekről, akár egyes személyek 

kezdeményezéseiről fogalmazunk meg kérdéseket, és teszünk állításokat. A szakmai nézőpontból tett 

állítások szociális területen nagyon gyorsan értelmeződhetnek át pártpolitikai üzenetekké, ami a 

szociális problémák megoldódásának esélyeit nagyban rontja. 

Ugyanakkor az értékelő kutatás megrendelője, értelmezője és felhasználója gyakran a döntéshozó. 

Az, hogy az értékelő kutatások egyáltalán megjelenhetnek-e egy adott társadalom életben, sokat 

elmond arról, hogy milyen szinten működik a demokrácia, mennyire beszélhetünk kiforrott 

vitakultúráról, ahol a hibákat a felek nem ugrásra készen kihasználják, hanem a közös fejlődés 

érdekében felhasználják. (Weiss, 1993; Rossi et al., 2006; Bayer, 1997, B. Erdős, 2015a) 

Az ötvenes években a nyugati világban már egyértelmű követelménnyé vált a programértékelés. 

Nálunk ebben a korszakban az értékelés egy diktatúra monopóliumává vált, s a csodálatos 

eredményekről szóló beszámolókat a szegénységben élő magyar társadalom keserű tapasztalatai 

ellenpontozták.  

 

  

„- Nincs ok az aggodalomra, Higgins. Potemkint sohasem fogják el, mert nem 
él... 

- Potemkin... igen - felelte nevetve a tiszt. Őt kellene megbüntetni 
elsősorban.”  

Rejtő Jenő: Az elátkozott part. http://mek.oszk.hu/01000/01029/01029.htm  

Nézzünk utána, mit jelent a Patyomkin-falu kifejezés! Keressünk példákat az 
ötvenes évekből hasonló társadalmi gyakorlatra! 

 

 

http://mek.oszk.hu/00900/00910/html/05.htm
http://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146
http://mek.oszk.hu/01000/01029/01029.htm
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A rendszerváltozás előtti Magyarországról sokan úgy beszéltek, mint a legvidámabb barakkról, vagy 

gulyáskommunizmusról: az államszocializmus és a fogyasztói érték-orientáció egy olyan sajátos 

társadalmi miliőt alakított ki, ami egészségesnek éppen nem volt mondható – jól jelezték ezt a 

megugró szuicid statisztikák. A diktatúra fenntartását már nem tankokkal, hanem sokkal inkább a 

logikus gondolkodás összezavarásával, paradox üzenetekkel érték el (B. Erdos & Kelemen, 2011). A 

rendszerváltozás gyorsan végbement a gazdaságban és a politikai szférában (Hankiss, 2007), de nem 

tudta megváltoztatni az emberi tapasztalásnak, a világ megértésének azt a hagyományozódó 

rendszerét – a kontextusmodellt – ami olyannyira sebezhetővé tesz a manipulációra, (Van Dijk, 2009; 

Bateson, 1972!), és oly kevéssé fogékonnyá a tények racionális világára, a viszonyszinten 

megfogalmazott üzenetek helyett a tartalmi kommunikációra, a tények világára.  

Csak lassan tudatosul, hogy az „állami” források a közösen létrehozott források, és nem valami 

misztikus, elvont, emberek feletti rendszerből származnak. A fejlett demokráciákban az értékelést 

lényegében a közakarat kényszeríti ki, mert a források eredete a köz számára világos. Ugyanakkor az 

értékelés egy sajátos szempont miatt e demokráciákban sincs egyértelműen kedvező helyzetben, 

mert a döntéshozó rövid ciklusokban, választástól választásig gondolkodik, és kényszerűen érzékeny 

a reputációját esetlegesen fenyegető állításokra. (Weiss, 1993; Rossi et al., 2006) Saját 

hagyományainkból következően nálunk értékelés helyett a kontrolling került előtérbe. A kontrolling 

során nem teszünk fel kérdéseket arról, hogy ami működik, az jól működik-e. Az egyetlen kérdés, 

hogy megfeleltethető-e a szabályoknak. 

 

  

Mit mond az alábbi idézet a Kádár-korszak mentalitásáról? 

“az sem baj, hogyha nyúl, csak röfögjön.” (Hofi Géza) 

 

 

Ám a kontrolling értékelés nélkül könnyen lehet ama bizonyos pokolba vezető út, ami jó szándékkal 

van kikövezve. Látszólag, a formát tekintve ugyanis minden rendben – de azt nem fogjuk megtudni, 

hogy mi a helyzet a tartalommal. Hatástalan, pazarló programok folytatódhatnak, és egyébként 

életképes programok vérezhetnek el az értékelés nélküli kontrolling alkalmazása során.  

Amikor az értékelő kutatások elvégzése még nem egy szokásos eljárás része, hanem inkább csak 

kivétel, problémát okozhat, ha egyes programokat értékelünk, másokat pedig nem. Ilyenkor 

előfordulhat, hogy az értékelt programot komoly kritika éri, miközben az ugyanolyan problémás vagy 

még problémásabb projekt pedig zavartalanul folytatódhat, csupán csak azért, mert azt még senki 

nem értékelte, nem került a figyelem középpontjába, és nem született róla „ítélet”. (Weiss, 

1993:101) 

Előfordulhat az is, amit Rossi és munkatársai “rituális értékelésnek” neveznek, azaz megtörténik a 

program dokumentumainak elemzése, vagy a program kutatói leírása, dokumentálása, és mérik a 

résztvevők “elégedettségét” (vagy inkább: konformizmusát, az adatkezelésre vonatkozó hiedelmeit 

stb.) (Rossi et al., 2006).  A dokumentumok puszta áttekintése még akkor is nagyon korlátozott 

eredményekre vezetne, ha a valóság és a papírmunka maradéktalanul összetalálkozna – ez pedig elvi 
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lehetetlenség, hiszen a jelenség maga sohasem azonos maradéktalanul annak leírásával1. 

Természetesen még kevésbé lesz azonos a leírás leírásával. A pszeudo-evaluáció nem mindig, de 

meglehetősen gyakran belső értékelés (de az is bizonyos, hogy nem minden belső értékelés 

haszontalan!). A programot végrehajtók reflektálatlan elfogultságából aligha származik fejlesztő 

hatású eredmény.  

Egy másik hasonló probléma, amikor a külső értékelőnek (további megbízások reményében), a 

döntéshozónak (legitimációját védve) és a program végrehajtójának (további forrásokra pályázva) 

közös érdekeltsége van abban, hogy a program értékelésének eredménye pozitív legyen. Ilyenkor az 

értékelés „objektívnek” tűnik, pedig inkább csak kolluzív. (Uhl és mtsai., 2010) Szociális területen 

eleve gondot okozhat, hogy a hagyományos tudományos értelemben vett legerősebb módszerek a 

gyakorlatban alkalmazhatatlanok, mert vagy túlságosan drágák, vagy nagyon időigényesek, vagy 

etikai értelemben problémásak. (Uhl és mtsai., 2010; Maryland Scientific Methods Scale) Ráadásul a 

„bizonyítékokon alapuló” programok esetében ez a jelző félrevezető is lehet, hiszen aligha van mód a 

társas világ tényezői esetében a vizsgálat olyan körülhatárolására, mint pl. a gyógyszeres terápiáknál. 

A komplex gyakorlatot csak komplex értékeléssel tudjuk leképezni. 

Mindent összevetve, egy ellentmondásos társadalmi örökségekkel terhelt környezetben, mint 

amilyen a rendszerváltó országok társadalmi környezete is, fontos, hogy amennyire lehet, 

igyekezzünk eltávolodni a korai modellek diagnosztikus látásmódjától. Célszerűbb a fejlődés-

szempontú paradigma modelljeiben gondolkodni – nem azért, hogy a problémák kimondását 

ellehetetlenítsük, hanem azért, hogy a kellő komplexitást biztosíthassuk, és a kezdeti nehézségeket, 

dilemmákat a „nil nocere” (Ne árts!) elve szerint kezeljük, valamint az érdemi munkát akadályozó 

konfliktusok végletekig való kiéleződését elkerüljük. A konfliktus mindaddig hasznos, amíg érdekek 

artikulálását segíti elő, és valóságos szándék van a megoldására. A gond tehát nem a konfliktus: 

hanem az, hogy a tartalmi kérdéseket felülírhatja a viszonyszint, és ez az, ami elhúzódó 

megoldatlanságokhoz vezethet.  

 

IX. Az értékelésben érintettek prioritásai 

 

Mint láthattuk, az értékelés olyan kommunikációs folyamat, ahol a dialógusra törekvés szolgálja 

legjobban minden érintett érdekét, mert ez a hozzáállás vezet a legpontosabb eredményekhez. 

Ahhoz, hogy ezt az értékelő-fejlesztő dialógust sikeresen építsük fel, szükséges a résztvevők 

prioritásait, és a szerepükből fakadó korlátokat megismerni. Világosan kell látnunk a lehetséges 

érdekkonfliktusokat, és persze azt is, hogy van-e a dialógus építésének valamilyen közös alapja. 

Általában van, mert elég ritkán fordul elő, hogy egy értékelő folyamatban a felek bármelyike a lehető 

legrosszabbat akarná a másiknak. Ennek megfelelően a kockázatviselői csoportok hiányos, nem 

megfelelő együttműködése rendszerszintű (szabályozási, irányítási) zavar (Lund, n.d.; Reynolds, 

2014), vagy kommunikációs probléma. A kutatás átláthatóvá tétele, a célok, folyamatok és 

eredmények értő interpretálása – úgy, hogy ezeket minden érintett megértse – sokat segíthet az 

együttműködés akadályainak felszámolásában. 

 
1 Itt egy ismeretelméleti vitát is nyithatnánk: a kérdésről most röviden annyit a Peter-elv alapján (valóságos 
mindaz, ami valós következményekkel jár) minden leírás nagyon is valóságos, de biztosan nem az egyetlen 
lehetséges valóság. 
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1. Nézzünk utána, mit jelent a zéró típusú játszma és az álkonfliktus!  

 

2. Kommentáljuk az alábbiakat: 

(a programok...) “a politikai támogatottság, ellenkezés, alkudozás 
zűrzavarából emelkednek ki. A programokhoz kapcsolódik a finanszírozók jó 
híre, a közigazgatásban dolgozók szakmai pályafutása, a program 
végrehajtóinak munkahelye,  a kliensek összes elvárása. Ezeknek a 
csoportoknak a támogatása övezi magát a programot, azonban azok az 
ellentétes erők, amelyek a program kifejlesztése során összecsaptak, aktívak 
maradnak. Így maga a program továbbra is sérülékeny lesz a törvényhozók, a 
közigazgatásban dolgozók, az eltérő érdekcsoportok, a szakmai képviselői és 
a média vitáinak kereszttüzében.” (Weiss, 1993: 95) 

 

 

Kliensek 

Szociális területen a kliensek csoportjához valamilyen sérülékeny társadalmi csoport tagjai tartoznak. 

Fontos számukra, hogy az általuk igénybe vett szolgáltatás, segítség valóban javítson a helyzetükön, 

azaz hatásos legyen. Ehhez természetesen arra is szükség van, hogy a szolgáltatás számukra 

értelmezhető legyen, azaz valódi szükségleteikre válaszoljon, és érzékenyen vegye tekintetbe az 

életmódból, a kliensek kulturális hátteréből adódó különbségeket. A kliensek azért tekinthetők a 

legfontosabb kockázatviselői csoportnak, mert egy hatástalan, esetleg káros szociális program 

megfosztja őket nem csupán az esélyeiktől, de reményeiktől is; ráadásul nagyon könnyen találhatják 

magukat az áldozatok hibáztatásának csapdájában, ahol a többségi társadalom úgy véli, ha „ennyi 

mindent” tettek már értük, nyilván érdemtelenek a további segítségre.  

 

  

Dickens a Twist Oliver című munkájában kemény kritikával illeti a korabeli 
Anglia szegénygondozásának gyakorlatát: 

„Itt van például egy ember, akinek nagy családjára való tekintettel egy egész 
kenyeret és egy jó font sajtot adtunk. Azt hiszi, hálás volt? Egy cseppet sem. 
Tudja, mit csinált, asszonyom? Szenet kért. Csak egypár darabot, csak egy 
zsebkendőre valót. Szenet. Szeretném tudni, minek neki a szén. Talán a sajtját 
akarja megpirítani rajta, hogy aztán újat kérjen? Ilyenek ezek mind, 
asszonyom. Ha ma egy kötényre való szenet adunk nekik, holnapután 
szemtelenül megint kérnek.” (http://mek.oszk.hu/00300/00368/00368.pdf) 
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Dickens sorai a szociális ellátások jelenlegi fejlettségi szintjén is hordoznak egy általános, érvényes 

üzenetet: a kliensek nézőpontját soha nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha a segítő folyamatot 

játszmamentesen alakítjuk, akkor a kliensek előbb-utóbb valóban tudni fogják, és el is mondják, mi 

segíti őket a leghatékonyabban a fejlődésben. Ez az érdemi segítő tevékenység mindenkori alapja. 

Ebben az értelemben az értékelő kutatás fontos szolgáltatás-orientált tevékenység. (Stufflebeam and 

Sinkfield, 2007) 

 

  

Mit jelent a tervezhetőség fogalma a többség társadalom tagjai számára? Mit 
jelent a szegénykultúrában élők számára?  

 

 

A programban dolgozó szakemberek 

A gyakorló szakemberek kockázata szintén meglehetősen magas, hiszen egy szakmai életpálya adott 

pontján mindenképpen jelentős kérdés, hogy az általuk tervezett és végrehajtott program milyen 

erősségeket tud felmutatni, hatásos-e, és költséghatékony-e annyira, hogy biztonságosan 

folytatódjék, és megfelelő elismerést hozzon számukra. 

A szakemberek erős előfeltevése, hogy programjuk hasznos, hatékony, és a kliensek a program nélkül 

nem boldogulnának, vagy súlyos jövőbeni kockázatokkal szembesülnének. Ez nagyon gyakran így is 

van; ugyanakkor a „természetes felépülés” (Granfield & Cloud, 1999) sporadikus jelensége arra 

figyelmeztet, hogy a bajokkal való megbirkózás hatékony módjairól a jelenleginél többet kell 

megtudnunk – a szakemberektől és a kliensektől egyaránt. 

Összefoglalva, a programban foglalkoztatott szakemberek számára prioritás: 

- foglalkoztatásuk biztonsága,  

- az értelmes, és a szakmai etikai kódnak megfelelő munka végzése 

- a szakmai fejlődés és elismerés igénye,  

- a szakterület fejlesztésének igénye 

- a jó szakmai és szakmaközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése 

 

Döntéshozók 

A döntéshozók, mint a szakpolitikák alakítói, költséghatékony megoldásokat szeretnének – tehát a 

program hatékony legyen, de ne követeljen magas ráfordításokat. További szempontjuk a 

nyilvánossággal való jó kapcsolat. A programnak az adott kultúrában jól kommunikálhatónak, és a 

nyilvánosság által is támogatottnak kell lennie. Itt nem kevés nehézséggel nézünk szembe, hiszen az 

államszocialista éra egyik nyomasztó öröksége éppen a bűnbakképzés és a bűnbakkeresés – a 

társadalmi (közös) felelősségvállalás helyett.  

A döntéshozó kockázata, hogy egy új program értékelése során az eredmények megkérdőjelezhetik a 

döntés helyességét, így végső soron a döntéshozók legitimációját. Ha a programértékelés rendre 

elmarad, akkor előbb-utóbb viszont a társadalmi csoportok fognak értékelni, és ez sokkal kínosabb 
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lehet. A döntéshozók oldaláról a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy kényszerűen 

egyensúlyozniuk kell szakpolitika és pártpolitika között, ráadásul ez a kettő a nyilvánosság számára 

gyakran össze is mosódik. (Weiss, 1993; Agar, 2006). Ráadásul az értékelés felszínre hozhat további 

problémákat, korábban rejtetten megbúvó, lappangó konfliktusokat. Nyilvánvaló, hogy mindez 

hosszabb távon mennyire hasznos – és az is, hogy rövidebb távon mennyire kényelmetlen lehet. 

Részben ebből fakad minden értékelő kutatás alapvető szabálya: soha nem közlünk problémát 

megoldási javaslatok nélkül. (Ellis, 2015). 

 

A kutató team 

A kutatók prioritása a színvonalas, a megélhetést biztosító-segítő szakmai munka. A tét, amit 

kockáztatnak: szakmai hírnevük és kapcsolatrendszerük. Az értelmiségi pályára lépők elköteleződése 

közös. Tőlük telhetően szeretnék elősegíteni a társadalmi fejlődést, a pozitív változást. Azonban 

minden változásnak megvan a maga kockázata, így ez a változás-orientált gondolkodásmód – teljesen 

érthetően – általában nem vált ki osztatlan lelkesedést másokból. Az értékelő kutatás segít eldönteni, 

melyek azok a területek, ahol jobb, ha nem avatkozunk be, melyek azok, ahol finomhangolásra, és 

azok, ahol gyors és intenzív beavatkozásra lesz szükség.  

Watzlawick és munkatársai (1974) a problémák fennmaradásának és megoldódásának alapelveiről 

írták a kilencvenes évek Magyarországának egyik kulcsfontosságú szociális munka szakirodalmát, a 

Változás c. könyvet. A szerzők szerint a probléma okainak firtatása helyett célszerűbb arra 

rákérdezni, hogy mi tartja fenn az adott problémát, és mi kellene ahhoz, hogy a helyzet 

megváltozzék? Ám ezt megelőzi egy legalább ennyire fontos döntés: Mi a probléma? Ha nem 

ismerjük fel az adott problémát, az súlyosbodni fog. De mindig probléma-e a probléma? S ha igen, 

megoldható-e egyáltalán? Vannak ugyanis olyan helyzetek, amik nem jelentenek igazából problémát; 

és vannak olyan problémák, amelyekkel kisebb-nagyobb mértékben az emberiség mindig is együtt 

élt. Utóbbi esetekben a helyzet súlyosbodására persze fel kell figyelnünk, de az is lehetséges, hogy a 

probléma kiküszöbölésére tett kísérletek következtében a helyzet egyre csak romlani fog (pl. az 

amerikai alkoholtilalom idején megjelent a nagyarányú szervezett bűnözés).  

Megeshet, hogy a probléma azért nem oldódik meg, mert nem a megfelelő szinten próbálkozunk, 

mondjuk, ugyanabból a sikertelennek bizonyult megoldásból kínálunk fel mechanikusan még többet, 

ahelyett, hogy átértékelnénk a helyzetet, és teljesen más megoldást választanánk. Például Pécsett 

egy fogyatékkal élők fejlesztő intézményében azt tapasztalták, hogy a Down-szindrómás kliensek 

gyakran estek el, és nemegyszer komolyan megsérültek. Az egyik, tagadhatatlanul overprotektív 

lehetőség – az elsőfokú változás, a puszta reakció – ha ezentúl minél kevesebbet mozognak egy minél 

védettebb környezetben. A valódi megoldás – a másodfokú változás – amikor egy judo-oktató 

megtanítja őket a megfelelő mozgásra. A balesetek csökkenek, az önértékelés a közösségi 

kapcsolatokkal együtt nő, a mozgás öröme, egészségfejlesztő hatása hozzáadódik a probléma 

megoldásához. (Gyurok Ernő, személyes közlés) 

 

  

Soroljunk fel példákat a fenti probléma-típusokra a szociális ellátórendszer 
történetét, fejlődésmenetét áttekintve!  
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(1. fel nem ismert probléma 2 problémaként definiált normál helyzet/meg 
nem oldható probléma 3. nem megfelelő szinten kezelt probléma) 

Agar (2006) az amerikai szenvedélybetegellátó-rendszer működésével kapcsolatban fogalmaz meg 

éles kritikákat. Kommentáljuk az alábbiakat az értékelő kutató helyzetére reflektálva: 

 

  

„Mi vagyunk azok, akik felfigyeltek rá, hogy a császár már egyáltalán nem 
visel többé ruhát. És ekkor ki kell találnunk, miképpen mondjuk ki úgy, hogy 
meg is hallják. Nincs a kezünkben hatalom, és ha csak egyszerűen kimondjuk, 
amit látunk, ostobának, hozzá nem értőnek bélyegeznek. Tudnunk kell, 
miképpen ragadjuk meg a pillanatnyi esélyt arra, hogy becsempésszük az 
igazság egy morzsáját abban a reményben, hogy aláássa a hazugságokat. 
(Agar, 2006:16) 

 

 

A projektosztály 

A projektosztály megjelenése új fejlemény. Tagjainak alapvető feladata, hogy a központi forrásokat a 

célcsoportok, a kedvezményezetti csoportok számára segítsen elérhetővé tenni. A pályázatok 

kontrolling elemeinek túlhangsúlyozása és a sajátos pályázati zsargon konstituálja szerepüket, erősíti 

meg helyzetüket. Ez nemegyszer szereptévesztéshez vezet, a projektosztály tagjai a tartalmi-szakmai 

kérdéseket másodlagosként kezelhetik, és akár a döntéshozók kezéből is kivehetik a döntéseket, 

mert „a projekt nem enged mást”.   

 

  

Hazai pályán a beneficiarizmus és a klientalizmus a projektvilág két 
betegsége. (Füzer, 2013).  

Nézzünk utána, melyik mit jelent pontosan! Hogyan hat a projektosztály 
tevékenysége a klienscsoportok helyzetére, esélyeire? 

 

 

Ha megismerjük és megértjük az adott programban tevékenykedők álláspontját, jobban fel tudjuk 

mérni, hogyan kell megterveznünk magát az értékelést, és kinek milyen módon kommunikáljuk az 

eredményeket, ki mit tekint majd releváns eredménynek. Egyben törekedhetünk arra is, hogy a 

kockázatviselői csoportok egymás prioritásait is jobban megértsék és elfogadják (B. Erdős, 2015a; 

Hermans et al., 2014:16; Reynolds, 2014; Stufflebeam, Sinkfield, 2007). 
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X. A Trident – az értékelő kutatások egy lehetséges kerete 

 

„Előrelépés akkor várható, ha a pozitivista episztemiológia meghaladásával olyan módszerek 

kerülnek kidolgozásra, amelyek a gyakorlatban is kivitelezhető kutatási projekteket eredményeznek.„ 

(Fjellström, 2008; Lund, é.n. Hogard, 2007)  

Egy világos, a kutatói gondolkodást mederben tartó, a sarokpontokat világosan definiáló módszertani 

keret a kutatás minden lépését megkönnyíti, a kutatási terv kialakításától a kutatási jelentés 

elkészítéséig, a kockázatviselői perspektívák árnyalt, rendszerezett, konstruktív kezelésével együtt. A 

kutatási tervet végső soron az értékelésben részt vevők szükségletei, az ezekből következő kérdések 

határozzák meg. A kutatás alapja tehát a kutatói kérdés(ek) gondos megválasztása, mert ez az, ami a 

legfelső szintről irányítja és szervezi a teljes folyamatot. Alapkérdésünk birtokában születhet meg a 

többi döntés a további kérdésekről, a mintáról, és a konkrét módszerekről.  

 

  

Idézzük fel korábbi tanulmányainkból, hogy mit jelent a konceptualizáció és 
az operacionalizáció! 

 

 

Az itt következő részben egy olyan módszertani keretről írunk, ami megfelelhet a hagyományosabb 

és a legkorszerűbb értékelési megközelítésnek is. Segíti a kutatót abban, hogy kérdéseit és 

módszereit az adott értékelési célnak megfelelően válassza meg, mindig világosan lássa, és másokkal 

is könnyedén meg tudja értetni az egyes értékelési aspektusok jelentőségét és jelentését. A Trident-

modell (Hogard & Ellis 2006) első hazai leírását (B. Erdős, 2010) pilot alkalmazások követték. Hazai 

alkalmazására nagyobb léptékben saját kutatócsoportunk kezdeményezésére 2014-től kerülhetett 

sor (pl. B. Erdős & Kelemen, 2015) 

A Trident három fő pillért nevesít az értékelés során. E pillérek segítik a kutatót abban, hogy 

kérdéseit és a válaszok alapján nyerhető adatokat egy világos logika mentén rendezze majd koherens 

egésszé. A kutatók tevékenységüket minden érintett számára átláthatóvá teszik, és a kezdeti 

eredményeket visszacsatolják az érintettek, a kockázatviselők felé (a „steering”, a közös egyeztetés 

gyakorlata). A steering lefolytatására akkor van mód, ha az eredmények a partnerek számára is 

értelmezhető egésszé szerveződnek. A modell megalkotói arra figyelmeztetnek, hogy az eredmény, a 

program kimenetele nem az egyetlen döntő faktor, amelynek mentén a teljes programot 

értékelhetjük. A Trident keretei között a replikációt és multiplikációt lehetővé tévő 

folyamatértékelésre kiemelt figyelmet és energiát fordítanak: Hogyan zajlott a fejlesztési folyamat? 

Melyek voltak a fontosabb történések, a mérföldkövek, a különleges események? Így a program 

tanulságait más kontextusban is érvényesíteni tudjuk azzal, hogy a folyamatokat az eredményekhez 

kapcsoljuk. Az érintettek, azaz a kockázatviselők bevonása pedig az érvényességen, 

kiegyensúlyozottságon túl biztosítja az értékelő kutatás méltányosságát is. Az eredmények itt nem 

egyetlen perspektívából, hanem dialogikus keretben, a lehetséges, fontosabb nézőpontok 

számbavételével jelenítődnek meg.  
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Ellis és Hogard (2007) modellje a következőképpen strukturálódik: 

KIMENET (output): az eredmények, a program kimeneti oldalának vizsgálata, az előre eltervezett és a 

nem szándékolt hatások felmérése. 

FOLYAMATOK (processes): a fejlesztési folyamatok főként kvalitatív technikákkal történő elemzése. 

Feltáró folyamatértékelés. 

KOCKÁZATVISELŐ FELEK NÉZŐPONTJA (multiple stakeholder perspectives): lehetőség szerint 

mindegyik, de legalábbis a fő kockázatviselő csoportok szempontjainak megjelenítése. 

E szemléletmódnak és struktúrának megfelelően a Trident alapvető sajátossága a kvantitatív és 

kvalitatív módszerek kombinációjának (mixed method) alkalmazása. (Palinkas & mtsai., 2015) 

 

Eredmények 

A Trident e pilléréhez a kimenet (output) az eredmények (outcomes) és a hatások (impacts) 

számbavétele tartozik. Nem biztos, hogy a két utóbbi éles megkülönböztetésére szükségünk lesz, de 

mindenképpen fontos, hogy a kimenet elvárások szerinti alakulása még nem bizonyítja a program 

eredményességét! 

Így például a sok országban népszerű DADA program értékelése során kiderült, hogy hosszú távon e 

program  

- csökkenti a dohányzás valószínűségét ☺ 

- növeli a rendőrségbe vetett bizalmat☺ 

-  és ugyanakkor megnöveli a marihuána használatának valószínűségét  (West & O’Neil, 2004; 

Foxcroft, 2015) 

A program kimenete a programban résztvevők száma; eredménye, hogy számos ismeretet sikerült 

elsajátíttatni; ám hatása egy kicsit más, mint amit eredetileg vártunk volna. A hatások mérése 

azonban szociális területen rendkívül nehéz, mert a társadalmi-kulturális változások szövevényes 

komplexitása, az egyéni életutak nem várt bonyodalmai alaposan megnehezíthetik a hatásokat és 

eredményeket befolyásoló tényezők kiszűrését, vagy ha ez lehetetlen, hatásuk számba vételét. Az 

egyik alapvető probléma az, hogy a viselkedés változását tudjuk mérni, de ez a változás nem 

feltétlenül következik be a program során, vagy annak lezárultával. Gondoljunk csak az elmúlt 

évtizedek közoktatási reformjaira: mire az eredményekkel és a hatásokkal szembesülünk, már 

nemzedékek esélyei változtak meg jobb, vagy rosszabb irányba.  

Meglehetősen gyakori, de ettől még igen súlyos tévedés, hogy a program kedvezményezettjeinek/ a 

szolgáltatás igénybe vevőinek/ az összes érintettnek a véleményét eredménynek tekintjük. Például az 

oktatói munka hallgatói véleményezése sokat mond arról, hogy milyen az oktató és a hallgató 

kapcsolata, és milyen volt az oktatás folyamata – valamint arról is, hogy a kérdőív kitöltésének 

pillanatában milyen hangulatban volt a válaszadó, és elhiszi-e, hogy a kitöltés valóban anonim. Ám 

sokkal kevesebbet mond arról, hogy évek múltán az adott kurzus tartalmai miképpen épülnek be a 

szakember gyakorlatába, mennyiben támogatják személyes és szakmai fejlődését. 
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 Értékeljük az alábbiakat: 

 „sikeres a kezelés, ha egy klinikus úgy ítéli meg, hogy a kliens sikeresen 
leküzdötte a szerfüggőséget, és nincs strukturált kezelési formára szüksége” 
(NHS–NTA, 2010, p. 6.) 

 

 

Az értékelőknek a fenti szempontok, nehézségek figyelembe vételével kell meghatározni olyan 

indikátorokat, amik valóban a kimenetet és az eredményeket (és jó esetben a hatásokat) tükrözik. 

Melyek ezeknek az indikátoroknak a lehetséges forrásai? Meghatározásukhoz sokat segíthet az adott 

terület szakirodalmának ismerete.  

Az értékelő kutató azonban leggyakrabban (ún. generikus értékelésnél) az értékelés szakembere, 

lehetséges és néha előnyös is, de nem várható el tőle, hogy maga is az adott terület szakértője 

legyen. Felkérhet szakértőket, gyakorló szakembereket, vagy kombinálhatja a külső értékelést a 

belsővel ahhoz, hogy az adott szakterület sajátos szempontjait érvényre juttathassa. 

A generikus értékelés, mint műfaj, nálunk egyelőre szokatlan. Ha az értékelő az adott terület 

szakértője, akkor viszont a következőket kell figyelembe venni: 

- a program tervezői és végrehajtói valószínűleg riválisuknak tekintik a kutatókat, és értékelés 

helyett tulajdonképpen egymást fogják vizsgáztatni 

- Az értékelő „ezt már tudom!” felkiáltással elsiklik fontos részletek felett 

- ugyanakkor előnyként jelentkezhet, hogy jobban elfogadják az értékelés eredményét egy, az 

adott szakterületen is tevékenykedő kutatótól. 

Fontos, hogy az indikátorok meghatározásakor is vonják be a klienseket/kedvezményezetteket, mert 

az ő ismereteik (a tapasztalati szakértők tudása) pótolhatatlanok. Az eredményindikátorok mérésére 

ritkán áll rendelkezésre kész mérőeszköz. Ha valóban alkalmas, használjuk bátran, önmagában vagy 

más módszerekkel kombinálva. Ám készüljünk fel rá, hogy eszközeinket általában a programra 

specifikusan kell kifejlesztenünk. (Thornicroft & Slade, 2014) 

 

A folyamat 

A folyamatértékelés a programértékelés rendkívül fontos, és méltánytalanul elhanyagolt területe. 

Folyamatértékelés nélkül ugyanis nem tudhatjuk meg, hogy pontosan mi és hogyan vezetett el a 

program sikeréhez vagy kudarcához, tehát az összességében sikeres program replikációja, 

multiplikációja megfelelő leírás nélkül komoly nehézségekbe fog ütközni. A nagyobbrészt 

sikertelennek tekinthető programot pedig a kudarcokhoz vezető út ismerete nélkül nem tudjuk 

korrigálni, sem a program tanulságait levonni.  

A folyamatértékelés elhanyagolásához többek között az vezetett, hogy itt általában kvalitatív 

módszerekkel kell dolgoznunk, főképpen olyanokkal, mint a megfigyelés, az interjú, a 

fókuszcsoportos interjú, vagy az etnográfiai interakció-analízis. A kvalitatív módszerek előnyeit a 

hazai környezetben nem ismerik, színvonalas munkát kevesen tudnak végezni. Így azután a kvalitatív 

kutatást sokan a gyenge minőségű kvantitatív vizsgálattal keverik össze. A leggyakoribbak a 

következő problémák: 
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- a kutatói kérdés nem megfelelő (a rossz hipotézisből nem lesz automatikusan jó kvalitatív 

kutatói kérdés) 

- a minta kicsi és önkényesen megválasztott (a megfelelő mintavételi eljárások rövid 

összegzését ld. az 1. számú mellékletben) 

- maga az elemzés a felszínesség miatt puszta illusztrációkat szolgáltat, de nem vezet új 

eredményekre, új összefüggések felfedezésére, új értelmezések felé.  

- komoly jártasságot igényel komplex mintázatokból érvényes kategóriákat képezni (Hogard, 

2007), még akkor is, ha elméleti, módszertani és a kutatást segítő fejlett technikai 

megoldásokra támaszkodhatunk.  

A kvalitatív vizsgálatok további árnyoldala a rendkívüli forrásigény: egyetlen órányi interjúanyag, 

videofelvétel elemzése akár 10-15 kutatói munkaórát igényel – többnyire legalább két kutatótól.  

A kutatás fókuszának szem elől tévesztése nagy veszély, mert a kutatási folyamat közben felmerülő 

kérdések eltéríthetnek az eredeti céltól; ez nem mindig baj, akár hasznos is lehet – ha az új kérdések 

a jobbak, célzottabbak és hasznosabbak. A céltalan elkalandozást azonban kerülnünk kell. Célszerű 

lehet a kezdeti „minden elhiszünk és semmit sem” hozzáállást követően meghatározni az 

összefüggéseket, és szisztematikusan végigmenni a kutatás során kijelölt útvonalon, hogy eljussunk 

az adott program elméletéhez. (Corbin & Strauss, 2008) A cél tehát számos lehetséges perspektíva 

integrálásával egy holisztikus kép kialakítása a programról. (Fjellström, 2008; Lund, é.n. Hogard, 

2007).  

A kvalitatív kutatások érvényességét és megbízhatóságát a trianguláció biztosítja. A trianguláció 

lényegében azt jelenti, hogy többféle nézőpontból vizsgálódunk: egymástól eltérő adatokat vonunk 

be az elemzésbe, más-más kutatói nézőpontokat (eltérő diszciplinák, eltérő elméletek) veszünk fel, 

különböző kutatási módszereket alkalmazunk. (Denzin, 2006) „A közös realitás, különböző 

nézőpontokból vizsgálva eltér, az egyes perspektívákból a közösen konstruált valóság egyes fontos 

részletei, minőségei ismerhetőek meg, ebből következően szükséges ezeket a perspektívákat 

megismerni és figyelembe venni egy teljesebb és méltányosabb kép kialakításához. (Lund, é.n.)   Az 

érintettek széles körét bevonó, több perspektívát is megvizsgáló komplex és független értékelés híján 

ezek a nézőpontok nem találkoznak – esetleg versengenek.” (B. Erdős, 2015: 33) 

 

 Vitassuk meg!  

Kincheloe (2007) a következőket mondja a módszertani triangulációról: “A 
bricolage gyakorlója számára a kutatói szigor az eltérések tudatosítását, a 
sokféle perspektíva érvényre juttatását jelenti. Valójában a hagyományos 
kutatói megközelítések „szigora” gyakran nem több mint a feltételezett 
„végső igazság” egyszólamú, diszciplináris korlátok közé szorított 
keresgélése.” 
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Az alábbi ábra segíthet megérteni a többféle nézőpont fontosságát:  

 

2. számú ábra: A különböző nézőpontokból fakadó eltérő eredmények 

 

Forrás: http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Prizma.htm 

 

Ha a „piros” tartományba pozícionáljuk magunkat, akkor az eredmény egy „piros” univerzum lesz. Ha 

azonban a zöld is vizsgálódási ponttá válik, akkor felmerülhet a gyanú, hogy ennél több releváns zóna 

(adattípus és nézőpont) lehetséges. Amikor nem találunk több egymástól jelentősen különböző, kis 

közelítéssel azonos kategóriára redukálható színt (adatot), akkor lesz esélyünk arra, hogy a megfelelő 

módszert megtalálva felismerjük a fény valódi természetét. (B. Erdős, 2011) (A példa egyben a 

kedvelt Grounded Theory /Corbin & Strauss, 2008/ teoretikus mintavételi eljárását is szemlélteti, 

ahol addig vonunk be új adatokat a vizsgálatunkba, amíg el nem érjük a „telítettséget”, azaz még 

több adat sem vezet más, új eredményre.)  

A folyamatértékelést segítheti, és a trianguláció alkalmazását, a kutatói nyitottságot ugyanakkor 

egyáltalán nem zárja ki, ha van valamilyen alkalmas viszonyítási pontunk, kiindulópontunk: például 

egy előző folyamatértékelés eredményei, a lehetséges eljárásokat szabályozó irányelvek, szakmai 

programok, vagy etikai kód.  

Ellis és Hogard egy sajátos módszerkombinációt, a rekonstitutív etnográfiát dolgozták ki abból a 

célból, hogy a költséges etnográfiai módszereket ki tudják váltani. Ennek elemei: 

- a kritikus incidens-technika,  

- a konstitutív etnográfia 

- a Delfi-módszer (Ellis & Hogard, 2006) 

A követett szakmai gyakorlat, a kulcsfontosságú kompetenciák pontos leírása a kritikus incidens-

analízis révén történhet meg. Ellis (1979, id. Hogard, 2007) szerint a szakemberek tudása a következő 

forrásokból származhat: 

- Az empirikus tudás forrása a szisztematikus megfigyelés 

- Az analitikus tudás esetében alapelvekből levonható következtetésekre támaszkodnak 

- Az intuitív tartomány csak részben hozzáférhető („hallgatólagos tudás”), mégis lehetővé 

teszi, hogy a szakember sikeres legyen anélkül is, hogy modellálná a gyakorlatot. 

Az értékelés célja itt a praxis koherens, konzisztens leírása. Fontos, hogy a kutatói leírást a gyakorló 

szakember is hitelesítse.  
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A kritikus incidens-technika Flanagantől (1954, idézi Hogard, 2007) származik, és évtizedek óta 

alkalmazzák arra, hogy segítségével megtalálják a sikeres esetek, és kontraszt-pólusként a sikertelen 

esetek közös pontjait. (pl. Mi történt ekkor? Milyen alternatívákra gondolt? Mi segített a döntésben? 

Pontosan mit csinált?) A konstitutív etnográfia bevezetésétől a kutatók azt remélik, hogy sikerül 

csökkenteni a megfigyelésekre és ezek feldolgozására fordítandó kutatói munkaórákat. A 

visszaemlékezéseket (interjúkat) naplók, szakmai dokumentumok, videók elemzésével egészíthetik ki. 

Fontos, hogy a visszaemlékezés révén nem azt fogjuk megtudni, mi történt pontosan, hanem azt, 

hogy az interjú alanya szerint mi történt (mit szeretett volna, minek kellett volna történnie, mi lett 

volna érdekesebb?) (Hogard, 2007; B. Erdős, 2015) 

 

  

Mit tanultunk az emberi emlékezet működéséről? Mit jelent ez a kutató 
számára? 

 

 

Az interjúkészítésnél gyakran kerül sor kutatási asszisztensek bevonására. Célszerű, ha az 

interjúkészítők fejlett kommunikációs készségekkel rendelkeznek. Ezek hasonlóak, de nem azonosak 

a jó tanácsadó, vagy a figyelmes, jól képzett riporter készségeivel. Fontos, hogy az interjúkészítő 

pontosan ismerje a kutatás fő vonalait, az interjú célját, és saját szerepének központi elemeit: azt, 

hogy a cél az adott jelenség lehető legmélyebb megértése. A jó interjúkészítő érdeklődő és járatos a 

személyközi kapcsolatok alakításában, a bizalom gyors felépítésében – egyéni és csoportszinten 

egyaránt. Érett személyiség, aki tiszteletben tartja mások igazságát akkor is, ha a mondottak eltérnek 

saját meggyőződésétől. (Sanders, 1994) 

Az interjúk és egyéb, az elemzésbe bevont anyagok nyomán kialakuló modellt a kockázatviselőkkel 

történő konzultáció (a „steering”) során tovább finomítják. A hipotetikus modell későbbi validálása a 

Delfi-technika útján történik meg. Ez egy külső, anonim szakértői értékelés, ahol a kapott 

véleményeket ütköztetik, és a keletkező közös leírás kiegészítését kérik, egészen addig, amíg meg 

nem születik a folyamatban a szakértők együttes véleménye. (Ilyen módon személyt nem 

értékelünk!) (Hogard, 2007; B. Erdős, 2015) A folyamatértékelés segíti a szakmai sztenderdek 

kialakítását és megújítását. A kutatásba bevont gyakorló szakemberek reflektálnak saját praxisukra, a 

kutatás során létrejön a „tanuló szervezet” (Fjellström, 2008). 

 

A kockázatviselő felek szempontjai 

A „kockázatviselő” kifejezés egyértelműen jelzi a kutatásba lépők partneri viszonyát.  A Trident ebből 

a szempontból nem tesz különbséget kliens, résztvevő, kedvezményezett, célcsoport, gyakorló 

szakember, finanszírozó és bármely más érintett között. A kockázatviselés hangsúlyozza a személyes 

befektetést a programba, és ráirányítja a figyelmet arra a tényre, hogy a célok remélt teljesülése 

mellett előre ki nem számítható, kedvező vagy kedvezőtlen hatások is bekövetkezhetnek. 
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 Fejtsük meg a rejtvényt, és vitassuk meg a lehetséges 
tanulságokat: 

Egy bizonyos perspektívából az itt következő állítás igaz, egy másik – a szöveg 
szempontjából kiemelt – nézőpontból mutatva pedig nyilvánvalóan hamis: 

I+XI=X 

 

A kockázatviselő felek érdekközösségének alapja, hogy mindannyian fejlődő, fenntartható 

programokat szeretnének, bár rövid távon érdekeik erősen konfliktusosak lehetnek (ld. még Az 

értékelésben érintettek prioritásai c. részt)  Az egyes csoportok szempontjainak kifejezése, a kutatási 

folyamat kiegyensúlyozott, mértéktartó kommunikációja, megalapozottsága, és maga a 

kommunikációs folyamat elősegítheti a kölcsönös megértést.  

E pillér jellegzetes kérdése a következő: Mit gondolnak a program felől a programban résztvevő 

csoportok tagjai? (Hogard, 2013:10)  

 

XI. Az értékelő kutatások kommunikációs vonatkozásai  

 

  

Szimuláljunk egy olyan helyzetet, amelyben az értékelő kutatást végző team 
azt hozza a projekt végrehajtói és finanszírozója tudomására, hogy nem 
javasolja az adott program folytatását. Vegyük videóra a jelenetet, és 
elemezzük a kommunikációt! 

 

 

Tekintettel arra, hogy az értékelő kutatások eredményein programok sikere, jó folytatása múlhat, 

fontos, hogy az esetleges problémákról minél korábban és minél nyíltabban essen szó – mégpedig a 

megoldás keresésének kifejezett igényével. Az értékelő kutatások hazai hagyományainak 

viszonylagos hiánya miatt a kockázatviselő felek közötti kommunikáció a szokottnál is élesebb 

kérdésként merül fel.  Hogard (2007) nem csupán kutatási módszerként javasolja a konzultációs 

módszereket, hanem a felek közötti bizalom erősítésére, a kellemes munkakapcsolat kialakítására és 

fenntartására is.  

 

 Játsszuk el, vegyük videóra, majd elemezzük a következő 
helyzetet! 

Egy szociális intézménybe a minisztérium megbízásából értékelő kutatók 
csoportja érkezik. A legfontosabb kérdés – és ez mindenki előtt ismert – hogy 
az intézmény fő tevékenységét jelentő program folytatódjék-e? 
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Még akkor sem egyszerű a kutatómunkához elengedhetetlen bizalom és együttműködés 

megteremtése, ha a kérdés nem merül fel ennyire élesen, hanem például a program 

továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokat várják a kutatóktól. A helyzet egyik kulcsa biztosan az, 

hogy az értékelő kutatás alanyainak legyen valamilyen kontrollja a folyamat felett, és nyíljon mód a 

részvételükre. Sokat segít a személyesség, a közvetlen találkozás. (Tapella & Rodriguez-Bilella, 2014). 

A kapcsolatfelvétel fázisában könnyebb lehet, ha a választott kutatói megközelítés eleve harmonizál a 

vizsgált program gazdájának szervezeti kultúrájával; a szervezeti kultúrára való érzékenység alapvető 

követelmény. (Rossi et al., 2006) 

 

  

Mit jelent az „expertokrácia” kifejezés?  Miért gyakori, és miért káros ez a 
jelenség? Jelen van-e szociális területen? 

A megfelelő kapcsolat kialakításának egyik eszköze lehet a Social and Health 
Evaluation Unit nyitó kérdőíve (2. számú melléklet), amelynek kérdései jól 
tükrözik a partneri viszony kialakításának szándékát. Keressünk egy olyan 
programot, amelyet a csoport minden/majdnem minden tagja ismer. 
Válaszoljunk e program tulajdonosának nézőpontjából a kérdőív kérdéseire!  

 

 

A kutatónak kommunikációs téren a következőket kell megoldania: 

- Alkalmazkodnia kell az érintett személy/csoport kommunikációs kompetenciájához, és mindent, ami 

érinti őt, értelmezhetővé kell tenni a számára.   

- El kell érnie, hogy minden érintett személy/csoport találjon valami érdekeset, valami hasznosat az 

értékelésben (Rossi és mtsai., 2006). 

Mindez azért nehéz feladat, mert ahogyan már említettük, a különféle csoportoknak versengő, 

konfliktusos, és legjobb esetben is eltérő prioritásai vannak – legalábbis a számukra belátható 

rövidebb távon. Kommunikációs kompetenciáik, és természetesen előzetes ismereteik (vagy 

hiedelmeik) is különböznek. Az értékelő számára hasznos lehet a kontextuális családterápia 

gyakorlatának, a többirányú érdekképviseletnek (multidirectional partiality) az alkalmazása. A 

többirányú érdekképviselet azt jelenti, hogy az értékelő felelősséget vállal minden, a kutatásban 

érintett személyért vagy csoportért, és azért is, hogy a közöttük zajló kommunikáció a lehető 

legkonstruktívabban alakuljon.  Nem foglal tehát állást senki ellen vagy mellett, hanem érdeklődő-

megerősítő módon kommunikál minden érintettel (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986). 

Weiss (1993) a döntéshozói csoportok bevonásának optimális módját keresi: miképpen lehet bevonni 

őket az eredményekről folytatott dialógusba? Ez kulcskérdés, hiszen az eredmények hasznosulása 

másként aligha képzelhető el. A kutató feladata ilyenkor az, hogy átmenetileg képes legyen 

azonosulni a másik fél nézőpontjával, és elég pontosan megértse azt (Hochmuth, 1952).  

A Trident a kommunikációs kérdéseket a kutatás többi fázisában is kiemelten kezeli. Az időközi 

egyeztető megbeszélés a kockázatviselői csoportok között (steering) (Hogard, 2013; Stufflebeam & 

Sinkfield, 2007) nem csupán a kockázatviselő csoportok és a megbízó számára jelent segítséget, de a 
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kutató team is könnyebben végzi a munkáját, mert az érintettek értik, amivel a kutatók foglalkoznak, 

és a steering során nyert információk segítenek a kutatás lényegi eredményeinek kiemelésében. 

 

 

 XII. Az értékelő kutatások sztenderdjei és etikája 

 

Az értékelő kutatások „rezilienciája2” olvasatunkban egyfelől a kutatómunka etikai szempontjainak 

érvényre juttatását jelenti. (Paul, Elder, 2006) Másfelől a kommunikáció során kerülnünk kell a 

rugalmatlanságot, a túlzásokat, vagy a tapintatlanságot. “Az értékelés célja, hogy biztosítsa a hasznos 

információknak azt a maximumát, amit a politikai környezet, a program korlátai, és a 

rendelkezésünkre álló források megengednek.” (Cronbach, 1982; cit. Rossi et al., 2006:23). 

Az értékelő kutatások területén is megfogalmaztak szakmai sztenderdeket, etikai irányelveket. Ezek 

között akadnak olyanok, amelyek bármely kutatási, sőt fejlesztési folyamatra általánosan jellemzőek, 

és azt hivatottak biztosítani, hogy a tevékenység rendszerezett módon történjék, valamint ne 

okozhasson kárt egyetlen érintett csoportnak se. Vannak azonban olyan irányelvek is, amelyek az 

értékelő kutatásokra specifikusabbak, a terület sajátosságaiból következnek, és a gyakorlathoz, a 

fejlesztésekhez való közvetlen kapcsolódás helyezi őket előtérbe. 

Az értékelő kutatásoknál éppúgy, ahogyan más kutatásoknál, célszerű etikai engedélyt kérni a 

vizsgálatok lefolytatásához, mert ilyenkor egy külső nézőpontból vizsgálják meg a lehetséges 

problémákat, és összevetik ezeket a kutatás várható hasznával. A kutatások eltérőek lehetnek abból 

a szempontból, hogy mekkora haszonnal járhat az elvégzésük – vagy a kutatói tévedés mekkora 

károkat tud okozni. Az értékelés mellékhatásait, azaz a nem tervezett negatív hatásokat számos 

tényezőre vezethetjük vissza: okozhatja a nem megfelelő felkészültség, a forráshiány, az időhiány, a 

kutató túlzott bevonódása, vagy éppen távolságtartása, amit az értékelés résztvevői közönyként 

interpretálhatnak, és nem adnak részletes, pontos válaszokat. Lehetséges, hogy a kutató nem fedi fel 

saját érdekeltségét, vagy nem vet számot azzal, hogy a saját értékrendje miképpen befolyásolhatja az 

evaluációt. Ha nagyon erősen próbál megfelelni az értékelést kérő vagy a vizsgált klienscsoport 

elvárásainak, akkor eltúlozhatja saját kompetenciáit, vagy a kommunikáció során torzíthatja az 

eredményeket, szelektíven kiemelve egyes kedvező vonatkozásokat, elhallgatva a kedvezőtleneket.  

Az értékelés sztenderdjeit, hasonlóan a nemzetközi ajánlásokhoz (Sanders, 1994), négy fő szempont 

mentén ismertetjük: 

 

Hasznosság 

E követelmény a kutatás gyakorlatias jellegéből fakad: az értékelő arra törekszik, hogy a felhasználók 

számára hasznos és felhasználható információkat adjon. Ehhez elsősorban azonosítani kell azokat a 

csoportokat, akiket az adott program (és annak értékelése) érinteni fog. Világosan meg kell határozni 

e csoportok szükségleteit, prioritásait. Az értékelést elkötelezett és hozzáértő személyek végezzék. 

Így az eredmények nemcsak érvényesebbek, megbízhatóbbak lesznek, de jobban is hasznosulnak. 

 
2 A kifejezés helyénvaló, mert – különösen az értékelés kezdetén – feszültségekkel teli helyzeteket 
tapasztalhatunk, ahol az egyensúlyozás a különféle elvárások között megterhelő lehet. 
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Fontos, hogy az értékelés során az információk megfelelően tág körére támaszkodjunk, és minden 

lényegi kérdést feltegyünk. Kellő részletességgel le kell írnunk az értékelt program kontextusát, 

céljait, eredményeit. Nem csak az az eredmény, amit előre elterveztünk. Ha például bevezetnek egy 

ösztöndíjprogramot, vagy valamilyen fizetett szolgáltatást ott, ahol korábban az önkéntességre 

építettek, a program célja teljesülhet, ám nem szándékolt hatásként a másik, korábbi kezdeményezés 

elhalhat, annak ellenére, hogy korábban működőképes volt. 

Világossá kell tennünk a kutatás folyamatát – a kutatói nézőpontokat, az alkalmazott eljárásokat, az 

adatok értelmezésének módját. Mindezt követhetően, áttekinthetően kell ismertetnünk, hogy a 

felhasználók pontosan értsék az értékelés kereteit, célját, folyamatát és eredményeit.  Fontos, hogy a 

felhasználó számára érthetően fogalmazzunk meg mindent. Ha képesek követni az elvégzett munkát, 

nagyobb az esélye, hogy az eredményeket fontosnak tekintik és valóban hasznosítani akarják. A 

tudományos nyelv a következtetés és az érvelés nyelve, logikus és egyértelmű. Minden értékelő 

kutatótól elvárható, hogy képes legyen mások számára is érthető módon, összefogottan 

megfogalmazni a saját eredményeit. 

Ismertetnünk kell az értékelés lehetséges korlátait is. A veszélyt, hogy az értékelés eredményeit 

félreértik, a minimumra kell csökkentenünk, hiszen egy értékelő kutatás eredményei általában 

valamilyen konkrét beavatkozás alapjául szolgálnak: ez pedig szociális területen egy sérülékeny 

csoport életminőségének javulását vagy rosszabbodását okozhatja. Fontos, hogy amint a kutatás 

értelmezhető, hasznosítható eredményeket hoz, tájékoztassuk erről az érintetteket, akkor is, ha a 

kutatás még folyik. 

 

Kivitelezhetőség 

A kivitelezhetőség alatt azt értjük, hogy az értékelés legyen valószerű, mértéktartó, egyben 

diplomatikus. Ez az irányelv fogja okozni a legnagyobb problémát, hiszen jelenleg Magyarországon 

nagyon ritka, de külföldön sem általános, hogy a színvonalas értékelés mindhárom lényegi feltétele 

adott: 

- Kompetens kutatócsoport. A kompetencia alatt azt is értjük, hogy a csoport tagjai 

folyamatosan fejlesztik önmagukat az adott területen 

- Megfelelő mennyiségű és kellő rugalmassággal felhasználható forrás  

- Megfelelő időkeretek 

Ami a finanszírozást illeti, fontos, hogy maga a kutatás költséghatékony folyamat legyen, azaz 

színvonalas, használható eredményeket adjon ehhez mérten takarékos módon. Kvantitatív 

vizsgálatok esetében a mintavétel, a minta mérete jelentősen befolyásolhatja az eredmények 

pontosságát (ld. még első- és másodfajú statisztikai hiba csökkentésének kérdése). Kvalitatív 

vizsgálatok esetében a triangulatív megközelítés biztosítja a jobb érvényességet és megbízhatóságot, 

ugyanakkor ez meglehetősen sok kutatói munkaórát és nagy gyakorlatot igényel. 

Lényeges, hogy az adatgyűjtés során minél kevésbé zavarjuk meg a kutatási folyamatban érintettek 

életét, tevékenységeit.  

A kivitelezhetőség egy természetes aspektusa a politikai tényezők számba vétele. Ismernünk kell a 

különböző érdekcsoportok hozzáállását, tudnunk kell, hogy ezek az attitűdök, pozíciók mennyiben 
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akadályozhatják az értékelés lefolytatását, és miképpen kerülhetjük el az eredmények elfogult 

értelmezését, nem megfelelő felhasználását.  

 

 Szimuláljunk egy egyeztető megbeszélést, ahol az alábbi felek 
tájékozódnak az értékelés folyamatáról!  

Most érdekeket fogalmazunk meg – figyeljünk arra, hogy ezek ellentettjei a 
kockázatok, a félelmek. 

- kliensek: felismert érdekük többnyire a minél magasabb szintű 
szolgáltatás, a legkevesebb kényelmetlenség árán 

- a szolgáltatást nyújtó szervezet vezetője: érdeke a hatékonyság, a 
gördülékeny munkaszervezés 

- a szolgáltatást nyújtó szervezet stábja: érdekeik között szerepel a 
hatékonyság, de az is, hogy az eredményeket arányos, sőt alacsony 
személyes idő- és energia befektetéssel érhessék el. 

- döntéshozó: érdeke legitimációjának erősödése, és a 
költséghatékonyság 

- az innováció szakmai tervezője: saját szakmai hírnevének 
öregbítésében érdekelt 

- értékelő kutató (Soroljuk fel az érdekeltségeket a tanultak alapján!) 

 

 

A fenti gyakorlat megmutatta, hogy az értékelés érintettjeinek érdekei rövid távon nem esnek egybe. 

Fontos, hogy az értékelés során feltáruló érdekkonfliktusokat nyíltan kezeljük, különben ezek mind az 

értékelés folyamatát, mind pedig az eredményességét rontani fogják. A hosszú távú érdek 

egységesen a hatékony program, így elvileg lehetséges olyan közös alapot találni, ami a másik 

nézőpontjának megértését, érvényességének elismerését megkönnyítheti.  

Gyakran előfordul, hogy egy vagy több kockázatviselői csoport tart az értékelés eredményétől, és 

ezzel a félelemmel mindenképpen foglalkozni kell az eredmények nyilvánossá tétele során. A cél nem 

a program akadályozása, hanem a tanuló szervezet megerősítése, ahol a hibákra úgy tekintünk, mint 

a tanulás velejárójára, sőt elősegítőjére. Ez nem azt jelenti, hogy minél többet hibázunk, annál jobb a 

helyzet; hanem azt, hogy mivel egyetlen eset sem tökéletes mása egy másik esetnek („Nem léphetsz 

kétszer ugyanabba a folyóba”), így azonban minden problémamegoldó folyamat természetes 

velejárója néhány hiba előfordulása. Még akkor is így lesz, ha adott program végrehajtása során 

ismert területen alkalmazunk ismert, sőt sztenderdzált eljárásokat. Innovatív programoknál 

valószínűleg elkerülhetetlenek a hibák. Ami elvárható, hogy mindent megtegyenek ezek kezelése 

érdekében – előzetesen is, és a folyamat során is. A „tökéletes” újszerű program eléggé 

valószerűtlen. 

 

Korrekt értékelés 

Ezek a sztenderdek az értékelés jogszerűségét, etikusságát, és az értékelésben érintettek megfelelő 

képviseletét biztosítják. 
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Az értékelés legyen szolgáltatás-orientált, azaz segítse a szervezeteket abban, hogy minél 

hatékonyabban szolgálják célcsoportjaik rövid és hosszabb távú érdekeit. Mielőtt az értékelés 

megkezdődne, az érintetteknek világosan, formálisan (szerződésben) rögzítve kell meghatározni, ki, 

mit, milyen határidővel fog elvégezni, kire milyen mértékben vonatkozik titoktartási kötelezettség, ki 

és milyen formában jogosult a kutatási jelentés egészének/részeinek megismerésére, valamint a 

munkához fűződő szerzői jogokra. 

Az értékelés nem sértheti meg egyetlen személy jogait sem. Nem veszélyeztetheti jólétét vagy 

pszichoszociális jóllétét. Az értékelés során az adatközlőket és az értékelés minden érintettjét 

tisztelettel kezeljük, és biztosítjuk a titoktartás szükséges mértékét. Hiba az értékeléssel kapcsolatos 

kulcsfontosságú kérdésekben anélkül dönteni, hogy az érintettekkel konzultálnánk. Nem szabad 

titoktartást ígérni olyan helyzetekben, amikor ez technikailag kivitelezhetetlen (pl. viszonylag kis 

létszámú csoportok esetében, ahol a kevés résztvevő demográfiai adatai egyértelművé teszik a 

személyek kilétét.) 

 

  

Csak személyekre vonatkozik a titoktartás kívánalma?  

Milyen speciális, korábban nem szükséges felkészültségeket kíván meg az e-
világ ezen a téren? 

Mit jelent a tájékozott beleegyezés fogalma? Elegendő-e, ha aláíratunk a 
vizsgálatba bevont személyekkel egy beleegyező nyilatkozatot? Miképpen 
függ össze ez a kívánalom a kockázatviselő megnevezéssel? 

 

Próbáljunk megtervezni egy tájékoztató szöveget egy, a csoport által jól 
ismert szociális program értékeléséhez! 

 

 

A tájékozott beleegyezés fontos, ugyanakkor az adatközlőknek e folyamat során adott információk, 

sőt, a puszta figyelem adása/megvonása is megváltoztathatja az eredményeket. 

 

  

Mi a Hawthorne-hatás? Miben különbözik a Rosenthal-hatástól? Hogyan 
függhet össze mindez a szociális konstrukcionista kutatói pozícióval, 
amelynek értelmében nincs be nem avatkozó, teljesen objektív megfigyelés? 
Lehet-e az adatközlő és a kutató egymás között kommunikációjának 
jellemzőit adatként kezelni?  
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Az értékelés legyen teljes és méltányos, azaz minden esetben vegyük számításba az értékelésre 

kerülő program erősségeit és fejlesztendő területeit. Így az előbbiekre építeni tudnak majd, a gyenge 

pontokon pedig megerősödhetnek. A kommunikáció során érdemes tudatosan a fejlesztői szándékra 

összpontosítani (nem „gyengeségek”, hanem „fejlesztendő területek”), mert így a problémák 

megoldásának szándéka felerősödik, a problémák takargatásának gyakorlata viszont értelmét veszti.  

Az eredményekhez legyen mindazoknak megfelelő hozzáférése, akik a folyamatban érintettek, vagy 

jogszabály biztosítja hozzáférésüket. Világosítsuk fel őket az értékelés korlátairól is.  

Az értékelés finanszírozására az általános, ismert szabályok vonatkoznak, azaz a kutatási források 

felhasználása legyen indokolt, a forrásfelhasználás feleljen meg az elvégzett munka volumenének, a 

kutatás mélységének, minőségének. 

 

Pontosság 

A pontosság alatt a megfelelő kutatói kérdésfeltevést, az érvényesség, és a megbízhatóság 

követelményének való megfelelést értjük. 

 

  

Idézzük fel, mit tanultunk korábban az érvényességről és a megbízhatóságról!   

 

 

A pontosság kritériumai akkor teljesülnek, ha az értékelt programot nagyon alaposan, részletesen le 

tudjuk írni, és a program kontextusát is részletesen elemezzük. A kontextuális tényezők döntő módon 

befolyásolhatják a program sikerességét. Például eltérhet a szegregátumban vagy középosztálybeli 

környezetben elvégzett iskolai fejlesztő programok sikeressége, és a jobb társadalmi helyzetű csoport 

többet profitálhat a programból akkor is, ha azt eredetileg éppen a hátrányos helyzetű, sérülékeny 

csoportok megsegítésére hozták létre.  

 

  

Hasonlítsuk össze a külső és a belső értékelés előnyeit és hátrányait a 
pontosság elve mentén! 

 

 

A kutatás céljait, lépéseit olyan részletességgel kell ismertetni, hogy a leírás alapján világossá váljon a 

kutatás követett logikája: 

- Miért éppen az adott kérdéseket tettük fel? 

- Milyen minta, milyen módszerkombinációval fogja megadni a választ; miért éppen ezek a 

módszerek?  
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- Hogyan, milyen felülvizsgálati eljárásokkal biztosítottuk a szükséges korrekciókat? Nem az a 

baj, ha az előre meghatározott mintavételi eljárást, vagy a módszereket menetközben 

finomítani kell, de az nagyon nagy baj, ha látjuk a hibákat, és semmit nem teszünk ezek 

kivédésére! 

- Melyek a mintavétel, az alkalmazott módszerek korlátai?  

- Melyek az értelmezés korlátai? 

- Hogyan vezet el értelmezésünk a kutatás következtetéseihez, és mennyire megalapozottak 

ezek a következtetések? (Ellis & Hogard, 2006; Reynolds, 2014) 

A cél, hogy az a szakember, aki a kutatási jelentést elolvassa, fel tudja mérni kutatásunk 

érvényességét, színvonalát. Fontos, hogy a kutatási jelentés megírása során ne torzítsuk el a 

megismert képet – sem érdekből, sem pedig saját értékrendünk hatására. Az önismeret, az 

önreflektív hozzáállás a kutatói pályán alapfeltétel, mert segíthet az elfogultságból eredő torzításokat 

a minimumra csökkenteni.  

 

 Értékeljük Carol Weiss következő sorait! 

„Tekintve, hogy az értékelő kutató általában liberális, reformszemléletű, 
humanitárius eszmék követője, és a megfosztottak képviselője, nagyon nehéz 
számára, amikor az eredmények alapján valamilyen szociális program 
befejezését kellene javasolnia. Másfelől, bármelyik értékelő nehezen szánná 
rá magát, hogy olyasminek a folytatását javasolja, ami láthatóan nem jár 
eredményekkel.” (Weiss, 1993:104) 

 

 

Az eredményeket összefoglaló kutatási jelentések gyakran nyilvánosak. Nehezen kezelhető helyzet 

jöhet létre akkor, amikor egy-egy érdekcsoport a kutatási jelentés egyes, számára kedvezőtlen 

eredményeit elhallgatva, másokat pedig kiemelve érvel saját álláspontja mellett. A tudományos 

életben ez ritkábban történik meg, az értékelő kutatások azonban életünk fontos területeit 

közvetlenül érintő programokkal foglalkoznak, így az eredmények felhasználása és nyilvánossága más 

jellegű. 

Az értékelő is tévedhet. Tévesen pozitívan értékelhet egy hatástalan programot, vagy negatívan egy 

hatékonyat. Az értékelés értékelése, azaz a meta-evaluáció szükséges lépés, elvégzését az e 

fejezetben ismertetett irányelvek segítik. Ha a fenti sztenderdekre kellő figyelmet fordítottuk, 

értékelésünk értékelése megfelelő lesz. A gyenge minőségű értékelés ahhoz vezethet, hogy adott 

szükségletekhez nem rendelünk megfelelő szolgáltatásokat, hatékony programoknak vetnek majd 

véget, míg a károsító, színvonaltalan programok zöld utat kapnak. Az értékelés problémái akár az 

értékelésbe bevont szervezet válságához is vezethetnek.  

Ennyi borzasztó kockázat közepette miért is értékeljünk? Azért, mert értékelés nélkül ugyanezekkel a 

problémákkal kell majd szembenéznünk, csak sokkal súlyosabb formában. Jobb sorsra érdemes 

kezdeményezések halnak el, fejlődési lehetőségek mellett megyünk el anélkül, hogy azokat 

észrevennénk, meglévő forrásainkat pedig elpocsékoljuk. Az értékelő kutatás mellőzése 

összességében nagyon nagy költségekkel járhat – gazdasági és társadalmi értelemben egyaránt. 
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XIII. Mellékletek  

 

1. számú melléklet: Mintavételi eljárások 

 

Mintavételi eljárások 

Valószínűségi mintavétel: véletlen mintavétel; rétegzett mintavétel; klaszteres mintavétel; ezek 

kombinációja a mintavétel során. 

Célzott mintavétel: reprezentativitást/összehasonlítást célzó; különös esetet vizsgáló; szekvenciális; 

célzott mintavételi technikákat kombináló. 

Kényelmi mintavétel: elérhetőségi; önkéntes. 

Kevert módszerek: egyszerű (basic); szekvenciális; egyidejű (concurrent); többszintű (multilevel); a 

kevert módszerek kombinációja.  

Reprezentativitást/összehasonlítást lehetővé tévő mintavételi eljárások: tipikus eset; deviáns eset; 

intenzitás; maximum-variációs; homogén; reputációs. 

Különös esetet vizsgáló: feltáró (revelatory) eset; kritikus (azaz döntő jelentőségű) eset; a 

politika/szakpolitika szemszögéből fontos eset; teljes körű; kritérium-alapú. 

Szekvenciális mintavétel: teoretikus mintavétel; megerősítő/cáfoló esetek; opportunista/emergens 

minta; hólabda. 

 

1. számú táblázat: A célzott és a valószínűségi mintavétel különbségei 

A kontraszt Célzott mintavétel Valószínűségi mintavétel 

elnevezések célzott/nemvalószínűségi/kvalitatív  tudományos/véletlen/kvantit

atív 

a mintavétel átfogó 

célja 

a kutatói kérdés határozza meg a kutatói kérdés határozza 

meg 

általánosíthatóság lehet ilyen célja (transzferábilitás) van ilyen célja (külső 

érvényesség) 

az esetek 

kiválasztásának logikája 

a kutatói kérdés egyes részcéljai 

alapján – a kutató azokat az 

eseteket választja ki, amelyekből a 

lehető legtöbbet tudhatja meg 

reprezentativitás – a kutató 

azokat az eseteket választja 

ki, amelyek együttesen 

reprezentálják az adott 

populációt 

a minta mérete rendszerint kicsi, harminc, vagy 

annál kevesebb eset 

elég nagy ahhoz, hogy a 

reprezentativitást biztosítsa – 

minimum ötven eset 

az információ 

terjedelme/mélysége 

elemezési 

egységenként 

az információ mélysége (depth) az információ kiterjedtsége 

(breadth) 
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mikor határozzák meg 

a mintát 

a kutatás kezdete előtt, vagy a 

kutatás alatt, vagy előtte is, alatta 

is 

a kutatás kezdete előtt 

hogyan veszik a mintát szakértői vélemény alapján matematikai képletek 

segítségével 

mintavételi keret informális keret, valamivel 

nagyobb, mint maga a minta 

formális, rendszerint sokkal 

nagyobb, mint maga a minta 

a keletkeztetett adat 

típusa 

többnyire narratív – lehet 

numerikus 

többnyire numerikus – lehet 

narratív 

(Teddlie & Yu, 2007) 

 

2. számú táblázat: A mintavételi eljárások céljai 

Stratégia Cél Példa és megjegyzés 

kritérium 

(i=importance) 

azonosítani és 

beválasztani minden 

olyan esetet, amely 

valamilyen fontossági 

kritériumnak megfelel 

sztenderd kérdőíves vizsgálat esetében 

utánkövető, a mélyebb megértést célzó 

vizsgálat 

kritérium 

(e=exceed) 

egy meghatározott 

kritériumon túli esetek 

pl. azok, akik nem tudták teljesíteni az adott 

programot 

tipikus eset ami a leggyakrabban, 

átlagos módon 

történik 

azok is értsék, mi történik a színtéren, akik 

nem részesei – nem az általánosítás a célja 

homogén adott alcsoport 

mélységi vizsgálata – 

lehetővé teszi a 

csoportos interjút 

pl. roma nők a közéletben; felépülő 

szenvedélybetegek az egyházi rehabilitációs 

intézményekben 

hólabda hasonló 

sajátosságokkal 

jellemezhető 

személyek elérése 

pl. felépülő szenvedélybetegtől kérdezzük, 

hogy kit ajánlana/segítene még megkérdezni 

extrém/deviáns 

eset 

a szokatlant és a 

tipikust egyszerre 

képes megjeleníteni 

pl. aki a legtöbb kezelést kapta sikertelenül 

vagy a legkevesebbet eredményesen – 

indokolt az óvatosság az eset megválasztása és 

vizsgálata során (nem a „szenzációt” keressük) 

variációs-intenzív mint az előbb, de 

kevésbé az extrém 

irányába vizsgálódva 

előzetes tájékozódás szükséges az 

elképzelhető variációkról 

maximum 

variációs 

közös vonások, 

mintázatok felfedezése 

a heterogén mintában 

lehet arra is alkalmazni, hogy minél 

pontosabban írjuk le a különböző 

kontextusok/esetek egyedi sajátosságait 

kritikus eset általánosítható 

eredmények 

melyek a kulcsfontosságú dimenziók, 

amelyektől az eset kritikus esetnek számít? – 
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különösen fontos ezt tudni akkor, ha egyetlen 

programot/helyszínt/csoportot tudunk 

megvizsgálni 

elmélet-alapú 

(elméletvezérelt 

és adatvezérelt 

egyaránt) 

egy adott konstrukció 

példáit megtalálni 

azzal a céllal, hogy a 

konstrukciót tovább 

árnyaljuk 

fontos elméleti konstrukció lehetséges 

megnyilvánulási formái 

a mintában felfedezett konstrukció variáció 

(emergent concept – ez lényegében a 

megalapozott elmélet, sk. megjegyzés) 

hitelesítő-

diszkonfirmáló 

eset 

a lehetséges 

mintázatok 

jelentőségének pontos 

felmérése, a felmerülő 

magyarázatok, 

eredmények 

ellenőrzése új esetek 

bevonásával 

ha a trendeket azonosítottuk, keressünk ennek 

ellentmondó eseteket (vö. Karl Popper, sk. 

megjegyzés) 

a megerősítő esetek elmélyítik és hitelesítik a 

kapott eredményeket 

az ellentmondó esetek segítenek az 

érvényesség határainak megállapításában; 

emellett versengő magyarázatok megalkotását 

teszik lehetővé 

rétegzett célzott főként a variációk 

meghatározására 

alkalmas, bár közös 

vonások 

felmerülhetnek 

a tipikus eset és a max. variáció kombinációja 

(pl. adott egészségügyi probléma kezelésénél 

az átlagos költségekkel járó, a kevesebb és a 

többletköltséggel járó megoldások vizsgálata) 

– kevesebb a hozadéka, mint a max. variációs 

mintavételnek, de több, mint a tipikus eset 

szerinti mintavételnek 

célzott random az eredmények 

hitelességét növeli 

kevésbé reprezentatív, mint a valószínűségi 

random 

opportunista-

emergens 

a menetközben 

felmerülő kérdések 

tisztázására 

akkor alkalmazzuk, amikor a kutatás elején 

lehetetlen azonosítani azt a populációt, 

amelyből a mintát vennénk – főképpen az 

etnográfiai terepmunka módszere 

kényelmi azokat vizsgáljuk, 

akiket el tudunk érni 

gyakran használják, de nem tekinthető 

célzottnak, sem stratégiainak 

(Pálinkás & mtsai., 2015) 
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2. számú melléklet: A Social and Health Evaluation Unit (SHEU) nyitó kérdéssora 

 

Köszönjük, hogy segítségünkre lesznek egy értékelő modell kialakításában.  

Munkánk célja: (rövid, egymondatos leírás).  

Az Önök tudása, véleménye az értékelő folyamat egyik fontos pillére. Kérjük, legyenek segítségünkre 

abban, hogy a lehető legjobb értékelési tervet állíthassuk össze, és válaszoljanak az itt következő 

kérdésekre.  A kérdések három területre vonatkoznak: a program eredményeire, folyamataira, és az 

érintett felek nézőpontjára.  

Elvárások 

Milyen előzetes elvárásuk, elképzelésük van az értékeléssel kapcsolatban? 

 

Az első terület: az eredmények  

A lehető legpontosabban fogalmazva, melyek azok az eredmények, amelyeket a program 

segítségével el akarnak érni? 

Ezek közül milyen eredmények mentén érdemes Önök szerint értékeltetni a programot? 

Milyen információk érhetőek el számunkra, amelyek alátámaszthatják, hogy ezeket az eredményeket 

sikerült elérni? 

Milyen más eredményekhez tudjuk hasonlítani az értékelésre kerülő program eredményeit?  

 

A második terület: a folyamatok  

Melyek azok a lényegi vonások, amelyek az Önök programját a legjobban megkülönböztetik más 

hasonló programoktól? 

A program működtetése során milyen tanulságokat sikerült idáig összegyűjteni? (Mi az a néhány 

legfontosabb tanács, amit egy hasonló program kezdeményezőinek adnának?) 

Melyek voltak a legfontosabb újítások a programban az elmúlt évek folyamán? Miként került ezekre 

sor? 

Az értékelés ideje alatt hányan használják majd a program szolgáltatásait?  

 

A harmadik terület: a kockázatviselő felek  

Kik azok a további érintettek, akiknek a véleménye Önök szerint fontos az értékelés szempontjából?  
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3. számú melléklet: A Maryland Scientific Methods Scale (Madaleno & Waights nyomán, 4.o.) 

 

Az MSMS egy általánosan elfogadott skála, amelynek mentén saját értékelő kutatásunk egyes 

aspektusait bírálhatjuk el. A hatásosság értékelésére alkalmas, a folyamatértékelést alapelveit nem 

építi be. Külső, független értékelést feltételez. Bár egy komplex értékelés minőségét ennek alapján 

nem tudjuk biztosan megítélni, a skála ismerete hasznos az értékelő kutatások logikájának 

megértéséhez, és bizonyos korlátokkal használható a szociális értékelő kutatások megtervezéséhez 

is. A skála különböző, egyre nagyobb érvényességet, megbízhatóságot, reprezentativitást jelentő 

szintek között differenciál: 

1. a programban részt vevő és a programból kimaradó, egymással összemérhető két csoport 

egyidejű összehasonlítása; vagy az intervencióban részesülő csoport a beavatkozást megelőző 

és azt követő állapotának egyszerű összehasonlítása. 

2. az intervencióban részesülő és nem részesülő, egymással összemérhető csoportok egyidejű 

összehasonlítása, vagy az intervencióban részesülő csoportok kezelést megelőző és kezelést 

követő állapotának összehasonlítása. A változások kontrollálása céljából a vizsgálat előre 

definiált változók mentén történik meg.  

3. A programban részt vevő csoport kezdeti és kimeneti állapotának összehasonlítása a 

programban részt nem vevő csoport kezdeti és kimeneti állapotának összehasonlításával. Erős 

befolyásoló, nem kontrollált, és aligha kontrollálható tényező lehet a kliensek eltérő 

motivációja a változásra a két csoportban (ld. a Hawthorne-hatás problematikáját). 

4. Kvázi-random elrendezés az előző szint két csoportjának esetében, amikor a csoportokba 

történő beválasztás véletlenszerűnek tekinthető. Számos esetben ez a módszertani 

szempontból erős és megalapozott elrendezés komoly etikai problémákat vethet fel (milyen 

jogon dönt a kutató a segítség megadásáról vagy elutasításáról?)  A véletlenszerűség 

tulajdonítása kérdéses lehet. Ugyanakkor az a változat, ahol a két csoport aktuális tudásunk 

alapján egyaránt joggal hatásosnak tekintett intervencióban részesül, etikai szempontból már 

nem kifogásolható. 

5. Random kontroll elrendezés: ez a módszertani szempontból robusztus eljárás sem hibátlan, 

mert szociális projektek esetében csak nehezen biztosítható, hogy programban/vizsgálatban 

maradás a két csoportnál egyenlő, és nincs a vizsgálatot befolyásoló egyéb tényező. Szinte 

biztosan van: hiszen egy válságos élethelyzetben lévő személy/csoport nem maradhat segítség 

nélkül pusztán azért, mert elrontanák a kutatást. Itt is megoldást jelenthet, ha nem a 

program/intervenció elmaradása jelenti az alternatívát, hanem egy másik program/kezelés. 

A második világháborút követően amerikai orvosok azt tanulmányozták, hogyan halnak meg a 

hirosimai atomtámadás áldozatai. A sugárbetegség spontán leírását sikerült rögzíteni – azon az áron, 

hogy semmit nem tettek a betegek életéért, vagy legalább szenvedésük enyhítéséért. (Rubin & 

Babbie, 2007) 

 

A GRADE az MSMS-hez hasonló skála:  

- Az „A” szint: az ismételten elvégzett random kontroll (RCT) vizsgálatok egybehangzó, 

konzisztens eredményeit tekinti meggyőző bizonyítéknak. 
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- A „B” szint esetében egyetlen RCT eredményeit több kontrollált klinikai vizsgálat támasztja 

alá.  

- A „C” szintű kutatásokban hosszmetszeti összehasonlítás zajlik, módszere a megfigyelés, 

kontrollcsoportot nem vonnak be.  

- A „D” szintre kerülnek az esettanulmányok, az egyedi intervenciók utánkövetését tartalmazó 

vizsgálatok.  

- A leírásban szinte semmilyen módszerességet nem alkalmazó „E” szint aligha tekinthető 

követendő példának, mert nagyon sok az esetlegesség, és nagy a véletlenek szerepe.  

(GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) Working 

Group 2007) 

A meggyőző bizonyítékokat szolgáltató, a kísérleti elrendezések logikáját követő vizsgálatok 

meggyőzőek lehetnek, de számos gyakorlati problémát vetnek fel a szociális programok esetében. 

Hogyan kontrolláljunk egy szociális intervenciót, ahol többnyire a fő cél a kapcsolati erőforrások 

összességének mozgósítása?  Legtöbbször a kvalitatív kutatásokban/kevert módszertan szerint 

végzett vizsgálatokban alkalmazott triangulatív megközelítés lesz az alkalmas keret,  ahol az 

eredmények egymásra vetítése során az egybehangzó, a program elméletét kirajzoló eredmények 

biztosítják az érvényességet.  

 

Prevenciós programok értékeléséhez jól strukturált szempontokat nyerhetünk az EMCDDA magyar 

nyelven elérhető kiadványából (Kézikönyv drogprevenciós tevékenységek tervezéséhez és és 

értékeléséhez, http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/drogprevencio_kezikonyv.pdf) 

 

A terápiás/rehabilitációs hatékonyság vizsgálatának dilemmáiról és módszereiről a Szociális Szemle 

2015 (1-2) tematikus számában találhatóak további anyagok 

(http://szocialismunka.btk.pte.hu/sites/szocialismunka.btk.pte.hu/files/files/szocialis_szemle_2015_

viii_1_2_online.pdf, (41-75). Ugyanitt érhető el a felépülési tőke kérdőívének magyar fordítása is. 

(292. o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/drogprevencio_kezikonyv.pdf
http://szocialismunka.btk.pte.hu/sites/szocialismunka.btk.pte.hu/files/files/szocialis_szemle_2015_viii_1_2_online.pdf
http://szocialismunka.btk.pte.hu/sites/szocialismunka.btk.pte.hu/files/files/szocialis_szemle_2015_viii_1_2_online.pdf
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