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SZEGED VAROS IPARI MUNKÁSAI OLVASÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS ELEMZÉSSEL

SZENTIRMAI LÁSZLÓ -  GALAMBOS GÁBOR

Szeged város párt- és állami vezetőinek megbízásából 1979. őszén a városban dolgo
zó ipari munkások életmódját, életkörülményeit vizsgáltuk. A széleskörű kutatás, amely 
többek között kiterjedt a mindennapi élet tevékenységeinek szerkezetére (időmérleg
felvétel egy hétköznapra és egy vasárnapra) és a szabadidő-elfoglaltságokra, lehetővé teszi, 
hogy — a kutatás eredeti célkitűzése mellett — elemezzük egy nagyváros ipari munkásai
nak olvasási tevékenységeit is.

Ilyen kutatásokhoz az időmérleg-felvételt lehet igen jól hasznosítani.1 Az időmér
leg-felvétel természetesen nem az egyetlen üdvözítő megoldás. Az empirikus kutatás 
módszerei közül több eljárás egészíti ki egymást. A hagyományos kétdimenziós táblák is 
hasznos felvilágosítást nyújtanak. Ezek tájékoztatnak bennünket arról, hogy milyen 
változókat használjunk prediktorként a többváltozós nominális skála elemzéshez (MNA- 
modell). Az MNA-modell alkalmazása lehetővé teszi, hogy több változó együttesével 
magyarázzuk valamilyen jelenség varianciáját és egyben előrejelezzünk, prédikáljunk.2

Tanulmányunk keretei nem adnak lehetőséget az időmérleg-vizsgálat eredményei
nek közlésére. Sokkal inkább feladatunknak tekintjük, hogy beszámoljunk az MNA-mo- 
dell felhasználásának továbbfejlesztéséről.

A megkérdezettek olvasási szokásaira vonatkozó adatok elemzésénél nem eléged
tünk meg a szokásos kétdimenziós táblákkal, hanem a többváltozós nominális skála 
elemzést, az MN A modellt alkalmaztuk.3

Az MNA-modell alkalmazásával vizsgáltuk:
1. milyen összefüggés van az olvasási gyakoriság és a legfontosabb objektív, vala

mint tevékenységekre vonatkozó változók együttese között. Ezért elemeztük, hogy 
a független változók, a prediktorok milyen mértékben magyarázzák együttesen az olvasási 
gyakoriság varianciáját, azaz azt, hogy miért alakul így az olvasási gyakoriság. A varianciát 
R2-tel jelöljük.

2. Az objektív és a tevékenységekre vonatkozó változók ismeretében megállapít
ható, hogy milyen valószínűséggel prédikálhatjuk, azaz milyen valószínűséggel tudjuk 
tudományosan megalapozott eredményekre támaszkodva előrejelezni az olvasási gyakori
ság alakulását, amennyiben feltételezzük, hogy a populáció eloszlása jelentősen nem 
változik meg. A predikció értékét théta2-tel jelöljük.

3. Vizsgáltuk azt is, hogy az egyes változók milyen mértékben járulnak a variancia 
magyarázatához. Ezt a kategóriaspecifikus értéket éta2-tel jelöljük.
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Az olvasási gyakoriság megoszlásáról a következő megoszlást ismerjük:
1. nem olvas 20%
2. rendszertelenül olvas 41%
3. rendszeresen, havonta olvas 39%.

Az MNA-modellel több elemzést végeztünk. Először azt kívántuk megtudni, hogy 
a szegedi munkásokra vonatkozó társadalmi-demográfiai változók milyen mértékben 
adnak magyarázatot az olvasási gyakoriság alakulására. Eredményeink:

R2 = 0,1257 (1. elemzés)
théta2 = 0,5281

Ez azt jelenti, hogy az olvasási gyakoriság varianciáját, azt, hogy miért így alakul, 
13 százalékban tudjuk az alábbi változók együttesével megmagyarázni. Predikciónk való
színűsége 0,53, azaz a szegedi munkások valamivel több mint a felének olvasási gyakorisá
gát tudjuk helyesen előrejelezni.

Az egyes változók magyarázatuk mértékének sorrendjében:
éta^

1. iskolai végzettség 0,0861
2. munkaköri beosztás 0,0500
3. házastárs munkaköre 0,0374
4. város milyen övezetében lakik 0,0218
5. hol dolgozott először 0,0188
6. neme 0,0007.

Ezen változók közül legnagyobb mértékben az iskolai végzettség és a munkaköri 
beosztás, legkevésbé a neme magyarázza az olvasási gyakoriság alakulását.

A következő elemzésben figyelembe vettünk olyan változókat, amelyek kétdimen
ziós megoszlása az olvasási időre eltérő képet mutatnak. Tulajdonképpen ez az elemzés 
a fizetett munkán kívül egyes jövedelemkiegészítő munkatevékenységre és feltételére 
épül. Figyelembe vettük a lakás bútorzatának jellegét is, hisz a korszerű berendezés kör
nyezete inkább ösztönözhet az olvasásra, mint az elhanyagolt, régies bútorzat. Továbbá 
a korszerűen berendezett lakás magasabb életszínvonalat és feltehetően emelkedettebb 
művelődési igényt tételez fel.

Változóink:
éta2

1. iskolai végzettség 0,0861
2. munkaköri beosztás 0,0500
3. lakás használatának jogcíme 0,0303
4. lakás bútorzata 0,0266
5. jövedelemkiegészítő munka végzése 0,0154
6. kert művelése 0,0079
7. neme 0,0007

Eredményeink:
R2 = 0,1230 (2. elemzés)

théta2 = 0,5529
A második elemzés változói tulajdonképpen semmivel sem magyarázzák meg jobban 

az olvasási gyakoriság varianciáját, mint a társadalmi-demográfiai prediktorok. A szabad
idő-elfoglaltságokat, s így az olvasás időtartamát is jelentősen befolyásoló jövedelem- 
kiegészítő munka kisebb értékkel szerepel, mint az ezt elősegítő környezet, a lakáshaszná

Könyvtári Figyelő 27(1981)5



352 Szentirmai — Galambos

lat jogcíme (pl. kertes családi ház). Más vizsgálatainkhoz hasonlóan nagyon valószínűnek 
tartjuk, hogy az itt alacsony kategóriaspecifikus értékkel szereplő prediktorok más válto
zókon keresztül érvényesítik hatásukat. E z a egyben a zt is m utatja, hogy a kétd i
m enziós táblák ugyan tájékoztatnak valam elyik társadalm i jelenségről, d e  a táblák sokasá
ga sem  tudja egyértelm űen megmagyarázni, hogy a jelenség m iért így alakul.

A harmadik elemzésbe az olvasói magatartásra vonatkozó változókat és néhány 
társadalmi-demográfiai prediktort vontunk be. Ezek:

éta2

1. olvasmány megszerzésének forrásai 0,2082
2. könyvolvasás preferálása szabad időben 0,1711
3. iskolai végzettség 0,0860
4. családi könyvtár nagysága 0,0830
5. munkaköri beosztás 0,0507
6. újságolvasás preferálása szabad időben 0,0093
7. neme 0,0007.

Eredményeink:
R2 = 0,3674 (3. elemzés)

théta2 = 0,7214
Ez azt jelenti, hogy az olvasói magatartásra és néhány társadalmi-demográfiai tény

re vonatkozó változó segítségével eredményeink a korábbi elemzésekhez képest ugrássze
rűen megnövekedtek. Egyértelműnek látszik, hogy az olvasási gyakoriságot legnagyobb 
mértékben az magyarázza meg, honnan szerzi be a megkérdezett olvasmányait.4 Második 
helyen áll annak ténye, hogy a könyvolvasás a kedvelt szabadidő-elfoglaltságok közé 
tartozik vagy sem. Jelentősnek mondható a családi könyvtár nagyságának magyarázó 
szerepe is. Az újságolvasás preferálása elhanyagolható az olvasási gyakoriság alakulásában.

Valamennyi eddig ismertetett, összesen 14 változó segítségével is elvégeztük az 
elemzést. Eredményeink:

R2 = 0,3917 (4. elemzés)
théta2 = 0,7306.

Ha tehát társadalmi-demográfiai tényezőkre/ másodlagos gazdaságban való tevékeny
ségre és olvasói magatartásra vonatkozó változókat együttesen  vonunk be az elemzésbe, 
akkor az olvasási gyakoriság varianciáját már 39 százalékban tudjuk megmagyarázni, 
előrejelzésünk valószínűsége pedig 0,73. Mind az R2, mind a théta2 értéke jelentősen 
megnövekedett, különösen az első és a második elemzéshez képest.

A  továbbiakban célunk az volt, hogy m inél kevesebb változóval m inél kedvezőbb  
értékeket kapjunk. Ennek érdekében kiválasztottuk a legmagasabb kategóriaspecifikus 
értéket mutató négy változót és azokat egymással interakcióban vontuk be az elemzésbe.

Ezek:
1 . olvasmány megszerzésének forrásai — családi könyvtár nagysága,
2 . iskolai végzettség — könyvolvasás preferálása szabad időben

A következő eredményt kaptuk:
r 2 = 0,3721 (5. elemzés)

théta2 = 0,7201.
Azaz a korábbi 14 változóval szemben (4. elemzés) a négy, egymással interakcióban 

lévő változóból képzett két prediktor segítségével a variancia értéke csupán 2 százalékkal
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kevesebb, az előrejelzés valószínűségének jósága pedig a 4. és az 5. elemzésben csaknem 
azonos. Már a kategóriaspecifikus értékekből is következtethettünk arra, hogy az olvasó 
magatartásra vonatkozó prediktorok és az iskolai végzettség tudják az olvasás gyakorisá
gát az eddig elemzett változók közül a legjobban megmagyarázni. Legutolsó elemzésünk 
is azt mutatja, hogy más változók hatása feltehetően ezekben a prediktorokban érvénye
sül, mert a kevesebb független változó alkalmazása is csaknem azt az eredményt adja, 
mint a lényegesen több változó együttese. Természetesen számos egyéb tényező is hat 
még az olvasási gyakoriság alakulására. Mi azonban itt megálltunk és pillanatnyilag meg
elégedtünk azzal, hogy az első elemzéshez képest a variancia magyarázatát kevesebb 
változóval a háromszorosára tudtuk emelni és a predikciónk valószínűségét 0,17-tel 
növeltük.

A kevesebb változó alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy az előrejelzés csoportokra 
vonatkozó konkretizálását elvégezzük. (Ennek számítógépes eljárását most dolgozzuk ki.) 
A théta2 értéke ti. azt jelenti, hogy a modell a minta 72 százalékát helyesen osztályozta. 
Amennyiben egy szegedi munkásra a jövőben azt mondjuk a négy változó ismeretében, 
hogy rendszeresen, rendszertelenül vagy egyáltalában nem olvas, akkor 0,72 a valószínű
sége, hogy igazunk lesz. De mi az egész mintára vonatkozó általánosságnál többet akarunk 
tudni. Tájékozódni akarunk, hogy az egyes olvasói típusokba kik tartoznak. Ezt az inter
akcióban lévő változók koefficienseinek és a gyakorisági megoszlás arányának összeadá
sával tudjuk meg.

Az összes kombinációs lehetőségből kiválasztottuk azt a 15 osztályt, amelyekbe 
legalább 20—20 megkérdezett esett. Ez 58,4 százalékot tesz ki. A többiek közel 100 lehe
tőség közül mintegy 20 egyéb osztályba szóródtak. Táblázatban közöljük, hogy a külön
böző jellemzőkkel rendelkező szegedi munkások milyen valószínűséggel várhatók a jövő
ben az olvasási gyakoriság egyes típusaiba. Az alábbiakban minden típusról közlünk egy 
példát.

Rendszeres olvasói típus
0,82 a valószínűsége, hogy rendszeres olvasó az, akinek otthoni könyvállománya 

meghaladja a 100 kötetet, olvasmányait könyvtárból vagy ismerősöktől kölcsönzi, szak
munkásképzőt végzett és szabad idejében kedvelt tevékenysége a könyvolvasás. A minta
4,6 százalékára vonatkozik (15. osztály).

Rendszertelen olvasói típus
0,73 a valószínűsége, hogy rendszertelénül olvas az, akinek könyvállománya 

26—100 kötet, olvasmányait elsősorban vásárlás útján szerzi be, 8 általánost végzett és 
a könyvolvasás nem tartozik kedvelt szabadidő elfoglaltságai közé. A minta 5,8 százaléká
ra vonatkozik (4. osztály).

A nem olvasó típus
A valószínűsége 0,80, hogy nem olvas az, akinek legfeljebb 25 kötete van otthon, 

nem vásárol és nem kölcsönöz, 8 általánost végzett és a könyvolvasás nem tartozik a ked
velt szabadidő elfoglaltságai közé. A minta 4,1 százalékára vonatkozik (3. osztály).

A predikció értékelése további megállapításokra ösztönöz. Ha a könyvolvasás nem 
tartozik a kedvelt szabadidő-elfoglaltságok közé, de a család több könyvvel rendelkezik,
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mint a minimum és a szegedi munkás vásárol vagy kölcsön vesz könyvet, akkor a jövőben 
azzal számolhatunk, hogy rendszertelenül olvas ( 10. és 11 . osztály).

Az olvasmány megszerzésének forrásai közül a kölcsönzés inkább jelzi előre a rend
szeres olvasást, mint a vásárlás (14. és 15. osztály).

Több kötet a családi könyvtárban nagyobb predikciós értéket mutat a várható 
rendszeres olvasói típusra vonatkozólag (13. és 15. osztály).

Számos kézenfekvő tényt írtunk le, azonban ezeket egzakt módon olyan mértékben 
számszerűsítettük, hogy egyben előrejelezhetjük a szegedi munkások olvasási gyakoriságát.

Ismeretes, hogy az elmúlt, közel 2 évtizedben az olvasásra fordított idő csökkent 
akkor, amikor az iskolai végzettség mutatója országosan emelkedett.5 Tehát az iskolai 
végzettség emelkedése nem jelenti automatikusan a szabadidő növekedését és az olvasásra 
fordított idő emelkedését, ügy gondoljuk, hogy az iskolai végzettség egyedül nem ad 
magyarázatot az olvasási gyakoriság alakulására, ezért kerestünk és találtunk az iskolai 
végzettség mellett más, vele együtt ható mutatókat.

A 80-as évek olvasás- és könyvtárszociológiai kutatásai fontos feladatának tartjuk, 
hogy figyelembe vegyük az egyének időgazdálkodását, tevékenységeik összetételét és 
ebből kiindulva beszéljünk az olvasóról és a nem olvasóról.

Úgy gondoljuk, hogy a bemutatott módszer és a kidolgozás alatt álló eljárások 
(időérték-cluster, előrejelzés számítógépes konkretizálása, AID = Automatic Interaction 
Detector) alkalmasak nemcsak egy város, egy régió populációjának, hanem országos 
minta olvasási tevékenységének vizsgálatára is.
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