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Rövidítések jegyzéke 

 

EPPS - Edwards Personal Preference Schedule 

CUDSA 

 Confront the conflict 

 Understand the other’s position 

 Define the problem(s) 

 Search for and evaluate alternative solutions 

 Agree upon and iplement best solution. 

SZIT - Szociális Intelligencia Teszt 

WHO - World Health Organization 

AP - Alkalmazkodás erő útján (Vezető-autokratikus) 

BC - Alkalmazkodás versengés útján (Versengő-szadisztikus) 

DE - Alkalmazkodás agresszió útján (Agresszív-szadisztikus) 

FG - Alkalmazkodás lázadás útján (Bizalmatlan-lázadó) 

HI - Alkalmazkodás háttérben maradás útján (Önmagát háttérbe szorítómazochisztikus) 

JK - Alkalmazkodás engedelmesség által (Könnyen irányítható-függő) 

LM - Alkalmazkodás együttműködés útján (Kooperatív-túlkonvencionális)  

NO - Alkalmazkodás felelősségvállalás útján (Felelősségteljes-hypernormális) 
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1. Bevezetés 

 

Alapvető szükségletünk a másokkal való érintkezés, a társas interakciókban való 

részvétel, a csoporthoz tartozás által nyújtott biztonság érzése. Kapcsolataink 

minőségéért felelősséggel tartozunk: építhetünk és rombolhatunk is tetteinkkel, 

szavainkkal, gondolatainkkal. A segítő foglalkozást végzőkre, így az ápolókra még 

inkább igaz, hogy szereppartneri viszonyrendszerüket kongruens módon, a másik fél 

jogait, méltóságát és igényeit figyelembe véve kell kezelniük a professzionális, 

eredményes munkavégzés érdekében.   

Az ápolás középpontjában az ápoló-beteg/kliens kapcsolat áll. „Az ápolás olyan 

foglalkozás, amelynek ’tárgya’ az ember, és ebből következően a munkavégzés sikerét 

részben a betegekkel/kliensekkel és a szakma különböző szereplőivel való eredményes 

együttműködés határozza meg” (69). 

A társadalomban létrejött szemléletbeli változások megkívánják az ápolói pálya 

átalakulását is. Az ápolás történetiségét tekintve jelentős fejlődésen ment keresztül, s 

napjainkban nagymértékben kiszélesedett az ápolói munka fogalma. A 

tevékenységközpontú ápolást a személyközpontú megközelítés váltotta fel, amely 

kiegészült a szignifikáns személyek, hozzátartozók, illetve az egyén számára fontos 

személyek körének bevonásával. A fejlődés, az új szemléletű ápolói tevékenység 

prioritásként határozza meg az ápolási folyamat keretein belül végzett tudatos 

betegvezetést, amelynek eredményessége jelentős mértékben az ápoló-beteg interakció 

sikerességétől s ennek részeként az asszertivitás minőségétől függ. 

A jogszabályok azon túl, hogy az általános társadalmi követelményeket, 

normarendszert határozzák meg, iránymutatóak az adott pálya szerepelvárásainak 

tisztázásában, így megkönnyítik az adott szerephez tartozó magatartásminták 

elsajátítását. Az 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről az ápolást az alábbiak 

szerint határozza meg: 

„IV. Fejezet, 98.§. Az ápolás azoknak az ápolási és gondozási eljárásoknak az 

összessége, amelyek feladata az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése és 

helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, a betegségek megelőzése, a szenvedések 

enyhítése a beteg méltóságának megőrzésével, környezetének az ápolási feladatokban 

történő részvételre való felkészítésével és bevonásával” (201). A IV. Fejezet, 98.§. (2). 

E. pontja ezt kiegészítve kiemelt szerepet tulajdonít az ápoló-kliens közötti 
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interperszonális kapcsolatrendszer hatékony működtetésének: „Az ápolás 

egészségnevelési és tanácsadási feladatokat lát el”(200). 

A törvény ezen túl meghatározza az ápolás célját is: „… megteremteni annak a 

feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát és önazonosságát, úgy, 

hogy önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon” (200), vagyis 

prioritásként kezeli azoknak a tényezőknek a maradéktalan megvalósulását, amelyek 

alapját képezik az asszertív magatartásnak.  

Az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 

szóló 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet általános képesítési követelményei az 

egészségügyi képzés célját a következőképpen határozzák meg: „Szakemberek képzése, 

akik magas szintű szakmai és általános műveltséggel, ennek megfelelő emberi 

magatartással rendelkeznek, mely nagyfokú felelősség- és hivatástudattal párosul, 

képesek a magyar és idegen nyelvű szakirodalomban való tájékozódásra, valamint a 

képzési idő alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szakképzettségüknek 

megfelelő szemlélet és magatartás alapján szakterületük magas szintű művelésére” 

(201).  

Ezen túlmenően a rendelet 1. 2. pontja szerint a főiskolai szintű képzés további 

célja, hogy a főiskolai végzettséget szerzett szakember a) „legyen képes önálló és 

szakmai csoportban való munkavégzésre; interperszonális kapcsolatok kialakítására 

és fenntartására;” b) „ismerje az egészség fogalmát és kritériumait, valamint az ember 

szomatikus, pszichés és szociális állapotának sajátosságait, legyen 

személyiségközpontú;”….. d) „legyen képes szakképzettségének és kompetenciájának 

megfelelően részt venni az egészségügyi és/vagy szociális ellátás valamennyi szintjén a 

megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munka folyamataiban” (201).  

Az ápoló BSc szak rendeletben megfogalmazott képzési céljának megvalósítása 

elképzelhetetlen az asszertív készségek alkalmazása nélkül: „ápolók képzése, akik 

tevékenységük során messzemenően figyelembe veszik a betegek eltérő sajátosságait, 

emberi méltóságát, jogait és ennek megfelelően döntenek, cselekszenek…” Ez alapján 

az ápolók képesek: 

 „együttműködni az egészségügyi és szociális szolgáltatások egészének 

tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában és az ilyen jellegű munkák 

értékelésében; 
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 tudatosan választani az ápolási modellek közül és azt a gyakorlatban 

alkalmazni; 

 ismereteiket, készségeiket, képességüket az ápolási folyamatnak megfelelően 

alkalmazni; 

 individuális, személyközpontú ápolás megvalósítására, figyelembe véve a beteg 

(gondozott) pszichés állapotát; 

 külső és belső okok, illetve hatásuk okozta fenyegető és/vagy kritikus állapotok 

felismerése és ennek megfelelő cselekvésre; 

 fejleszteni kommunikációs lehetőségeit és alkalmazni a kommunikációs 

technikát” (201). 

Az Ápolói Pályatükör az alapvető fogalmi tisztázáson túl felsorolja az ápolói 

munkatevékenységeket, a pályakövetelményeket és a szükséges képességeket, valamint 

azokat a funkcionális követelményeket is, amelyeknek az ápolónak meg kell felelnie. 

Témánk szempontjából a pályatükör egyes elemei közül fontosnak tartjuk kiemelni az 

alábbi tényezőket: 

 A szakma általános definíciója, jellemzői: 

o a hivatásához szükséges kommunikációs készséggel rendelkezik 

o az egyént, családot, közösséget pszichésen vezeti. 

 A szakma munkaterülete, munkatevékenysége: 

o a beteg szomatikus, pszichés és mentális szükségletei kielégítésének 

elősegítése 

o az egyén egészségével kapcsolatos fizikai és érzelmi állapotok, helyzetek 

megfigyelése, az észleltek pontos közlése a gyógyító team tagjaival 

o a haldokló pszichés vezetése, …családtagok pszichés támogatása. 

 Pályakövetelmények: 

o az emberek problémáinak megoldására irányuló törekvés együttműködés 

formájában. 
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 Szükséges képességek: 

o bizalmat és elfogadást közvetítő magatartás 

o jó kommunikációs készség 

o pszichovegetatív és érzelmi kiegyensúlyozottság 

o empátia 

o önirányítás 

o szociabilitás 

o önfegyelem 

o felelősségvállalás. 

 Szakmai kimeneti követelmények: 

o képes legyen a helyzetnek megfelelően pozitív módon kommunikálni 

o képes legyen az általános és az ápolói hivatásnak megfelelő viselkedési 

normákat alkalmazni (egyénileg és csoportban) 

o képes legyen az egyént (egyéneket) pszichésen vezetni (178). 

A szakirodalmi források áttekintése kapcsán megállapítható, hogy a kutatók 

elsődlegesen az „asszertivitás tréningek” hatékonyságának a vizsgálatára helyezik a 

hangsúlyt (3, 11, 14, 15, 22, 35, 43, 50, 60, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 86, 96, 97, 102, 109, 

114, 118, 119, 121, 123, 140, 149, 170, 182, 191, 197, 199). Ápolói vonatkozásban 

döntően a különböző szociodemográfiai faktorok (nembeli hovatartozás, végzettség, 

pályán eltöltött idő, a munkahely jellege) függvényében vizsgálják az asszertivitást (4, 

17, 33, 44, 49, 92, 93, 94, 133), továbbá az ápolók többségére jellemző non-asszertív 

magatartás okát az ápolói szerep passzív, szubmisszív jellegében (4, 9, 19, 21, 31, 35, 

41, 42, 78, 111, 119, 122, 132, 146, 150, 152), valamint a női nemi szerepből fakadó 

attitűd (31, 78, 89, 132, 190) meglétében vélik fölfedezni. 

Hiátus tapasztalható – különösen hazai vonatkozásban – a társas hatékonyság olyan 

aspektusú megközelítésében, amelynek kereteit a főiskolai szintű ápolóképzés, illetve a 

segítő kapcsolat adja, és amely elsődlegesen arra fókuszál, hogy a szakmai kompetencia 

interperszonális tudásbeli fedezetét, azaz az asszertivitást a pályafejlődés meghatározott 

szintjén – a szakmai képzés szakaszában – milyen, a betegvezetés szempontjából is 

meghatározó jelentőségű interperszonális magatartásjegyek támogatják. 
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Oktatási rendszerünkben számos kurzus ad lehetőséget ezen személyiségvonások 

diagnosztizálására, illetve fejlesztésére (Pályaorientáció, Szakmai készségek fejlesztése, 

A beteg/kliens segítő pszichológiája és a Beteg/kliensvezetés pszichológiája). A 

harmad- és negyedéves hallgatók számára bevezettük a Szakmai szupervíziót, amelynek 

során a hallgatók tetszőlegesen választott ápolási modell alapján, az ápolási folyamatba 

ágyazottan, konkrét eset feldolgozása kapcsán adnak számot komplex tudásukról, így 

természetesen arról is, mennyire képesek hatékonyan megoldani a területi gyakorlat 

során felmerült szituációkat. Azt tapasztaltuk, hogy az ápolójelöltek elméleti ismeretei 

megfelelő szintűek, vagyis a szakmai kompetencia objektív tudásbeli fedezete körükben 

adott. Ennek ellenére gyakran bizonytalanok az interperszonális kapcsolatok 

kezelésében, s ezt általában a non-asszertív magatartás kategóriájába tartozó, restriktív 

ápolói attitűd dominanciájával kompenzálják. 

Kutatásunkkal az ápolóképzésben mutatkozó hiány pótlásához igyekszünk 

hozzájárulni. Hazai vonatkozását tekintve a téma jelentősége ellenére nem kap kellő 

prioritást, továbbá a társas hatékonyság olyan aspektusú megközelítése, amelynek 

viszonyítási alapját a segítő kapcsolat és a tanácsadás adja, jelentős mértékben 

hozzájárulhat az ápolók szemléletének, attitűdjének formálásához, a fejlesztést igénylő 

területek meghatározásához. 
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2. Irodalmi áttekintés 

 

Elméleti fejezetünkben az asszertivitás teoretikus kérdéseivel, annak pályalélektani 

megközelítésével, valamint az asszertivitás ápolói hivatásban betöltött szerepével 

foglalkozunk. 

 

2. 1. Az asszertivitás elméleti kérdései 

 

Ebben a részben bemutatjuk az asszertivitás fogalmát, az asszertív jogok listáját, 

viselkedést szabályozó mechanizmusait, komponenseit, továbbá az asszertivitás pontos 

megkülönböztetését a nemkívánatos magatartásbeli jegyektől. 

 

2. 1. 1. Az asszertivitás fogalma 

 

Az asszertivitás iránti érdeklődés Salterig vezethető vissza, aki a ’Kondicionált 

reflexterápia’ című művében még „izgatottságnak” nevezte a fogalmat: egy olyan 

átfogó jellemvonást írt le, amely lehetővé teszi, hogy az egyén legyőzze gátlásait és 

passzivitását. Salter jellemezte a „gátlásos személyiséget”, valamint az „izgatott 

személyiséget” és megfigyelte, hogy egy gátlásos egyént terápiával segíteni lehet abban, 

hogy izgatott reakciót adjon. A Salter-féle izgatottsági reakciók hat komponensből 

állnak: (a) érzelem-beszéd, azaz azt verbalizálni, amit érzünk; (b) arc-beszéd, azaz az 

érzelmek nonverbális kifejezése; (c) az a képesség, hogy ellentmondó vagy támadó 

állítást tegyünk, ha nem értünk egyet valakivel; (d) gyakori „én-közlések”, azaz egyes 

szám első személyű mondatok használata; (e) az a képesség, hogy dicséretet vagy bókot 

fogadjunk el; (f) önmagunk dicséretének képessége; és végül (g)  képesség arra, hogy a 

jelennek éljünk és spontánok legyünk. Salter számos tünet kezelésében ért el sikereket 

az „izgatottsági reakciók” alkalmazásával, pl. depresszió, félénkség, pszichoszomatikus 

és szexuális problémák esetében (165).  

Wolpe használta nyomtatásban elsőként az asszertivitás kifejezést „Pszichoterápia 

reciprok gátlás által” című művében (192), továbbá ő volt az, aki az asszertív tréning 

terápiás technikáját formába öntötte. Szerinte az asszertivitás „nemcsak a többé-kevésbé 

agresszív magatartásra utal, hanem a barátságos, szeretetteljes és más nem izgatott 
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érzések kifejezésére is”, és beletartozik „bármely, más személy iránt érzett emóció 

megfelelő módon való kifejezése a szorongás kivételével” (193). A szerző alapvető 

premisszája szerint az asszertív magatartás „közvetlenül versenyez a szorongással, 

nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy a mély izomrelaxáció kölcsönösen gátolja a 

szorongást” (193).  

Wolpe és Salter egyaránt elfogadta a non-asszertív viselkedés modelljét, amely 

szerint az egyén rendelkezik a szükséges asszertív készségekkel, de asszertív 

viselkedése a kondicionálódott szorongások miatt gátolt lehet.  

A későbbi kutatások gyakran bevonták a „jog” fogalmát is az asszertív viselkedés 

leírásába. Lange és Jakubowski az asszertivitást a következőképpen határozta meg: 

„kiállni a személyes jogokért, és közvetlen, őszinte, megfelelő módon kifejezni a 

gondolatokat, érzéseket és vélekedéseket anélkül, hogy mások jogait sértenénk” (104).  

Alberti és Emmons hasonlóképpen írta le az asszertivitást: „olyan viselkedés, mely 

lehetővé teszi, hogy az egyén a saját érdekei szerint cselekedjen, túlzott szorongás 

nélkül álljon ki jogaiért és azokat úgy érvényesítse, hogy mások érdekeire is tekintettel 

legyen” (7).  

Ezek a kutatások egyúttal arra is rámutattak, hogy az asszertivitás amellett, hogy 

kiállunk a jogainkért, magában foglalja még egy sor érzelem őszinte kifejezését: pl. 

jogos harag, törődés, szeretet. Lazarus is inkább az asszertivitás szélesebb értelmezését 

választotta. Szerinte az asszertív viselkedés négy különálló reakció-osztályba sorolható, 

s ez a négy válaszminta a mai napig is sok asszertivitást vizsgáló kérdőív alapjául 

szolgál: (a) képesség nemet mondani; (b) képesség szívességet kérni és egyáltalán csak 

kérni; (c) képesség, hogy pozitív és negatív érzelmeket kifejezzünk; (d) képesség, hogy 

általános beszélgetést kezdeményezzünk, folytassunk és lezárjunk (106, 107).  

Galassi és Galassi az asszertivitásról szóló irodalom áttekintése alapján úgy vélték, 

hogy a kutatók leggyakrabban a következő viselkedési dimenziókat vonták be az 

asszertív magatartás vizsgálatába: (a) kiállni a saját jogokért; (b) kérést kezdeményezni 

és megtagadni; (c) dicséretet adni és kapni; (d) beszélgetést kezdeményezni, fenntartani 

és befejezni; (e) szeretetet és vonzódást kifejezni; (f) személyes véleményt nyilvánítani, 

beleértve az egyet nem értést is, és (g) indokolt haragot és bosszúságot kifejezni. Ezen 

kívül a szerzők azt javasolták, hogy az asszertív szociális készségek értékelésekor az 

asszertivitásnak nem csupán a viselkedési dimenzióit kell figyelembe venni, hanem a 
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személyes dimenziókat is (pl. barát, házastárs, munkatárs), továbbá azt a szituációt is 

(pl. otthon, munka), amely a kulturális vagy a szubkulturális kontextusban létezik. 

Kizárólag az összes ilyen típusú dimenzió figyelembe vételével határozható meg, hogy 

az adott reakció helyénvaló volt-e (47). 

Kelly, Frederiksen, Fitts és Phillips az asszertivitást olyan fogalomként 

értelmezték, amely alapvetően két szociális készséget integrál magába, nevezetesen a 

pozitív és a negatív asszertív készségeket (más néven a dicsérő és az elutasító 

asszertivitást). A pozitív asszertivitáshoz tartozik az a képesség, hogy meleg, hízelgő 

érzelmeket fejezzünk ki mások iránt, ha azok rászolgáltak a viselkedésükkel, míg a 

negatív asszertivitás az a képességünk, hogy más személy indokolatlan kérésének 

meggyőzően ellentmondjunk. Kelly és munkatársai szerint az interperszonális 

történések sikere attól függ, hogy a személy képes-e alkalmazni mindkét szociális 

reakcióformát az adott szituációs kontextusban (89). 

Az asszertivitás fogalmi tisztázásakor számos további kutató helyezett hangsúlyt a 

pozitív és a negatív asszertivitás megkülönböztetésére (90, 189, 23, 147, 117). 

Véleményük szerint a pozitív asszertivitás a másik, ún. szignifikáns személyre 

koncentráló („other-centered”) segítő magatartást jelent, amely magába foglalja a 

pozitív érzések kifejezését, a kapcsolatok létesítését és fenntartását, dicséret adását és 

elfogadását, valamint empátia közvetítését. Ezzel ellentétében a negatív asszertivitás 

esetében sokkal inkább egy én-központú („self-centered”) attitűd dominál, amely 

kevésbé rokonszenves, kívánatos és kompetens beállítódás.  

Smith amellett, hogy szintén alapvetőnek tartotta az önérvényesítő és a nem 

önérvényesítő magatartás megkülönböztetését, az asszertivitást, mint alapvető szociális 

készséget, a kommunikációs szakértelem aspektusából közelítette meg. A szerző szerint 

az önérvényesítés azt jelenti, hogy az egyén magabiztosan fejezi ki érzéseit, gondolatait, 

miközben mások jogait is tiszteletben tartja. „Az önérvényesítés nem folytonos 

szembekerülés, hanem annak tudatos megválasztása, hogy az egyén mit, mikor, hogyan 

és kinek mond meg. Az egyén tudatosan dönt szociális és munkaköri dolgaiban, és 

meghatározza, melyik helyzetre mi a helyes reakciója… Miközben nem hagyja, hogy 

mások kihasználják, ….nem húzódik vissza, hanem tevékenyen részt vesz az 

emberekkel folytatott interakciókban. Ez a magatartás önmaga és a többiek iránti 
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tiszteletet sugároz” (168). Smith az asszertivitás kommunikációs jellemzőit a 

következőképpen határozta meg: 

 az egyén érzései és gondolatai kifejezésére alkalmas kommunikációs 

stratégiák nagy választékával rendelkezik, amelyek védik az egyén és 

egyúttal a többiek jogait is; 

 az egyén beállítottsága pozitív az egyenes és becsületes kommunikációval 

szemben; 

 magabiztosan kezeli a negatív érzelmeket, a bizonytalanságot, a feszültséget, 

a szorongást, a félelmet;  

 tudja, hogyan kell az önmaga és a mások iránt érzett tiszteletnek megfelelően 

viselkedni; 

 egyenlő jelentőséget tulajdonít saját maga és mások jogainak (168).  

Az asszertivitásról szóló irodalomban sokan azt a nézetet támogatták, miszerint az 

asszertivitás szituációfüggő, tanult magatartás, nem pedig átfogó személyiségjegy (10, 

38, 48, 83, 182). Ez a szemlélet, melyet az asszertív készségek modelljének neveztek el, 

azt tételezi fel, hogy egyrészt az asszertivitás területén tapasztalt hiányosságok általában 

csak egy reakció-kategóriára korlátozódnak, másrészt hogy az egyén nem tanulta meg 

az asszertív reakcióhoz szükséges komponensek tudatos kiválasztását és használatát. 

Ebben a modellben az asszertív készségek tanításakor az egyes viselkedési 

hiányosságokra koncentrálnak, és hangsúlyozzák a megerősítés szerepét, a reakció-

osztály függetlenségét és az asszertív reakció szociális-szituációs egyediségét (170). 

Habár az asszertív magatartás leírására számos definíció létezik, kivétel nélkül mind 

megegyezik abban, hogy asszertívnak lenni nem azonos az agresszivitással. Az asszertív 

magatartás közvetlen, őszinte, kongruens, felelősségteljes és informatív (166). Az 

asszertivitást nem szabad összetéveszteni az erőszakossággal és a harcossággal, amikor 

kitűzünk egy célt és azt mindenáron meg akarjuk valósítani (138). Az asszertív egyén 

„bátor, magabiztos kijelentéseket tesz a jogai védelmében és nem tartja magát 

áldozatnak” (36).  

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a különböző nézetek általában 

megismétlik Alberti és Emmons korábbi meghatározását, habár másképp fogalmazzák 

meg azt, illetve egy-egy aspektusát kiemelve definiálják az asszertivitás fogalmát.  
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2. 1. 2. Az asszertív jogok listája, az asszertív viselkedés szabályai, összetevői 

 

Az asszertív viselkedés hátterében az a meggyőződés áll, miszerint az ember 

születésétől fogva bizonyos jogokkal rendelkezik, és ezek a jogok mindenkit 

megilletnek, nemtől, kortól, társadalmi pozíciótól függetlenül. Smith „When I say no, I 

feel guilty” című könyvében összeállította az asszertív jogok listáját, mely szerint az 

egyénnek joga van ahhoz, hogy: 

 meghallgassák; 

 tisztelettel bánjanak vele; 

 kérdezzen, szakértőhöz forduljon; 

 kifejezze az érzelmeit; 

 elmondja a véleményét; 

 kiálljon az érdekeiért; 

 nemet mondjon; 

 azt mondja, hogy nem tudom; 

 hibázzon; 

 segítséget kérjen; 

 megváltoztassa az elhatározását, illetve ezek a jogok nyilvánvalóan 

megilletik a beszélgetőtársat is (168). 

A felsorolt jogok alapján a továbbiakban meghatározhatók az asszertív viselkedés 

alapvető szabályai: 

 nyugodtan, magabiztosan elutasítani az indokolatlan kérést; 

 folyamatosan figyelni a visszajelzésekre; 

 a lehető legpontosabban összegezni a partner kívánságait; 

 hangsúlyozni a saját szempontokat; 

 nem szabad bírálni, elítélni a másikat; 

 ha biztosak vagyunk a véleményünkben, mondjunk határozottan nemet, 

amennyiben viszont nem, gondolkodási időt kell kérni; 

 empátiát, megértést kell mutatni a másik fél iránt; 

 ha van elképzelésünk a megoldással kapcsolatban, meg kell beszélni a 

partnerrel (168). 
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A felsorolt jogok és szabályok alapján Holmes és munkatársai meghatározták az ún. 

asszertív szituáció összetevőit: 

 Az egyén alapvető emberi jogai. Milyen jogok illetnek meg ebben a 

konkrét szituációban? 

 Milyen sajátos magatartásra kell reagálnom az adott helyzetben? 

 Mi jellemzi a reakciómat? Hogyan reagálok? Mit teszek? Mit gondolok 

erről? 

 A szereppartnertől milyen magatartást várok el? 

 Melyek a pozitív és negatív következményei annak a ténynek, ha a 

szereppartnerek a tőlem elvárt vagy ettől eltérő módon viselkednek? 

 Melyek az asszertív válasz lehetséges következményei? (78). 

Ezen kérdések megválaszolása, az ún. „gondolkodó stratégia” használata elvezetheti 

az egyént az asszertivitáshoz kapcsolódó irracionális hiedelmek felismeréséhez és 

helyes kezeléséhez. Gerrard és munkatársai három, az emberek többségénél igen 

gyakran előforduló hiedelmet állapítottak meg: 

 Ha mások nem szeretnek – az elutasítástól való félelem; 

 Ha nem vagyok tökéletes – az én tökéletlenségétől való félelem; 

 Ha mások hibáznak, akkor megérdemlik, hogy megbüntetessem őket – 

mások tökéletlenségétől való félelem (51). 

 

2. 1. 3. Az asszertív viselkedés elkülönítése a passzív, az agresszív és a manipulatív 

viselkedéstől 

 

A szakirodalmi források áttekintése kapcsán megállapíthatjuk, hogy az asszertív és a 

non-asszertív viselkedési formák elkülönítése két felosztási alap mentén történik. 

Az egyik tipológia az asszertív magatartás mellett a non-asszertív viselkedés 

lehetséges megnyilvánulási formájaként a passzív és az agresszív magatartást említi. 

Az asszertív viselkedés önmagunk és mások elfogadását jelenti, olyan 

önérvényesítő, reális önértékelésre, felelősségvállalásra épülő magatartást, melynek 

során az egyén nyíltan kifejezi érzéseit, gondolatait, érvényesíti jogait és ezáltal eléri 

céljait úgy, hogy közben figyelembe veszi mások érzéseit, jogait és érdekeit (7). 
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Kommunikációs jellemzők:  

 verbális kommunikáció 

o a kívánságok egyértelmű, közvetlen, tárgyilagos megfogalmazása; az 

érzések őszinte kifejezése; Én-típusú közlések (54) 

 nonverbális kommunikáció 

o öntudatos, következetes üzenetek, figyelmes hallgatás; határozott, meleg, 

önbizalmat tükröző hang; nyílt tekintet, folyamatos szemkontaktus; 

ellazult, stabil testtartás (56, 143).  

A passzív viselkedés azon a meggyőződésen alapul, hogy a másik ember igényei, 

kívánságai fontosabbak a sajátjainál. Az egyén alacsony önértékeléssel rendelkezik, 

meg sem próbálja érdekeit képviselni. A társas interakciókat úgy ítéli meg, hogy 

kudarcot fog vallani, ezért inkább a háttérben marad. A passzív viselkedés célja 

általában az, hogy mások kedvében járjon és elkerülje a konfliktusokat. A passzív 

viselkedésű ember nem áll ki a jogaiért, vagy ha igen, oly módon teszi, hogy azt mások 

figyelmen kívül hagyják.  

Kommunikációs jellemzők: 

 verbális kommunikáció 

o gyakran használ sajnálkozó, bocsánatkérő szavakat, időhúzó 

szófordulatokat; nehezen fejezi ki magát, nem nyilvánítja ki direkt 

módon szándékát, elvárja, hogy mások találják ki a gondolatait 

 nonverbális kommunikáció  

o szavak helyett tettek (nem közli, mit érez); úgy látszik, mintha nem úgy 

gondolná, ahogy mondja; gyenge, lefojtott, halk hangon beszél; kerüli a 

szemkontaktust, inkább oldalra vagy lefelé néz, tekintete könnyes, 

könyörgő; testtartása görnyedt, támaszt kereső; kézmozdulatai idegesek, 

kapkodóak, kezei nyirkos tapintatúak (56, 143).  

Az agresszív attitűd domináns, saját érdekeit mások elő helyező viselkedést jelent 

(gyakran az alacsony önértékelés túlkompenzálásaként). A társas helyzeteket igyekszik 

kontrollálni, gyakran táplál negatív érzéseket mások iránt. Az agresszív ember kiáll 

jogaiért, de ha kell, közben megsérti mások érdekeit. 
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Kommunikációs jellemzők: 

 verbális kommunikáció 

o indulatos beszéd, közléssorompók használata (vádaskodás, 

megbélyegzés, felsőbbrendű, gőgös kijelentések), én-hangsúly a 

következtetések és az igények megfogalmazásában; a nézetek és 

érzelmek konfrontációjának fokozott keresése 

 nonverbális komunikáció 

o feszült, éles, követelődző, tekintélyt követelő hang (esetenként 

„halálosan” nyugodt); kifejezéstelen, rezzenetlen tekintet, összehúzott 

szemek; fenyegető testtartás: csípőre tett kezek, széttett lábak; gyakran 

megsérti mások személyes kommunikációs terét; ökölbe szorított vagy 

karba font kezek, széles, indulatot, dominanciát tükröző gesztusok 

használata jellemző (56, 143). 

A hármas felosztási alapot elsőként Piaget alapötletének adaptációjaként Phelps és 

Austin (145), majd Smith (169) használta. Ezt az elképzelést fejlesztette tovább 

Helembai (62, 69). A szerző azon túl, hogy komplexen bemutatja az egyes magatartás 

típusok verbális és nonverbális jellemzőit, megfogalmazza az adott magatartás üzenetét 

is az interperszonális kapcsolatok számára (1. sz. melléklet).  

Egy további felosztás szerint önmagunk és mások elfogadása, illetve el nem 

fogadása alapján négy viselkedéstípust különíthetünk el egymástól.  
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1. sz. ábra 

Az emberi viselkedés sémái 

Önmagunk elfogadása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önmagunk el nem fogadása 

   Forrás: (56) 

 

Az előzőektől eltérően önmagunk és mások el nem fogadása kombinációjaként 

megjelenik a manipulatív magatartás. A manipulatív viselkedésű egyén - ahogy neve is 

mutatja - másokat manipulálva, különböző játszmák segítségével próbálja célját elérni. 

Alacsony önértékeléssel rendelkezik, nem bízik sem önmagában, sem másokban, 

állandóan gyanakszik, hogy környezete hozzá hasonlóan manipulálja. 

Kommunikációs jellemzők:  

 verbális kommunikáció 

o őszinteség hiánya, gyanakvás, bizalmatlanságra utaló megállapítások 

Agresszív 

 

 Önbizalom hiánya 

 Mások elfogadásának 

hiánya 

 Negatív érzések mások 

iránt 

 Harag és vádaskodás 

 Felsőbbrendűségi érzés 

 Minden helyzetet 

kontrollálni akar 

 Nem érdekli mások érzései 

Asszertív 

 

 Önbizalom, reális 

önértékelés 

 Mások és önmaga 

elfogadása 

 Felelősségvállalás 

 Érdeklik mások érzései, 

gondolatai 

 Őszinte, egyenes 

 Meghallgat másokat 

 Nyíltan kérdez 

Manipulatív 

 

 Önbizalom hiánya, 

alacsony önértékelés 

 Mások és önmaga 

elfogadásának hiánya 

 Gyanakvás 

 Őszintétlenség 

 Mások önértékelését is 

aláássa 

 Depresszió, 

motiválatlanság 

Passzív 

 

 Önbizalom hiánya, 

alacsony önértékelés 

 Önelfogadás hiánya 

 Negatív érzések önmaga 

iránt 

 Kisebbrendűségi érzés 

 Önfeladás 

 Lelkiismeretfurdalás 

 Motiválatlanság 

 

Környe-

zetünk el 

nem 

fogadása 

Környe-

zetünk 

elfoga-

dása 
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 nonverbális kommunikáció 

o általános jellemző az inkongruencia; szemkontaktus kerülése vagy 

fürkésző tekintet; bizonytalan hang; görnyedt, bizonytalan testtartás; 

fokozottan ügyel a kellő távolság megtartására; tétova, a verbális 

kommunikációval nem összhangban lévő gesztusok (56). 

Kutatási témánk szempontjából preferáljuk a non-asszertív magatartás passzív és 

agresszív altípusokra történő bontását, ugyanis egyrészt az ápolási folyamat során a 

betegvezetés metódusa, alapelvei számára ez a felosztás biztosítja inkább a megfelelő 

keretet. Másrészt véleményünk szerint az „én nem vagyok rendben és te sem vagy 

rendben” interperszonális attitűd nem feltétlenül vezet konzekvensen minden esetben 

manipulatív viselkedéshez.  

 

2. 2. Az asszertivitás pályalélektani megközelítése 

 

A korszerű pályalélektan egyik legfontosabb szemléleti alapelveként fogadjuk el 

Rókusfalvy azon tételét, amely a személyiséget természeti és társadalmi, valamint belső 

környezetével való kölcsönhatásában vizsgálja (159). Ez a kölcsönhatás képezi az 

alapját annak a magas szinten szervezett emberi tevékenységnek, a magatartásnak, 

amely társas környezetünkhöz való viszonyulásunkat jelenti és egyben az asszertivitás 

alapját is képezi. 

Munkánk további részében rátérünk a pályalélektan elméleti rendszerének 

bemutatására a társas hatékonyság tükrében. Elsősorban a fejlődéslélektani, a 

döntéselméleti és a szerepelsajátításra építő felfogásokat emeljük ki, mivel ezek az 

elméletek az ember-pálya megfelelés lényegét a személyiségi tényezőkkel 

összefüggésben magyarázzák (196). 

 

2. 2. 1. Az asszertivitás a fejlődéslélektan aspektusából 

 

Az első önálló, fejlődéslélektani indíttatású, életútszemléletet tükröző 

pályaválasztási elmélet megalkotása Ginzberg nevéhez fűződik. Elgondolásának 

alaptételei közül kutatásunk szempontjából fontosnak tartjuk kiemelni annak a 

meghatározását, hogy a szakmailag releváns személyiségtulajdonságok milyen életkori 
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szakaszban alakulnak ki, illetve a személyiségfejlődés és a szociális környezet az egyes 

életkori szakaszokban milyen jellemző kölcsönhatásokkal rendelkezik (52).  

Ginzberg teóriájának gyenge pontjaira (a kompromisszum és az irreverzibilitás 

elfogadása a fejlődés során) való kritikai észrevételként fejtette ki nézeteit Super, aki 

megkísérelte egyesíteni a pályalélektan differenciálpszichológiai eredményeit a 

fejlődéslélektani szemlélettel.  

 Felfogása szerint az egyén pályafejlődését az individuális és szociokulturális 

faktorok közötti kölcsönhatás biztosítja, továbbá a fejlődés folyamatában hangsúlyozza 

a szintézis fontosságát is. A szociális szerepek átvételének eredményeképpen kialakuló 

magatartás a környezet megerősítő hatására az önkoncepcióban integrálódik, amely 

jelentős mértékben meghatározza a szakmai életút kialakítását. A szociális szerepek 

átvételének, ezen belül pedig a központi személlyel történő tudatos és nem tudatos 

azonosulásnak kiemelt jelentőséget tulajdonít. Az így kialakuló magatartás - melynek 

egyik aspektusa a társas hatékonyság - a környezet megerősítő hatására az 

önkoncepcióban integrálódik. A „self-concept” fejlődési folyamatában a személyiség 

kiteljesedését az egyén énképének tudatosítása és a pályaképbe történő beépítése követi, 

harmadik fázisként pedig az önkoncepció megvalósítása következik a szakmai képzés 

befejezésekor (172, 173).  

Super elmélete a pályalélektani és a szakmai fejlődés összegző értékű koncepcióját 

jelenti, s elsőként említi a fejlődési elv és a pályaszerep összekapcsolódásának 

gondolatát. 

Egyetértünk az önkoncepció fejlődési folyamatának Super által javasolt 

felosztásával, valamint azzal a megállapításával, amely szerint a pályafejlődést 

egyszerre több tényező határozza meg: a szociokulturális háttér, illetve a 

személyiségstruktúra által determinált magatartás a választható életminták 

függvényében. 

A pszichoanalitikus jellegű Roe-féle elmélet szerint a pályafejlődés fő 

mozgatórugója az egyén szükségleti struktúrája és az erre épülő érdeklődés. A szerző 

feltételezi, hogy egyrészt a gyermekkori szükségletek kielégítésének jellege a felelős az 

alapvető beállítódások, orientációs formák kialakulásáért, másrészt e szükségletek 

kielégítettsége döntően a szülők magatartásától függ. Ezért úgy véli, hogy a családban 
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elfoglalt hely, azaz a szülői viszonyulás és a későbbi szakmai siker között igen szoros 

összefüggés áll fenn (156, 157). 

Noha a Roe-féle szükségleti rendszerre alapozott modell által hangsúlyozott 

egyoldalú családi befolyásolás igen vitatható pontja az elméletnek, a szükségletek 

szerepét igen sajátos oldalról, átalakulásuk felől közelíti meg. A személyiséget érő, 

főként érzelmi jellegű hatások ugyanis jelentősen módosíthatják a szükségletek 

struktúráját, s így újabb szükségletek megjelenése válik lehetővé (pl. a másik ember 

problémájának megoldása iránti szükséglet kielégítésének magasabb szintre történő 

emelése a szereppartner igényeinek a tudatosulását eredményezi).  

Az ember-pálya megfelelés feltételrendszerét hazai viszonylatban elsőként Csirszka 

dolgozta ki (24). A megfelelés objektív és szubjektív feltételeit három 

tényezőcsoportban foglalja össze, amelyek közül témánk szempontjából a munka 

emocionális adottságai és a személyiség affektivitása közötti megfelelést emeljük ki. Az 

emocionális adottságok a munkatevékenységből, a tárgyi és személyi környezetből 

származó hatásokat jelentik, valamint az ezekkel kapcsolatban álló érzelmi aktivitást, a 

külső érzelmi hatások felfogását és az ezekre történő reagálás módját (25). 

Csirszka felfogásában a pályafejlődést jelentős mértékben befolyásoló tényező a 

magatartás (illetve a konkrét munkatevékenység során a munkamagatartás), amelyet a 

szerző szerint elsődlegesen a következő faktorok határoznak meg: a személyiség 

szükségletei és érdeklődése, érzelmi adottságai és hatótényezői, továbbá a motiváló, 

irányító és szabályozó funkciók, valamint az érdeklődés (25). 

Az életútfejlődés folyamatában Csirszka kiemeli a pályatevékenység emocionális 

effektusaként megjelenő kiegyensúlyozottság fogalmát, amelyen a személyiség 

legtágabb értelemben vett belső és külső természeti, társadalmi szükségleteinek és a 

reális élethelyzeteknek a dinamikus egyensúlyát kell érteni, amely alapvető jelentőségű 

az asszertivitás szempontjából a pályaadaptáció, illetve a pályavitel szakaszában (26). 

A korábbi elképzeléseket továbbfejlesztette és nemzetközi keretbe helyezte 

Rókusfalvy. Megközelítésében a pályafejlődés - lényegét tekintve - alkalmazkodási, 

beilleszkedési folyamat. „Az ifjúság aktív pályaalkalmazkodása, mint cselekvéssorozat, 

számos bonyolultan szabályozott tényezőcsoport, a külső (természeti és társadalmi) 

környezet és a fejlődő személyiség közötti, valamint a személyiségen belüli 

kölcsönhatások eredője” (159). 
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A szerző szerint egy meghatározott pályatevékenység szabályozó rendszere mindig 

egy meghatározott (és regulációs szereposztásban értelmezett, differenciált) 

személyiségképet jelent. A pszichikus jelenségek tehát kettős feladatot képviselnek a 

tevékenységszabályozó funkció szempontjából. Egyrészt betöltik valóságtükröző 

szerepüket, másrészt megteremtik a tevékenységszabályozás társas kiterjesztésének 

alapját (160). 

A pályaalkalmazkodás ösztönző szabályozásában részt vesznek a személyiség 

szükségletei, pályakívánságai, pályaérdeklődése, beállítódása, motivációi, igényszintje, 

önértékelése. Az ösztönző szabályozás további fontos meghatározó tényezői az egyén 

érzelmi, indulati sajátosságai, valamint a dinamikus személyiségvonások. 

A szervező szabályozásban a fő szerepet a különböző megismerő funkciók, s ezek 

közül is elsősorban a gondolkodás játssza, melyet erkölcsi mozzanatok hatnak át. Ezen 

kívül fontos továbbá a kialakuló pályaismeret, az esetleges kezdeti munkatapasztalatok, 

az egyén pályaelképzelései, világnézete és életszemlélete.  

A végrehajtó szabályozásban a pszichikus jelenségek közül a legfontosabb szerepet 

a szenzomotoros és kognitív képességek, illetve készségek töltik be, a leghangsúlyosabb 

dinamikai tényező pedig az akarat (159). 

Rókusfalvy megközelítésében a pályafejlődés és a társadalmi beilleszkedés 

menetében a szakmai képzés szakaszában a fő cél a pályaérettség kialakítása, amelynek 

egyik elemeként megjelenik a társas hatékonyság is. A pályaérettség összetevőinek 

fogadja el ugyanis a megfelelő előképzettség, testi fejlettség, a pályaválasztás 

életútszemléletű felfogása, valamint a munkavégzés társadalmi hasznosságának tudata 

mellett a meghatározott jellemvonásokon nyugvó szociális magatartást és a jó 

munkatársi együttműködés képességét. A szerző szerint a szakmai tevékenység 

szakaszában az ember és a pálya megfelelésének két formája van: az alkalmasság és a 

beválás. „A pályaalkalmasság az egyén és a pálya potenciális megfelelését jelenti, míg a 

beválás az egyén és a pálya valóságos megfelelését” (159). A beválás az egész 

személyiség komplex alkalmazkodó tevékenysége, amely meghatározott tárgyi és alanyi 

összetevőkkel rendelkezik. Ez utóbbi egyik fontos komponense a szociális környezethez 

való társas alkalmazkodás. 

Kutatási témánk szempontjából Rókusfalvy komplex elméleti rendszerében 

kiemelkedő jelentőségűek az ember-pálya megfelelés állapotjelző fogalmai, mivel ezek 
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tartalmi komponenseiként megjelennek a magatartás szociális-interperszonális 

vonatkozásai. 

Az életútszemléletű felfogások közül - melyeket szintén a fejlődéslélektani 

elméletek keretein belül tárgyalunk - Kohli integratív modelljét emeljük ki. Elméletének 

központi tétele a szakmai életút objektív és szubjektív összetevői közötti különbségek 

elkülönítésén alapul. Az objektív oldal a tényleges szakmai magatartást jelenti, s ezen 

belül a szakmai helyzetek változása, időbeni egymásutánisága a döntő. A szubjektív 

életút Kohli szerint „a szakmai tapasztalatok egyéni interpretálása és formálása, amely 

helyzetről helyzetre való mozgással jár együtt és ezáltal megteremti a folytonos döntés 

lehetőségét a különböző életutak között” (98). E folyamatban lényeges az egyén 

személyes kontinuitásának és identitásának biztosítása, amely elsődlegesen a szociális 

kapcsolatrendszer függvénye. 

Az elmélet kétségtelen érdeme, hogy a pályafejlődés folyamatát egyidejűleg tekinti 

döntési, fejlődési és szocializációs folyamatnak. Ugyanakkor a döntést kizárólag a 

folyamatos pozícióváltások - életútminták közötti választások - esetében tartja 

fontosnak és a döntés aspektusát nem terjeszti ki a pályaidentifikáció szereppartneri 

kapcsolatrendszerére, a konkrét munkavégzés során felmerülő komplex döntési 

helyzetekre, melyeknek sikeres kezelése kiemelten fontos a társas hatékonyság 

szempontjából. 

Ritoókné elméletében a pályával való azonosulás három összetevőjét emeli ki: az 

eredményességet, az elégedettséget és az aktivitást. Az eredményesség a 

pályaidentifikáció munkateljesítményben megnyilvánuló objektív, míg az elégedettség a 

szubjektív aspektusa, a társadalmi aktivitás pedig a pályatevékenység során a 

kezdeményező- és cselekvőkészséget jelenti. 

Különösen fontosnak tarjuk azon megállapításait, miszerint a pályafejlődést 

optimális esetben a személyiség általános tulajdonságai is elősegítik, elsősorban a 

szociabilitás, az érzelmi harmónia, a személyiség fejlődésének energiaháttere és a 

személyiség megfelelő szintű szocializáltsága. A sikeres pályaidentifikációt segítő 

szociális faktorok elsődleges közegének a családi hátteret tartja a szociabilitás, a 

tevékenység- és személyiségszabályozás illetve az érzelmi harmónia vonatkozásában 

(154, 155). 
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A korábbi eredmények integrálásával egy több szempontból új pályaválasztási 

elméletet dolgozott ki Holland. A szerző szerint a pályaválasztási magatartás a 

személyiség orientációs kielégülése, amely a pszichoszociális környezethez való 

alkalmazkodást eredményez. Egyén és környezet viszonylatában lényeges feltétel a 

konzisztencia, a kongruencia és a homogenitás kritériuma, a szociális pályakörök 

vonatkozásában pedig a kapcsolatok kialakítása, illetve a kapcsolattartás iránti 

érzékenység (77). 

A hollandi személyiségfelfogás alapján mindenki a hat alapvető személyiségtípus 

(realista, intellektuális, szociális, konvencionális, vállalkozó, művész) valamelyikébe 

sorolható, s e típusok komplex irányként funkcionálnak. A szerző szerint minden típus 

meghatározott szükségletekkel, motívumrendszerekkel, képességekkel rendelkezik. 

Holland elméletének megfelelően a környezet ugyancsak hat területre osztható. Ez 

az elgondolás azon a feltevésen alapul, miszerint az egy-egy pályacsoportban 

tevékenykedők hasonló személyiségstruktúrával rendelkeznek, azaz összességében 

hasonló interperszonális környezetben dolgoznak. A szerző úgy fogalmaz, hogy a 

pályaválasztási szint meghatározása az önértékelés és az intelligencia együttes 

függvénye, amely egyfelől az egyén szakmai ismeretrendszerét jelenti, másrészt a 

pályaválasztás szociális környezetét. Holland szerint az egyén pályaválasztási 

magatartása pontosan meghatározható a személyiségstruktúra környezettel való 

interakciójának folyamatában (76). 

Holland munkatársaival együtt hangsúlyozta, hogy ezek az összefüggések nem 

csupán a pályaválasztási döntés időszakára érvényesek, hanem az egyén egész későbbi 

szakmai tevékenységére, magatartására is. Annak ellenére, hogy a szerző témánkra 

vonatkozóan fontos megállapításokat tesz, egyetértünk azokkal a bírálatokkal, amelyek 

az elmélet egyoldalúságára (a pályaválasztás döntően a szociális faktorok által 

meghatározott) hivatkoznak. 

 

2. 2. 2. Az asszertivitás a döntéselméleti felfogások tükrében    

 

A döntéselméleti felfogások a pályafejlődést a döntés aspektusából vizsgálják. A 

központi fogalmak a környezet segítő vagy gátló hatása, valamint a problémamegoldás 

köré csoportosulnak. 
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Super nézeteit továbbfejlesztve Tiedemann a fejlődéslélektani elméletek azon 

hiányosságait emeli ki, miszerint ezek elhanyagolják a döntés mozzanatának vizsgálatát 

a fejlődés folyamatában. 

A döntés folyamatában két szakaszt különít el: az anticipációt és a megvalósítást. Az 

anticipáció alfázisai az exploráció, a kristályosodás, a választás és a specializálódás, 

amelyek a fejlődésben a differenciálódást jelentik. A megvalósítás összetevői pedig a 

bevezetés, az átalakítás, valamint az integráció (176).   

Hiányosságai és ellentmondásai ellenére (pl. túlzott mértékű racionális magatartás 

feltételezése a döntés folyamatában) a feltevésekből fontosnak tartjuk kiemelni azt a 

megállapítást, hogy az anticipáció és a megvalósítás szakaszaiban a differenciálódás és 

az integrálódás mechanizmusai kiegészítik egymást. Azzal azonban nem értünk egyet, 

hogy az énidentitás tárgyalásakor a pályafejlődés folyamatának fejlődésével csupán az 

egyén kognitív struktúráit hozza összefüggésbe, elhanyagolva azokat a 

személyiségjegyeket (pl. extraverzió-introverzió), amelyek jelentős mértékben 

befolyásolják az egyén magatartását a pályafejlődés során. 

Ries szocializációs elméletében fontos szerepet töltenek be a szociális kontaktusok. 

Szerinte a pályaválasztás szerepválasztás, melynek elsődleges célja a szociális 

környezetbe való beépülés. Koncepciójában a döntés különböző fokozatait különíti el, 

melyek szorosan egymásra épülnek. A fejlődés fontos eleme a társas környezet aktív és 

reaktív információira épülő szakmai szocializáció, amely Ries szerint döntően az egyén 

anticipált és informatív magatartásának a függvénye (153). 

A pályafejlődés döntéselméleti megközelítésének hagyományos csoportját a statikus 

modellek alkotják. Képviselőik szerint az egyén a rendelkezésére álló 

(pálya)lehetőségeket egyenként összehasonlítja és mérlegeli saját szubjektív haszna 

szempontjából, s ezen belül külön figyelmet fordít pályatevékenységének potenciális 

sikerességére. 

Ziller felfogásában a döntés központi kategóriái a hasznosság, a kockázat és a siker-

valószínűség, mely utóbbi az egyén magatartásában összegződik és a pályán való 

eredményesség, hatékonyság alapján jellemezhető (198).  

A Hills-modell alaptényezője az érték: a különböző értékek megvalósítási 

lehetőségei és az egyén lehetséges sikerességének a mértéke közötti összefüggés (75).  
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A statikus jellegű koncepciók közül a legkomplexebb Katz elméleti rendszere. Az 

egyéni értékrendszert tekinti a különböző pályalehetőségekről való tájékozódás 

alapjának. A szerző szerint a pályaválasztási tanácsadás gyakorlata során az egyéni 

értékpreferencia az érdeklődéssel kiegészítve számos más dimenzióval hasonlítható 

össze, így átfogó képet kaphatunk a későbbi pályafejlődés sikerességéről (85).  

Ugyanakkor a korai döntéselméleti felfogásokról általánosságban megállapítható, 

hogy túlzottan leegyszerűsítik a pályafejlődés összefüggési rendszerét, továbbá kevés 

hangsúlyt helyeznek a folyamat interperszonális vonatkozásaira. 

Krumboltz sajátos elméleti rendszerének középpontjában a problémamegoldás áll, 

amely az egyén életútja során a különböző tanulási tapasztalatok eredményeként az 

énképpel együtt folyamatosan változik és egyre újabb tapasztalatokat hoz létre. A 

tanulási formák közül kiemeli az asszociatív tanulás fogalmát. Ez alatt foglalja össze 

mindazokat a tapasztalatokat, melyek alapja a természetes inger-válasz kapcsolat vagy a 

tanult készenlét e kapcsolatra, amelyek az új magatartásban összekapcsolódnak (99).  

Egyetértünk a szerzővel abban, hogy ez a fajta tanulási metódus ténylegesen 

érvényesül, azonban nem olyan kizárólagosan,  amilyen mértékben Krumboltz gondolja. 

Az általa megfogalmazott közvetlen tapasztalatoknak fontos szerepük van a döntések 

meghozatalában, de magát a döntés folyamatát nem vizsgálja megfelelő alapossággal, 

továbbá arra sem világít rá kellő részletességgel, hogy az újonnan kialakult 

magatartásforma milyen komplex hatások (öröklött és külső faktorok) eredményeként 

jön létre. 

Lange megközelítésében a döntést elsődlegesen meghatározó tényezők a környezet 

szociális faktorai (családtagok, barátok, ismerősök, kollégák stb.). Azonban nem tér ki 

sajnálatos módon a folyamat részletes leírására, így a társas viszonyrendszer 

pályafejlődésben betöltött szerepének vizsgálatához csak részben járul hozzá (105).  

Hazai viszonylatban a döntéselméletek legjelentősebb pályaválasztási képviselője 

Völgyesy. Kutatási témánk szempontjából a szerző megállapításai közül lényegesnek 

tartjuk megemlíteni a pályaválasztást és a pályamegvalósítást befolyásoló tényezők 

meghatározását. 

A magatartás általános összetevői vonatkozásában az aktivitás-passzivitás, 

befeléfordulás-kifeléfordulás, továbbá a szabályozottság-szabályozatlanság mutatóit 

emeli ki Völgyesy. A társadalomhoz, csoporthoz fűződő viszony által meghatározott 
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magatartás elemei pedig a szociabilitás-antiszociabilitás, adekvátság-inadekvátság és az 

igényszint, amelynek mértékét a kudarckerülés és a sikerorientáltság együttesen 

határozzák meg. A személyiségfejlődés jellemzőit a szerző összeveti a 

pályaérdeklődéssel, a pályaismeret realitásának mértékével, a választott pálya és az 

egyéni jellemzők közötti megfelelés szintjével, valamint a megvalósítási igény 

fejlettségével (185). 

Elméleti megközelítésében Völgyesy azokat a tényezőkre helyezi a hangsúlyt, 

amelyek kiemelten fontosak a társas hatékonyság vizsgálatának szempontjából is. 

 

2. 2. 3. Asszertivitás a szociológiai és szociálpszichológiai felfogásokban 

 

Az eddig bemutatott elméletek a környezeti hatásokkal csak áttételesen érintkeznek, 

a környezetet csupán keretként értelmezik az életútfejlődés és a pályafejlődés 

folyamatában. A szociológiai és szociálpszichológiai indíttatású felfogások 

legszembetűnőbb közös vonása, hogy a pályaválasztási magatartás környezettől való 

függését hangsúlyozzák. 

A magatartás, az asszertivitás kialakulásának, szerveződésének egyik fontos 

mozgatórugója, hogy az egyén a környezettel való állandó kölcsönhatás során, a 

csoportban elfoglalt pozíciója függvényében milyen szerepeket sajátít el, milyen 

szerepmintákat követ. Életünk során egyidejűleg és egymás után számos különböző 

szerepet töltünk be: „a szociális személyiséget mindazoknak a szociális szerepeknek a 

szintézise alkotja, amelyeket születése és halála között az ember valaha is betöltött” (8). 

Az ápolóhallgatók társas hatékonyságát is nagyban befolyásolja az a tény, hogy 

mennyire vannak tisztában a pálya foglalkozási szerepéhez tartozó normák 

rendszerével, amely a pálya hagyományaira épülő szakmai mintákon alapul. Az egyén 

számára ezeket az információkat a referencia csoportok által nyújtott társadalmi 

szerepek és normák közvetítik. 

A pályafejlődés átfogó szociológiai bemutatására először Rosenberg vállalkozott. 

Elméletének egyik központi tétele szerint a szociális hatások elsődlegesen az értékek 

által determináltak. Ez tükröződik az un. központi-belső individuális jellemzők 

vonatkozásában is, amelyek az egyén értékrendszerén kívül tartalmazzák a szakmai 

kvalitást és a szükségleteket is. Rosenberg megállapítja továbbá, hogy a szociális és 
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szocioökonómiai befolyások nem csupán a realitásfaktorokon keresztül hatnak, hanem 

az értékeken és tevékenységtartalmakon keresztül is, sőt elsősorban ezek által 

meghatározottak. 

Témánk szempontjából fontosak az anticipált pályaszocializációról, valamint az 

„eseményspecifikus szociális státuszról” alkotott elképzelései, ugyanakkor ezeket 

egyoldalúan, csak a foglalkozási szerep betöltőjének aspektusából vizsgálja (163).  

Fürstenberg a pályafejlődés szociális meghatározottságára helyezi a hangsúlyt. 

Hollandhoz hasonlóan azt vallja, hogy a személyiségjellemzők és a szociális környezet 

egymásnak megfeleltethetők. Felfogása szerint a pályaválasztás során nem csupán az 

egyén igénye teljesül, hanem a szociális környezet választása is megvalósul, mégpedig 

szociális tanulás formájában, melynek során fontosak a környezeti befolyások (45, 46).  

Daheim a pályafejlődést hosszantartó folyamatként értelmezi, illetve a különböző 

pályaszerepek átvételének tekinti. Vonatkozási csoportelméletére alapozott felfogásában 

a pályakényszer folyamatában egyre erősebben érvényesül a korlátozás, amely Daheim 

szerint az egyéni interakciókban, a pályaválasztási magatartásban megnyilvánuló 

orientációktól, illetve a pályatevékenység minőségétől függ. Ennek alapján a megfelelő 

pályaszerepek megválasztása, begyakorlása egyúttal megváltoztatja a pályaválasztásra 

irányuló szociális befolyásokat. A szerző szerint tehát a szocializáció folyamatában a 

társadalmi környezet összetett szereprendszere határozza meg a személyiséget a külső 

környezeti szerepminták átvételével, amelynek következtében új interakciós 

viszonyulási sémák (magatartásváltozás) jönnek létre (27).  

A szociológiai indíttatású elméleteken belül a legkomplexebb megközelítést 

Musgrave hozta létre. Elsősorban a különböző szociális szerepek megtanulásával, 

átvételével foglalkozik, s ezen belül különös jelentőségűnek tartja a latens 

szereptanulást. Musgrave szerint az anticipált szocializáció lényege az, hogy az 

egyénnek lehetősége nyílik a különböző szerepek előzetes kipróbálására. Az előzetes 

szerepkipróbálás során tapasztalatokat szerez azokról a magatartásjegyekről, amelyeket 

az egyes pályák megkövetelnek. 

A szerző a szakmai szocializációs folyamat négy stádiumát különbözteti meg: 

1. Az előzetes pályaszocializáció (amely magában foglalja a szekunder és a 

tercier szocializáció elemeit is) a latens szereptanulás formájában 
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nyilvánul meg, amelynek elsődleges közege a család, az iskola és a 

kortárscsoport. 

2. A szekunder szocializáció a pályára kerülés időszaka. Ebben a fázisban 

igen jelentősek az addigi szereptapasztalatok és szerepsztereotípiák. 

3. A tényleges szakmai szocializáció, amely a választott pálya 

követelményeinek megfelelő szerepmagatartás megtanulását jelenti, 

hozzáigazítva az új szereppartner elvárásaihoz. 

4. A pályamódosítás (vagy pozícióváltás), amely a tercier fázist követően 

gyakran szakmai szocializációt is jelent (126).  

Musgrave elméletének munkánk szempontjából egyik legfontosabb eredménye a 

szereppartner fogalmának bevezetése a foglalkozási szerep kialakításának folyamatába. 

A szakmai szerepelsajátítás során ugyanis a szereppartnertől átvett szerepek előzetes 

kipróbálása, illetve az énkép módosítása az új szereppartner igényeinek megfelelően 

maga után vonja a magatartás változásait a választott pálya feltételrendszerének 

megfelelően.  

A pályafejlődés szerepelsajátítási megközelítésének egyik hazai képviselője Xantus. 

Véleménye szerint az egyes szakmák és azok jellemző munkatevékenységei olyan 

szociális képződmények, amelyek a társadalmi munkamegosztásból erednek. 

Funkciójukat tekintve pedig olyan interakciós mintaként értelmezi azokat, amelyek az 

egyéntől speciális képességek és magatartásformák érvényre juttatását igénylik. Ily 

módon a külső környezet összetett szerepviszonylatai határozzák meg a személyiséget a 

szocializáció folyamatában. A szakmai szocializációt olyan sajátos folyamatnak tekinti, 

amelynek során a pályaválasztást követő szakaszban lehetőség nyílik az adott 

foglalkozási szereppel történő anticipált azonosulásra, valamint érzelmi alapú attitűdök 

kialakítására. A szerző ebből a szempontból a határozott szereptartalmú pályákat tartja 

előnyösebbnek, ahol sajátos interperszonális kapcsolatok jöhetnek létre (194). 

A pályaidentifikáció folyamatában Helembai a szakmai szerepelsajátításra, az 

interperszonális kapcsolatok minőségére helyezi a hangsúlyt. Felfogásában az egyes 

pályaidentifikációs szakaszok a foglalkozási szerep elsajátításának meghatározott 

szintjét követelik meg, s ez egyben kiindulópontként szolgálhat az asszertivitás tartalmi 

összetevőinek meghatározásához az életpálya fejlődésének folyamatában.  
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2. sz. ábra 

Az ápolóvá válás folyamata 

 

 

 

 

 

  A szerepelvárások tisztázottsága.    

  A szerepelvárások összeegyeztethetősége.  

                               

  A szakmai szerep összetevőinek elsajátítása. 

  Potenciális megfelelés az önálló gyakorlásra.                - 

 

 

  A szereppartner elvárásainak tisztázottsága.   

  Potenciális megfelelés az összeegyeztethetőségre. 

 

 

 

  Megfelelés a pályaszerep önálló gyakorlására. 

  Potenciális lehetőség az egyéni stílus kidolgozására. 

 

  Összeegyeztethetőség a szereppartner elvárásaival.  

  Potenciális megfelelés a szereppartner változó 

  igényeinek és szükségleteinek a kielégítésére. 

 

  Tényleges megfelelés a szereppartner elvárásainak 

  az igények és a szükségletek kielégítése során. 

 

  A szerep átható jellegének kibontakozása, egyéni 

  ápolói stílus megvalósítása. 

 

 

 

Forrás: (69) 

 

A szerző elméletének egyik fontos tétele szerint a különböző foglalkozási szerepek 

interiorizációja egyénileg történik, s a szerepkövetelmények elsajátítása, viselkedésbeli 

megvalósítása az egyén személyiségtulajdonságainak a függvénye. A pályára való 

felkészülés során a saját viselkedéssel kapcsolatos követelmények elsajátítása mellett 

meg kell ismerni a szereppartnerek viselkedését, elvárásait, továbbá a szerepek tartalmát 

és az ebből származó követelmények együttesét. 

Anticipált 

pályaiden-

tifikáció 

Primer 

identifi-

káció 

Szekunder 

identifi-

káció 

Tényleges 

Pályaiden-
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 Sub-iden- 

 tifikáció 

 Prae-iden-  

 tifikáció 
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A szakmai képzés szakaszában - a pályaidentifikáció prae-identifikációs szintjén - a 

fő feladat a szakmai szerep összetevőinek elsajátítása, valamint a szerep önálló 

gyakorlására való potenciális megfelelés kialakítása. Emellett a gyakorlatok során ki 

kell, hogy alakuljon a szereppartnerek elvárásainak tisztázottsága és az 

összeegyeztethetőségre való potenciális megfelelés. A primer identifikáció, azaz a 

beilleszkedés, a tanulmányokat követő munkavégzés megkívánja egyrészt a szakmai 

szerep önálló gyakorlását, amely feltételezi a munkát végző személy és a 

szereppartnerek elvárásai közötti ténylegesen megvalósuló összeegyeztethetőséget, 

másrészt a potenciális megfelelést a szereppartner változó szükségleteinek és 

igényeinek kielégítése során. A pályatevékenység szekunder identifikációs szakaszában 

a cél pedig a szakmai szerep pervazív, egyéni jellegének kikristályosodása a 

szereppartnerek elvárásainak, változó szükségleteinek adaptív kielégítése érdekében 

(63, 64, 65). 

A szerző felfogásában a szakmai magatartás dimenzióit a személyiség szabályozó 

rendszerében vizsgálja, a középpontba állítva a kompetencia fogalmát. „Az 

interperszonális kompetencia olyan képességek együttese, amelyek meghatározott 

személyközi és kooperációs követelmények teljesítését teszik lehetővé” (69). A 

szociális kompetencia a szocializáció folyamatában, az egyén-tevékenység-környezet 

kölcsönhatásában fejlődik, így integráns része a szakmai kompetencia, melynek 

kialakítása döntően a szakmai képzés feladata. A szakképzés időszakában a személyiség 

szabályozó rendszerében a tevékenységszabályozó funkció fokozatos fejlődése lehetővé 

teszi, hogy az egyén differenciálja, értékelje a környezeti ingereket, és ezáltal módjában 

áll az adott helyzetnek megfelelő optimális reakció kiválasztására.  

A szociális pályakörök vonatkozásában ezen túlmenően az önszabályozási funkció 

megkívánja a személyiség megfelelő fejlettségét, a tudatos és hatékony önkontroll 

gyakorlását. Mindezek alapján a szakmai kompetencia egyrészt egy objektív szakmai 

tudásra épül, másrészt a szereptanulás folyamatában elsajátított interperszonális tudásra, 

amely tulajdonképpen nem más, mint az asszertivitás (2. sz. melléklet). 
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2. 2. 4. Az asszertivitás szerepe a komplex elméletek rendszerében 

 

A pályalélektani elméletek közül a legösszetettebbek az ún. komplex 

megközelítések (196). Ide tartoznak az interdiszciplináris koncepciók, illetve az újabb 

elméleti kísérletek. 

Az interdiszciplinaritást előtérbe helyező elméletek képviselői (Blau és követői) a 

pályafejlődést meghatározó tényezőket komplex egységként kezelik, vizsgálva az egyes 

összetevők közötti kölcsönhatások rendszerét is. Az elmélet lényegét tekintve: 

 utal a pályaválasztás folyamatjellegére: Ginzberg és Super nézeteit 

továbbfejlesztve a folyamat során a spirális fejlődés sajátos haladási irányt 

eredményez, melynek során az egyén a mikro- és makrokörnyezet által kínált 

alternatívák egyre szélesebb körét ismeri meg és azokkal egyre intenzívebb 

kapcsolatba kerül,  

 épít a döntéselméleti megközelítésekre, mely szerint a pályaorientáció 

személyiségben rejlő feltételei és a megfelelő pályák siker-valószínűségének 

megítélési módjai hierarchikusan szerveződnek, tovább kiemeli, hogy a 

döntések során kompromisszumot kell kialakítani a különböző preferenciák és 

a reális egyéni elvárások között, vagyis az egyén a későbbi pályasiker 

potenciális valószínűsége alapján választ a lehetséges alternatívák között, 

 valamint figyelembe veszi a pályaszerepekkel kapcsolatos elvárások 

rendszerét, az egyén szociokulturális hátterét és megkísérli összegezni 

mindazokat a hatásokat, amelyek befolyásolják a szakmai szocializációt (12).  

Az újabb elméleti kísérletek (Busshoff; Huber; Deißinger) elsődlegesen az elmélet 

és a gyakorlat kapcsolatának a fejlesztésére helyezik a hangsúlyt, vagyis a szociális 

kompetencia két dimenziójának, az objektív szakmai és az interperszonális tudás közötti 

átjárhatóságot emelik ki. A különböző elméletek egyik központi kategóriája az 

önmegvalósítás, amely számos szerző szerint alapvető feltétele az elméleti tudás 

gyakorlatba történő sikeres átültetésének, a szakmai kompetencia kialakításának s ily 

módon a társas hatékonyságnak is (20, 29, 80). 

A pályalélektan szakirodalmának kutatási témánk szempontjából releváns 

elméleteinek áttekintése alapján megállapítható, hogy az egyes szerzők igen eltérő 

hangsúlyt helyeznek a társas hatékonyság ember-pálya viszonyrendszerben betöltött 
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szerepének vizsgálatára. A fejlődéslélektani indíttatású megközelítések elsősorban az 

interperszonális magatartást meghatározó külső és belső faktorok kölcsönhatását 

hangsúlyozzák, s a pályafejlődés mozgatójaként az egyes szerzők megemlítik az 

asszertivitás bizonyos aspektusait (pl. kiegyensúlyozottság, jó munkatársi 

együttműködés képessége).  A döntés köré szerveződő felfogások jelentős mértékben 

redukálják a pályafejlődést befolyásoló személyiségvonások meghatározását, főként a 

döntési helyzetben megnyilvánuló értékdimenziók és választási lehetőségek előtérbe 

helyezésével. Megállapíthatjuk továbbá, hogy nem szentelnek kellő figyelmet a 

mindennapok döntési kereteinek, a pályaalkalmazkodás egyes szakaszait jellemző 

érettségbeli szintek meglétének, így csupán néhány magatartásbeli összetevő alapján 

magyarázzák e bonyolult folyamat lényegét. A szociológiai, szociálpszichológiai jellegű 

elméletek nagyrészt pótolják az előző két irányzat hiányosságait és ezáltal témánk 

szempontjából jelentős megállapításokat fogalmaznak meg, valamint kísérletet tesznek 

a személyiségi tényezők szakmai magatartásra gyakorolt hatásának bevonására.  

Az újabb elméleti kísérletekkel kapcsolatban megjegyezzük, hogy bár egyértelműen 

törekszenek a komplexitás elvének megvalósítására, ez azonban a kidolgozottság 

rovására is megy. Elsődlegesen a szemléletre, az alaptételek megfogalmazására helyezik 

a hangsúlyt, és kevéssé koncentrálnak az ezek hátterében álló konkrét tényezők 

meghatározására, így inkább irányadónak tekinthetők és mindenképpen további 

átgondolást, fejlesztést igényelnek (196).  

Véleményünk szerint előremutató értékű lehet egy olyan megközelítés, amely nem 

csupán az egyes összetevők többszempontú elemzésére törekszik, hanem azokat 

egységes rendszerként működő egésznek fogja fel, magába integrálva a 

fejlődéslélektani, a döntéselméleti és a szociálpszichológiai indíttatású elméletek 

eredményeit. 

Az áttekintett pályalélektani elméleteket mérlegelve kutatási témánk szempontjából 

ennek az elvárásnak leginkább a Helembai által kialakított rendszer felel meg, amely 

egy komplexitásában átfogó teoretikus - és egyúttal jól operacionalizálható - keretet is 

kínál az asszertivitás problématerületének feltárásához (65).  
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2. 3. Ápolói hivatás-asszertivitás 

 

Munkánk további részében a kutatási előzmények áttekintése után rátérünk az 

interperszonális minőség ápolásban betöltött szerepének az elemzésére. A tartalmi 

keretet egyrészt az ápolási folyamatot meghatározó ápolási modellek jelentik, másrészt 

a foglalkozás jellegének megfelelően a segítő kapcsolat és annak speciális formája, a 

tanácsadás. 

 

2. 3. 1. A társas hatékonyság az ápolási modellek alapján 

 

Az ápolási modell felismert vagy feltárt tények egymással kölcsönhatásban álló 

kapcsolatrendszere, az ápolásról tapasztalatilag szerzett ismeretek, gondolatok elvi 

általánosítása. 

A modellek tartalmazzák az egyén magatartását meghatározó nézeteket, értékeket, 

az egyén által elérendő célokat, az ehhez szükséges gyakorlati ismereteket. A modellek 

a valóság meghatározott aspektusának szimbolikus, sematikus reprodukciói, melyek egy 

jelenség vagy jelenségcsoport fogalmi meghatározása köré szerveződnek. 

Az ápolási modellek az ápolás meghatározó keretéül szolgálnak, általános értékeik, 

közös vonásaik pedig az asszertivitás szempontjából is meghatározó jelentőségű 

faktorok: 

 holizmus: az egyén egységes egészként reagál a környezeti ingerekre, s az egész 

mindig több, mint a részek összessége. Az ápolási folyamat során a beteg/kliens 

szomatikus, kognitív, affektív szükségleteit komplex egységként kell figyelembe 

vennünk az egyént befolyásoló környezeti tényezőkbe ágyazottan; 

 humanizmus: alapgondolata szerint az egyén egyszeri és megismételhetetlen, 

valamint mindenkit megillet a választás szabadsága. Ez alapján az egyén részt 

vehet az őt érintő döntések meghozatalában, amelynek lényeges eleme az egyéni 

felelősség megjelenése; 

 autonómia: lényege, hogy az egyénnek joga van tisztában lenni az őt érintő 

kérdésekkel, információkkal, és ezen belül szabadon dönthet;   



 35 

 partnerség: az ápoló betegét/kliensét egyenrangú partnerként kezeli, amely az 

ápoló-beteg/kliens kapcsolat során az ápolási folyamat egyes lépéseinek 

egyeztetését jelenti. 

A következőkben a leggyakrabban használt ápolási modelleket tekintjük át arra 

fókuszálva, mekkora hangsúlyt helyeznek a szereppartnerekkel történő eredményes 

kapcsolattartásra. 

Peplau fejlődési elméleten alapuló ápolási modelljében a korábbi betegségközpontú 

ápolással ellentétben az egyént bio-pszicho-szociális lénynek tekinti.  

Megközelítésének középpontjában az ápoló és a beteg, illetve kapcsolatuk fejlődése 

áll, hangsúlyozva azokat a stádiumokat és szerepeket, amelyeken mindkettőjüknek 

keresztül kell menniük a személyközi kapcsolatok változása során. Amennyiben az 

egyén egy-egy szakasz adott feladatát sikeresen oldja meg, ez fejlődést eredményez, 

azonban abban az esetben, ha nem sikerül a kívánatos magatartást elsajátítani, az egyén 

visszafejlődik. 

A szerző az ápolást gyógyító személyközi folyamatnak tartja, amelynek kettős célja 

van. A közvetlen cél a szervezet fennmaradását jelenti, s ennek megvalósítása esetén 

valósulhat meg a második cél, a kliens segítése problémájának megértésében. Peplau 

szerint az ápolás lényege az ápoló-kliens kapcsolata, mivel maga az ápolási tevékenység 

a közöttük fennálló interakciók keretében valósul meg. Kiemelten fontosnak tartja, hogy 

az ápoló legyen tisztában saját viselkedése, reakciói indítékrendszerével, mivel 

kizárólag ez biztosítja a társas hatékonyságot. 

A szerző az ápolás lényeges összetevőjének tekinti a „hivatásbeli emberközelség” 

képességét, amely a fizikai közelségen és az intimitáson túlmutatva a figyelem 

középpontjába a kliens szükségleteire épülő problémáit helyezi, továbbá elvárja az 

ápolótól, hogy ezeket empatikusan és egyúttal önérvényesítő módon kezelje (141). 

Roper életműködéseken alapuló modelljét Henderson elképzeléseire alapozza. Az 

ápolás lényegét a következőképpen foglalja össze: „Alapjában véve az emberi lény a 

fogantatástól a halálig terjedő életpályán különféle tevékenységeket fejt ki. Fő célja az 

önmegvalósítás és mindennapi tevékenységeinek minél önállóbb elvégzése adott 

körülményeinek korlátai között…” (161).  

Az ápolás szerinte egy problémamegoldó folyamat, amelyre úgy tekint, mint az 

egyén támogatásának egy lehetséges eszközére a mindennapok során felmerülő 
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problémák megoldásában, megelőzésében vagy az ezekkel való együttélés 

kialakításában.  

A modell legfontosabb fogalmai az életpálya, a függőség/függetlenség kontinuuma 

és különböző életműködések. Életünk során minden egyes tevékenységünkre 

vonatkozóan elhelyezhetők vagyunk egy independencia-dependencia skálán. Egy 

betegség természetesen beszűkítheti az önállóan végezhető tevékenységek körét, s ily 

módon az ápoló feladata, hogy megpróbálja elősegíteni minden egyes területen a 

maximális függetlenséget. 

Roper felfogásában ugyan minden élettevékenység 3 összetevőből áll - fizikai, 

szociális és pszichológiai -, azonban a modell egyik fő hiányossága, hogy az ápolási 

folyamat során nem veszi figyelembe a pszichés és szociális dimenziókat pl. a beteg 

önértékelését, attitűdjeit, magatartását, érzelmeit, a szignifikáns személyek hatását, 

továbbá az ápoló-beteg interakció jellemzőit. 

Roy adaptációs modelljének alapgondolata, hogy az egyén osztatlan egészként 

reagál az őt érő ingerekre, s ennek megfelelően azt vizsgálja, hogyan viszonyulunk a 

külső és belső környezetből eredő változásokhoz. 

A szerző az egészséget a stresszorokhoz való adaptáció funkciójaként értelmezi. A 

sikeres adaptáció egyenlő az egészséggel, ezért az ápoló elsődleges feladata a beteg 

támogatása a stresszt eredményező tényezőkhöz való alkalmazkodásban. Mindenki 

egyéni adaptációs zónával rendelkezik, s amennyiben az ingerek a zónán belül esnek, 

képesek vagyunk ezeket megfelelően és hatékonyan kezelni, míg a zónán kívüli 

ingerekre sikertelen reakcióval válaszolunk. 

Az elmélet középpontjában a beteg magatartása áll: nevezetesen az, ahogyan az őt 

érő hatásokra reagál, és az ápolásnak ezért a magatartás hátterében rejlő oki tényezőkre 

kell koncentrálnia. A modell gyakorlati alkalmazása megkívánja a beteg magatartásának 

alapos megfigyelését és jellemzését, kiemelve azokat a területeket, melyeken az 

adaptációs zavar jelei megfigyelhetők. A felmérés egy kétszintű folyamat, melynek 

során az ápoló elsőként a beteg magatartását, érzéseit, gondolatait tárja fel, majd ezt 

követi a második stádiumban az előzőleg felismert problémák okainak a felderítése. 

Az egyénre ható ingerek három csoportba sorolhatók. A fokális ingerek az egyént 

közvetlenül érintik (pl. fájdalom a műtéti beavatkozás következtében). A háttéringerek 

közé tartozik az összes olyan hatás, amely a fő ingerre adott választ befolyásolja (pl. 
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nyugalmat megzavaró környezeti tényezők). A reziduális ingerek pedig az egyén 

múltjában gyökerező, de a jelenben is ható tényezők (pl. korábbi fájdalomélmény).  

A szükségleteket Roy négy csoportba sorolja: élettani, önképi, szerep és kölcsönös 

függésre vonatkozó tényezők. 

Az ápolás célja a beteg adaptációjának elősegítése a négy kategória bármelyikébe 

tartozó ingerekkel kapcsolatban. A célkitűzés megfogalmazásakor ajánlatos megnevezni 

a megváltoztatandó magatartást és a kívánatos változás irányát is, természetesen a 

beteget is bevonva a tervezésbe (164). 

Abdellah értelmezésében az ápolás egy problémamegoldó folyamathoz hasonlít, 

melynek középpontjában a beteg testi, lelki, szellemi és szociális szükségleteinek 

egyénre szabott kielégítése áll.  

21 ápolási problémát határoz meg, amelyeket később 4 alapkategóriába sorol. Az 

alapvető szükségletek mellett a szerző nagy hangsúlyt fektet a szociológiai, közösség-

orientált és individuális problémákon túl azokra az elsősorban érzelmekre épülő 

szükségletek felismerésére, amelyek az interperszonális kapcsolatok során rejtve 

maradnak, mert pl. a kliens igyekszik eltitkolni őket: 

 pozitív és negatív érzések, reakciók felismerése; 

 érzések és szervi kapcsolatok közötti kapcsolat felismerése; 

 hatékony verbális és nonverbális kommunikáció fenntartása; 

 produktív személyközi kapcsolatok fejlesztése; 

 személyes/pszichés célok elérésének támogatása; 

 terápiás környezet biztosítása; 

 a saját individuum érzékelésének segítése. 

Abdellah szerint az ápolás fő célja, hogy az ápoló a primer (felmérés, ápolási cél 

meghatározása) és a komplementer képességeit (vezetési, megkülönböztetési, 

együttműködési képesség) használva egyénre szabott, holisztikus ápolást nyújtson 

kliensének (1, 2). 

Orlando megközelítésében az ápolási helyzetet alapvetően a beteg viselkedése 

határozza meg, amely tekintet nélkül annak megjelenésére reprezentálja a segítés iránti 

kérést. Az ápolási helyzet három eleme a beteg magatartása, az ápoló reakciója és az 

ápoló eljárása. Az ápolás célja a beteg közvetlen igényeiben megjelenő magatartására 
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történő eredményes reagálás megvalósítása (pl. a beteg szorongásának csökkentése), 

amely a verbális és nonverbális viselkedés konzisztenciájára épül (135). 

Az életműködéseken alapuló modell Henderson nevéhez fűződik. A modell 

alapgondolata szerint az egyénnek személyes érdeke, hogy részt vegyen azokban a 

tevékenységekben, amelyek számára a fejlődést lehetővé teszik. A szerző hangsúlyozza, 

hogy az egyéneknek közösek a szükségletei, az ápolónak azonban értelmezni kell ezek 

jelentőségét az egyes egyének számára és erre alapozottan meg kell határozni a 

kielégítés mértékét és annak optimális módját.  

Az ápolás legfontosabb célkitűzése a beteg segítése abban, hogy a mindennapi 

tevékenységek során minél hamarabb visszanyerje és megőrizze függetlenségét. Az 

ápoló végrehajtó  szerepe mellett segítő szerepében támogatja a klienst 

élettevékenységeinek ellátásában, kiegészítő szerepében pedig a beteggel 

együttműködve történik ezen tevékenységek kivitelezése. 

A hendersoni modell jellegzetessége, hogy 14 alapszükségletet határoz meg, 

amelyek között ugyan megtalálható pl. a kommunikáció, kapcsolattartás, továbbá a 

módosító tényezők között megjelenik az egyén vérmérséklete, érzelmi állapota, a szerző 

azonban kevés hangsúlyt helyez az ápoló-kliens interakcióra és az ezt meghatározó 

tényezőkre (70).  

Orem modelljének középpontjában az önellátás képessége áll, amely szerint minden 

egyénnek joga, hogy saját igényeit önmaga elégítse ki, ha ebben állapota nem 

akadályozza. Amennyiben ez zavart szenved - pl. betegség esetén - és az igények 

meghaladják a képességeket és a lehetőségeket, öngondoskodási deficit alakul ki.  Ezt 

olyan problémaként határozhatjuk meg, amely ápolói beavatkozást, segítséget igényel. 

Az ápoló feladata a beteg és a hozzátartozók támogatása az önellátás elérésében: 

elsőként az önellátással kapcsolatos szükségletek kielégítésére való képtelenség okának 

a feltárása, majd azoknak az intézkedéseknek a megtétele, amelyek elvezetik a beteget a 

szükségletek autonóm kielégítéséhez. Az ápolási problémát, a tervet és a célt pedig úgy 

kell meghatározni, hogy ellenőrizhető magatartásváltozásban vagy bármilyen formában 

mérhető eredményben fejezzük ki a megvalósítandó célt. Az ápolás végső célja Orem 

felfogásában a lehetséges maximális öngondoskodás elérése, s ily módon az ápolás 

elsődleges feladata a támogatás, a tanácsadás.  
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A szerző szerint az ápolás három ápolási rendszert és öt segítő módszert alkalmazhat 

az öngondoskodási deficit megszüntetése érdekében. A teljesen kompenzáló rendszer 

esetében az ápoló feladata - a beteg helyett - döntően az alapvető szükségletek 

kielégítésére korlátozódik. A részben kompenzáló, illetve az oktató/segítő ápolási 

rendszerek vonatkozásában viszont megjelennek olyan tevékenységi formák, segítő 

módszerek is, amelyek feltételezik az asszertív viselkedés bizonyos elemeinek meglétét: 

pl. a beteg/kliens oktatását, támogatását, illetve a tanácsadást (134). 

Johnson behaviorista alapú modelljének középpontjában az egyén áll, mint 

komplex viselkedési rendszer. Hét viselkedéstudományi alrendszert különböztet meg, s 

az ápoló ezek alapján határozza meg a beteg szükségleteit. Johnson felfogásában a 

legfontosabb annak a felmérése, hogy a beteg miként alkalmazkodik betegségéhez, 

továbbá a betegségéből fakadó stresszhatások milyen mértékben módosítják 

alkalmazkodóképességét.  Az ápolás végső célja, hogy helyreállítsa és a lehető 

legmagasabb szinten tartsa az egyénnek, mint viselkedési rendszernek az egyensúlyát és 

stabilitását (84). 

Neumann elméletében nagy hangsúlyt helyez az ápolási modellek alapvető értékei 

közül a holizmusra, amely szerint az ápolás során a komplex személyiséget kell 

figyelembe venni. Az egyént folyamatosan változó, pszichológiai, szociokulturális és 

fejlődési változók nyílt rendszerének tekinti, amely állandó kölcsönhatásban áll a 

környezettel. Amennyiben probléma támad, feszültség keletkezik, ez megbonthatja az 

egyensúlyi állapotot, s ez a továbbiakban arra ösztönözheti az egyént, hogy 

környezetével kölcsönhatásba lépjen és alkalmazkodjon hozzá. Az ápoló felméri, 

irányítja és végül értékeli a beteg különböző rendszereit, és elsődlegesen a beteg 

stresszhelyzetben tanúsított reakcióra összpontosít. Az ápolás célja Neumann szerint a 

rendszer, vagyis a személy egészének stabilitása a primer, secunder és a tercier 

prevenció megfelelő eszközeivel. Ez jelentheti a hibás alkalmazkodás megelőzését, az 

alkalmazkodás helyreállítását, illetve az alkalmazkodás fenntartását a stresszorok elleni 

védővonalak erősítése révén (130). 

King kölcsönhatási modelljének középpontjában az ápoló-beteg interakció áll. 

Felfogásában az ápolási folyamat az ápoló és a beteg dinamikus személyközi 

kapcsolatán alapul. 
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A modell négy fogalomrendszerre épül, amelyek egymással is kölcsönhatásban 

állnak: ezek az egészség, a felfogás, a társas rendszerek és a személyközi kapcsolatok 

fogalmai. Az egészséget holisztikusan szemléli, figyelembe veszi az egyén fizikai, 

érzelmi és szociális összetevőit is. Az egyén világról, környezetéről alkotott felfogása 

King szerint hatással van a további összetevőkre, azaz a társas kapcsolati rendszerre, 

amelynek minősége döntően meghatározza az egyén társas hatékonyságát. 

Az ápolási folyamat cselekvésből, reagálásból, kölcsönhatásból és ráhatásból áll. Az 

ápolás végső célja a kommunikáció eszközeivel segíteni a beteget a környezethez 

történő alkalmazkodás helyreállításában, megőrzésében (95). 

Levine modellje az egyénre, mint integrált egészre fókuszál. Kiemelten fontosnak 

tartja a belső és külső környezettel való integritás megőrzését az optimális energiaszint 

megtartása érdekében a folyamatos alkalmazkodás segítségével. 

Az ápoló feladata a beteg segítése erőforrásainak feltárásában, megtartásában és 

helyreállításában. Az ápolási folyamatnak és a konkrét, eredményes beavatkozásnak 

pedig minden esetben a beteg adott pillanatban tanúsított magatartására kell épülnie. 

Az ápolói kompetenciák felsorolásakor azonban főként a megszerzett tudást 

(medikális, paramedikális ismeretek), az orvosi-ápolási diagnózis kapcsolatának 

értelmezését emeli ki, és csupán általánosságként említi meg a beteg és a 

hozzátartozókkal történő kapcsolattartás képességét (110). 

A modelleket áttekintve összességében megállapíthatjuk, hogy bár az egyes szerzők 

az ápolási folyamat más-más aspektusát emelik ki és eltér a véleményük az ápoló-beteg 

interakció fontosságának megítélésével kapcsolatban, azonban közös vonásként 

mindegyik elméletben megjelenik - bár eltérő hangsúllyal - az interperszonális 

kapcsolatokban rejlő lehetőségek kihasználásának az igénye. 

 

2. 3. 2. Az interperszonális minőség szerepe az ápolásban 

 

Az ápolás eredményessége jelentős mértékben az ápoló-beteg/kliens kapcsolat 

sikerességétől függ, melynek megjelenési formája döntően az interakciók folyamata. 

Ennek során az egyes szerepek ellenpozíciót foglalnak el, és ezek összekapcsolódása 

teremti meg a szereppartnerséget. Az egyes szerepekhez kötelezettségek és jogok 

tartoznak, amelyek az ápoló és a kliens vonatkozásában normatív jelleggel reciprok 
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kölcsönhatásban állnak egymással, vagyis ami az egyik félnek a joga, az a másik fél 

számára kötelességként jelenik meg. Az ápoló kötelessége tartalmazza pl. a kapcsolat 

alakulása iránti felelősséget, míg a klienstől elvárt kötelesség a problémák feltárása. 

Hasonló kölcsönösség - bár nem ilyen szigorú normatív jelleggel - az asszertív 

viselkedésben is megfigyelhető, hiszen pl. az az interperszonális magatartásbeli attitűd 

az ápoló részéről, hogy tiszteli a másik fél meglévő képességeit, tudását és 

tapasztalatait, feltételezi a kliens részéről, hogy a problémamegoldás érdekében 

mozgósítja erőforrásait (66).  

A segítő kapcsolat keretében Smith kiemelten fontosnak tartotta meghatározni, hogy 

milyen magatartást tanúsítson az ápoló, azaz hogyan legyen asszertív, továbbá milyen 

non-asszertív magatartást eredményező tipikus hibák elkerülésére kell ügyelnie.  

Javasolt magatartás: 

 legyen felkészülve arra, hogy segítsen a betegnek/kliensnek az 

egészségével kapcsolatos nehézségek leküzdésében; 

 legyen szabatos és udvarias; 

 legyen emberszerető, a segítséget kérő szükségleteit, problémáit tartsa a 

legfontosabbnak; 

 dícsérje és támogassa a beteget/klienst abban, hogy maga is tegyen 

erőfeszítéseket jólléte előmozdítása érdekében; 

 legyen türelmes és megértő a beteg/kliens reakcióival szemben. 

Nem javasolt magatartás: 

 ne legyen leereszkedő; 

 ne prédikáljon, ne kényszerítse ki a szükséges változást; 

 ne címkézze a betegét/kliensét; 

 ne büntessen semmilyen mulasztásért, hibáért; 

 ne érezzen előítéletet a beteg/kliens hovatartozásával, tulajdonságaival 

kapcsolatban (169). 

 

Az ápolás a segítő foglalkozások közé tartozik, s ily módon segítő kapcsolati 

jelleggel bír, amely az alábbi, kutatási témánk szempontjából fontos vonásokkal 

rendelkezik: 
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 az ápolás többdimenziós, komplex fogalom, hiszen az ápoló 

interperszonális kapcsolatrendszere a betegen/kliensen túl a gyógyító 

team többi tagjára is kiterjed, s a segítők minden esetben kizárólag 

együttműködve, egymás figyelembe vételével cselekedhetnek; 

  a segítő kapcsolat tudásfedezete az objektív ismereteken túl rendelkezik 

az interperszonális kapcsolatok működtetéséhez szükséges asszertív 

készségekkel, s ebből kifolyólag az ápoló kötelessége az interperszonális 

feladatok teljesítése; 

  kötelező jellegű a segítséget kérők bevonása a folyamatba, hogy ne 

csupán ellátásban, hanem emberi méltóságuk, jogaik tiszteletben 

tartásával támogatásban részesüljenek problémáik megoldásában 

erőforrásaik mobilizálására támaszkodva;  

 a segítő kapcsolat személyközpontú megközelítést feltételez; 

 az interperszonális kapcsolat eszközei és készségei egyben az ápolás 

alapvető eszköztárát is jelentik (61, 67, 69). 

A személyközpontú ápolás megvalósulásához nélkülözhetetlen a segítő kapcsolat 

alapelveinek érvényesülése: 

 az önazonosság fenntartásának támogatása. Ennek hátterében az a 

meggyőződés áll, mely szerint minden ember egyedi, megismételhetetlen 

és megilleti az a jog, hogy tisztelettel és méltósággal bánjanak vele. 

Mivel az önmagunkról alkotott kép a másokkal való interakciók során 

alakul ki, ezért a segítő magatartásának a pozitív énképet támogató 

nyitottságot, előítélet-mentességet, őszinte odafordulást kell tükröznie 

(162); 

 a kategorizálás elkerülése. Kizárólag csak abban az esetben lehet az 

ápoló asszertív, amennyiben kliensét egyedi tulajdonságai alapján ítéli 

meg, s ehhez igazítja a segítségnyújtás további menetét (120); 

 a képességekre helyezett hangsúly érvényesítése. Az emberekre 

általánosságban jellemző a pro-aktivitás, vagyis az egyén szükség esetén 

képes mozgósítani erőforrásait a probléma megoldása érdekében. Ezért 

ha a segítő csökkent funkcióval találkozik és érvényesíteni kívánja az 
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emberi méltóság tiszteletét, akkor a meglévő képességekre és nem a 

hiányosságokra koncentrál (112); 

 a közös alternatívakeresés. Az erőforrások feltárása és mobilizálása 

azonban csak abban az esetben lehet hatékony, ha a segítő és kliense 

közös, mindkettőjük által elfogadható alternatívát talál. Gyakran 

megfigyelhető, hogy az ápoló a problémamegoldás folyamatában 

korlátozza a kliens döntéshozatali jogát, mivel úgy gondolja, szaktudása 

alapján ő döntheti el, mi a legjobb a segítséget kérő számára. Ezzel 

azonban egyúttal meggátolja a klienst abban, hogy érvényesítse asszertív 

jogait, s ő maga egyértelműen non-asszertív magatartást tanúsít (68); 

 aktív részvétel elvárása a döntés kialakításában. Amennyiben ez az 

alapelv sérül, azaz a segítő nem tart igényt a másik fél részvételére, úgy 

kliensét megfosztja az asszertív magatartás lehetőségétől, hiszen ilyenkor 

a kliensnek nem marad más alternatívája, mint fellázadni és elmenni 

(non-asszertív, agresszív magatartás) vagy még erőtlenebbé és 

tehetetlenebbé válni (non-asszertív, szubmisszív magatartás) (34); 

 az igények figyelembe vétele. Az igényekre és nem a szükségletekre 

fordított figyelem további fontos alapelv a segítő foglalkozások esetében. 

A szükségletek fogalma ugyanis gyakran úgy rögzül a tudatban, mint 

annak eldöntése, hogy mi a jó a másik ember számára. Éppen ezért a 

szükségletek helyett az igényekre helyezett hangsúly megfelelőbb 

kapcsolati keretet nyújthat a közös munka és a társas hatékonyság 

érvényesülése szempontjából (151); 

 a döntés önállóságának támogatása. Az eddigiekből logikusan 

következik a kliens önállóságának alapelve, amely az egyéni döntés 

meghozatalának a jogát jelenti. Ez közös alternatíva keresésére ösztönzi a 

segítőt és kliensét egyaránt, s a folyamatban a segítő felelőssége 

elsősorban az, hogy a másik személy döntési lehetőségeit kitágítsa (79).  

Az ápolási folyamat minőségének, hatékonyságának értékeléséhez szükséges 

áttekinteni a segítő kapcsolat jellemzőit: 
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 a másokkal való törődés igénye alapján az ápoló saját igényeit, 

problémalátását háttérbe szorítja annak érdekében, hogy a kliens 

érzéseire, gondolataira koncentrálhasson (87); 

 az elfogadás és elvárás kifejezésre juttatása azt jelenti, hogy a segítő 

mindenféle minősítés, értékítélet nélkül fogadja el a másikat. Nincs 

helye olyan gondolatoknak, hogy pl. ’nem értem, hogy tudott ilyet 

tenni’, mivel ezek a gondolattartalmak megakadályozzák a kongruens 

magatartás érvényre jutását (53); 

 a kötelezettség és kötelesség érvényesülése szerint az interakciók során 

az ápolás résztvevőinek reciprok módon kötelezettségeknek kell 

megfelelniük. A beteg/kliens részéről elvárható, hogy a problémájáról, 

annak megoldási módjairól alkotott elképzeléseit megossza az ápolóval, 

továbbá legyen együttműködő az ápolási folyamat különböző 

szakaszaiban. Az ápoló kötelessége, hogy asszertív módon vonja be 

betegét/kliensét a betegvezetés folyamatába: segítsen a döntés 

meghozatalához szükséges alternatívák feltárásában és magában a 

döntésben, valamint a segítséget kérő fejlődését, változását ellenőrizze a 

továbblépés azonosítása érdekében (53);  

 a tekintély és hatalom megjelenése, elosztottsága szintén fontos az 

interperszonális minőség szempontjából. A tekintély meghatározható 

olyan hatalomként, amelyet a beteg/kliens bíz a segítőre. Az ápoló 

szemszögéből a támogatás legfőbb célja a segítséget kérő 

autonómiájának visszaállítása a helyzet megoldásához szükséges 

erőforrások használatának megtanításával. A nyújtott támogatás mértéke 

fordítottan arányos a beteg/kliens döntési, önrendelkezési és alternatíva 

mérlegelési képességével (57); 

 az őszinteség és megegyezés különös figyelmet igényel az asszertivitás 

szempontjából, mivel egyszerre több olyan kritériumnak kell teljesülnie, 

amelyek megvalósulása feltétele a társas hatékonyságnak is: az ápolónak 

tisztáznia kell saját érzéseit, mert enélkül megnőhet az inkongruens, 

non-asszertív magatartás előfordulásának gyakorisága (179); 
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 a racionális és irracionális elemek meghatározása szintén 

hozzájárulhat a hatékony betegvezetéshez, s ennek eredményeként 

pontosan behatárolható a kliens/beteg részéről a várható támogatás 

mértéke (28); 

 a kapcsolat jelentőségének tudatosulása segíthet a betegnek/kliensnek 

abban, hogy bekapcsolódva a közös problémamegoldás folyamatába 

saját erőforrásaira támaszkodva felkészüljön az önálló döntések 

meghozatalára (68); 

 az empátia a másik emberre irányuló tudatos figyelemre, szándékos 

odafordulásra és értelmi feldolgozásra épülő pszichés megnyilvánulás, 

melynek lényege a másik ember nem tudatosan kibocsátott érzelmi 

jelzéseinek a felfogása és feldolgozása. Az empátia tág értelmezése a 

primér empátia fogalmával írható le, amely azt jelenti, hogy a 

szereppartner megfigyelése alapján a megfigyelő visszajelzi a másik 

érzéseit anélkül, hogy azokat a saját érzelmeivel, gondolataival 

összekeverné. A pontos empátia, vagy szakszerű empátia a másik fél 

közvetlenebb befolyásolását jelenti, amelynek elsajátítása szisztematikus 

felkészülés alapján lehetséges (69).  

Az ápolás során az empátia különböző szinteken valósulhat meg: 

o 1. szint: a beteg helyzetének átgondolása 

o 2. szint: a megjelenített érzelmek megértése 

o 3. szint: a burkolt érzelmek megértése 

o 4. szint: az érzelmi ellentmondások és kettősségek beleélés alapján 

való megértése 

o 5. szint: a lelki folyamatok történeti összefüggéseinek megértése (16, 

69). 

Az empátia megléte a szakmai magatartás rugalmas alakításának elengedhetetlen 

feltétele, hiszen a társas hatékonyság az önérvényesítés mellett többek között a másik 

ember érzéseinek figyelembe vételére épül. Az ápolás során számos olyan szituáció 

adódhat, amikor a beteg/kliens az érzéseit nem fejezi ki nyíltan, vagy esetlegesen a 

verbális és nonverbális kommunikációs jelzések egymásnak ellentmondó tartalmat 

közvetítenek. Köztudott, hogy az ápolás során a napi rutin, a létszám- és eszközhiány, a 
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komoly fizikai és érzelmi megterhelés nem kedvez az empatikus magatartásnak. 

Empátia hiányában azonban sérül a szakmai kompetencia interperszonális aspektusa, 

amely hibás probléma felismerést, s ennek alapján nem megfelelő célok kitűzését, 

tervezést és megvalósítást eredményezhet.  

Az ápolási folyamat során az ápolási modellek mellett a tanácsadás jelenti az 

asszertivitás tartalmi, módszertani kereteit. Alapját a megfelelő szintű tudás mellett az 

aktuális szituáció adekvát értelmezése biztosítja. Hatékonyságának mutatója egyrészt a 

problémamegoldó tevékenység eredményessége, másrészt a szituációnak megfelelő 

viselkedés, amely mérhető, értékelhető és egyben jellemezhető is. Ez a tulajdonság adja 

meg az ápoló számára annak a lehetőségét, hogy a beteg/kliens viselkedése mögött 

meglássa a valódi okokat és összefüggéseket. Az ápoló tanácsadói attitűdje kizárólag 

abban az esetben biztosítja az eredményes betegvezetést, amennyiben az attitűd 

megfelel az asszertív magatartás jellemzőinek. A nem magabiztos magatartás 

prognózisa igen kedvezőtlen a betegvezetés szempontjából, mivel az ápoló elsősorban 

saját belső egyensúlyának a megőrzésére törekszik, és emiatt nem képes a beteg/kliens 

üzeneteit felismerni és megfelelően értelmezni, s a segítséget kérő elvárásai, igényei 

ennek nyomán háttérbe szorulnak (169). 

Az ápoló problémamegoldásban betöltött szerepe kiemelkedő jelentőségű a 

betegvezetés szempontjából. A megoldásra váró problémát magának a segítséget 

kérőnek kell felismernie és megfogalmaznia. Az ápoló csupán segítséget, támogatást 

nyújthat, de nem szabad a probléma megoldását ’kinyilatkoztatnia’. További gondot 

jelenthet a tanácsadás során, hogy az ápoló gyakran nem igényli a beteg/kliens 

erőforrásainak bevonását a problémamegoldás folyamatába. 

A tanácsadás célja segíteni az embereket abban, hogy saját problémáikat képesek 

legyenek meghatározni és megoldani. Talán az egyik legsérülékenyebb pontja az ápoló-

beteg/kliens interperszonális kapcsolatrendszernek az önállóság biztosítása a segítséget 

kérő számára. Az ápoló feladata ennek során az, hogy tudására támaszkodva a másik fél 

problémamegoldási képességét, potenciálját serkentse, alkalmassá tegye az önálló 

feladatmegoldásra és nem pedig az, hogy a tudása birtokában felhatalmazva érezze 

magát a beteg/kliens számára legjobbnak vélt megoldás felkínálására, megvalósítására, 

megfosztva őt ezzel önállóságától.  
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A beszélgetés vezetése pedig, mint tanácsadói attitűd, döntően a kliensközpontú 

szemléletre épül - magába integrálva az önállóság, az elfogadás és az empátia 

premisszáit - miszerint az ápolónak el kell fogadnia, hogy a beszélgetés menetét a 

tanácsot kérő határozza meg. 

A személyiség változásának forrásai lehetnek: 

 az ápolói magatartással kapcsolatos követelmények ismertetése az 

ápolóképzés során; 

 a gyakorlati képzés által modellek megismerése, amikor a hallgató 

találkozik a különböző szerepekkel kapcsolatos elvárásokkal, 

magatartásjegyekkel, melyeket összevethetnek saját 

személyiségjegyeikkel; 

 műveleti-gyakorlati készségek kialakítása révén a hallgató a mindennapi 

gyakorlat során egy-egy konkrét szituációban kap visszajelzést; 

 önismeret folyamatos fejlesztése az előző három tényezőre alapozottan 

(181).  

A felsorolt fejlesztési lehetőségek magukba foglalják a szakmai kompetencia 

objektív tudásbeli fedezetének megalapozását a lexikális ismeretek megszerzésével, s 

erre alapozottan, ezzel párhuzamosan valósul meg a képzés során a kompetencia 

interperszonális aspektusának, az asszertivitásnak a kialakítása, fejlesztése az ápolási 

folyamatba integráltan. 
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3. Célkitűzések 

 

Ebben a fejezetben elemezzük az asszertivitás-kutatás során elért eredményeket, 

majd ezt követően meghatározzuk a hipotéziseket és ehhez kapcsolódóan a kutatási 

feladatokat. 

 

3. 1. Az asszertivitás-kutatás tendenciái az ápolásban 

 

Az asszertivitás-kutatás az ápolástudomány terén az 1960-as években jelent meg 

elsőként az USA-ban. A kezdeti tanulmányok az Edwards-féle Personal Preference 

Schedule (EPPS) segítségével az ápolók személyiségvonásait vizsgálták - többek között 

az engedelmességet, a dominanciát és az agresszivitást - összehasonlítva más 

foglalkozások hasonló életkorú és nembeli eloszlású csoportjaival. A vizsgálati 

eredmények alapján az ápolókra nagyfokú alárendelődés, a dominancia és az agresszió 

alacsony szintje volt a jellemző (5, 9, 150). 

A továbbiakban számos kutatás egybehangzóan arra a következtetésre jutott, hogy 

az ápolók jelentős hányadára a nem asszertív viselkedésformák valamelyike érvényes, 

amely több tényező együttes hatásának az eredménye. 

Kelly a női nemi szerepet sztereotipikusan jellemző attitűd nagyfokú jelenlétére 

utalt, amely meggátolja az asszertivitást azoknak a mindennapi helyzeteknek a kerülése 

következtében, amelyekben az ápolók más szignifikáns személyek részéről el nem 

fogadást, ellenszenvet tapasztalnak (89). 

Wilson-Barnett (190) és Hase (59) Kellyhez hasonlóan kiemelték a nemi szerepből 

fakadó elvárások jelentőségét, azok kedvezőtlen hatását. Ugyanerre a megállapításra 

jutott Numerof (132), Dickson (31) és Holmes (78) is, kiegészítve azzal, hogy a 

hagyományos női szerepmintákon túl az ápolók tradicionális passzív, segítő-támogató 

szerepe a fő oka az interperszonális kapcsolatok bizonytalan kezelésének. Ez utóbbi 

tényt támasztották alá Miller (122), Replogle és munkatársai (153), Dunham és Brower 

(35), továbbá McIntyre (119) vizsgálatai is. Az említett kutatók egyetértettek továbbá 

abban is, hogy az asszertivitás egyik alapvető feltétele önmagunk és mások 
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tiszteletének, valamint azon tény elfogadásának, hogy felelősek kizárólag csak saját 

magunkért vagyunk, másokért azonban nem. 

Bush és Kjervik (19), valamint Poroch és McIntosh (146) a pályaszerep önálló 

gyakorlásának korlátozott voltában, az ún. „másodlagos, függő státusz” meglétében 

vélték felfedezni az ápolók non-asszertív viselkedésének elsődleges okát. Ugyanerre a 

következtetésre jutott Castledine (21) és Farrel (41) is, kiemelve azt a tényt, miszerint a 

társas hatékonyságot jelentős mértékben gátló tényező az ápolók tudása, valamint az 

egyéni és professzionális jogok érvényesítése között meglévő szakadék. 

Macdonald szerint az ápolóképzés során érvényesülő restriktív attitűd a 

meghatározó a probléma szempontjából (111), míg Vestal az asszertivitás fogalmának 

helytelen értelmezését hangsúlyozta (184). 

A „Nursing” folyóirat szerkesztői által végzett kutatás annak a vizsgálatára 

fókuszált, hogy az ápolók milyen módon reagálnak, ha indokolatlan kérést kell 

elutasítaniuk. A vizsgált minta közel 42%-a gondolta úgy, hogy asszertív módon 

elutasítaná az ilyen jellegű kérés teljesítését. 53% tanácsot kérne felettesétől, 

tapasztaltabb kollégájától, és csupán 5% állította, bár nem ért egyet a kéréssel, mégis 

teljesítené azt. A kiegészítő kérdések elemzése rávilágított továbbá arra a tényre, 

miszerint összefüggés tapasztalható az iskolai végzettség és a társas hatékonyság között: 

minél kvalifikáltabb az egyén, annál asszertívebb a viselkedése (133). 

Finlayson kutatásai során arra a megállapításra jutott, miszerint az ápolók a rájuk 

jellemző szubmisszív viselkedés következtében gyakran válnak végül ingerültté a 

kliensekkel (42). Donner és Goering az előbbiekhez hasonlóan azt állapította meg, 

hogy a non-asszertivitás eredményeként az ápolók sokszor kerülnek olyan helyzetekbe, 

amelyek az „erélytelenség, csalódottság, kedvetlenség” fogalmakkal jellemezhetők (32).  

Az előbbiekből természetszerűleg következik, hogy a munkával kapcsolatos 

elégedettség igen alacsony szintű az ápolók körében, ugyanakkor a terhelés foka nagyon 

magas. Pardue a szakmai kompetenciák közül elsőként az asszertivitást említette, mint 

a legfontosabb interperszonális tényezőt, amely biztosítja az együttműködést, a kohéziót 

és egyben a magas szintű betegvezetés alapját is (139). Vestal és Webb egyetértettek 

Pardueval a társas hatékonyság ápolási folyamatban betöltött szerepének fontosságában: 

„az asszertivitás alapvető eszköz az ápoló számára, amely képessé teszi arra, hogy 

sikeresen képviselje kliensét” (187). 
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Burnard és Morrison az önpercepció fontosságát hangsúlyozták a szereppartneri 

viszonyok rendszerében. Tanulmányukban kiemelték, hogy az ápolók hatékonyabbnak, 

kompetensebbnek érzik magukat a tekintélyelvűségre épülő helyzetekben (korlátozás, 

informálás és konfrontáció) és lényegesen kevésbé asszertívnek a facilitáló magatartást 

igénylő szituációkban (támogatás, katalizálás) (18). 

A témában az egyik legátfogóbb kutatás Kilkus nevéhez fűződik. Ápolók körében 

vizsgálta: 

 az asszertivitás mértékét; 

 az asszertivitást az életkor, a munkatapasztalat, a végzettség, a nembeli 

hovatartozás és a munkahely jellegének függvényében. 

A vizsgált minta összességében asszertívnek volt mondható, melyet kellő mértékű 

önbizalom, valamint a társas környezet hatékony segítésére, vezetésére való törekvés 

jellemzett. Szignifikáns különbség mutatkozott: 

 az életkor vonatkozásában, ugyanis a 60 évnél idősebbek sokkal kevésbé 

voltak asszertívek, mint a többi korcsoportba tartozó ápoló; 

 a férfi ápolók, illetve a magasabb végzettséggel (MS, MA, PhD) 

rendelkező ápolók  javára; 

 a különböző klinikumi területeken dolgozó ápolók között; a 

legmagasabb értéket a pszichiátriai osztályokon dolgozók érték el, őket 

követték az oktatásban és az adminisztratív területen dolgozók (91, 92, 

93, 94). 

Gerry vizsgálta - Kilkushoz hasonlóan - az asszertivitás és a különböző 

szociodemográfiai tényezők (életkor, képzettség, munkahely jellege) kapcsolatát. 

Továbbá arra a kérdésre keresett választ, hogy maga a szituáció jellege (munkahelyi 

vagy ezen kívüli élethelyzet) befolyásolja-e az asszertív viselkedés meglétét. A szerző 

rámutatott, miszerint az életkor és a végzettség meghatározó a társas hatékonyság 

szempontjából, a legasszertívebbnek a 31-40 éves korosztály, illetve a legmagasabb 

szintű végzettséggel rendelkező csoport mutatkozott. A vizsgált minta a munkához 

kapcsolódó szituációkban szignifikánsan kevésbé asszertív magatartást tanúsított, mint a 

mindennapi élethelyzetekben, annak ellenére, hogy az ún. szakmai szerepek általában 

jól definiáltak és ezáltal potenciálisan támogatják az önérvényesítő és felelősségteljes 

magatartást (49). 
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Slater kutatási beszámolójában az ápolók számára tartott asszertivitás tréning fő 

célkitűzéseit, tartalmi elemeit és eredményeit tette közzé. Ez utóbbiak közül fontosnak 

tartjuk kiemelni a szerző azon megállapításait, miszerint a vizsgált minta döntő hányada 

jelentős mértékben hatékonyabbnak mutatkozott a gyerekekkel, közeli ismerősökkel és 

barátokkal történő interakciók során, ugyanakkor problémát okozott számukra a 

hierarchiára épülő kapcsolatokban a domináns féllel történő asszertív magatartás 

megvalósítása. A verbális és a nonverbális kommunikációs készségek összehasonlítása 

kapcsán pedig egyértelműen bebizonyosodott, hogy a negatív vélemény kifejezését és a 

beszélgetés kezdeményezését általában sikeresen oldották meg az ápolók, viszont az 

érintés használata és a jogosnak érzett negatív érzések - pl. düh - megfelelő formában 

történő kifejezése számos esetben nehézséget okozott (167).   

Suliman és Halabi a BSc képzésben részt vevő ápolóhallgatók kritikus 

gondolkodásának, önbecsülésének és szorongásának jellemzőit, illetve ezen tényezők 

közötti esetleges összefüggések mértékét vizsgálták. A kutatás eredményei alapján 

megállapítható, hogy az önbecsülés szintje átlagosnak volt mondható, a szorongás 

szintje relatíve magas értéket ért el, kritikai gondolkodásukra pedig az analitikus jelleg, 

a rendszerezettség és a realitásra való törekvés volt a jellemző. A szerzők szerint a 

kritikus gondolkodás pozitívan korrelált az önbizalommal, negatívan a szorongással, s 

ez utóbbi két tényező szintén negatívan korrelált egymással (171). 

Kukulu, Buldukoglu, Kulakac és Köksal az ápolóhallgatók külső-belső 

kontrollosságának, a környezeti tényezők és a kommunikációs készségek asszertivitásra 

gyakorolt hatásának vizsgálatát helyezték kutatásuk középpontjába. Az eredmények 

alapján kizárólag a kommunikációs készségek mutattak szignifikáns összefüggést a 

hallgatók hatékony társas magatartásával. Ugyanakkor a szerzők felhívták a figyelmet 

arra, hogy az ápolóképzésben mindenképpen szerepelnie kell olyan elméleti 

moduloknak, szakmai készségfejlesztő foglalkozásoknak, amelyek a hallgatók 

kommunikációs készségének, a belső kontrollos cselekvésszabályozás, valamint a 

környezettől várt támogatási igény kifejezésének fejlesztésére helyeznek hangsúlyt 

(100).  

Williams és Stout szintén a viselkedés kontrolljának fókuszára, valamint a külső-

belső kontrollos viselkedés és az assszertivitás kölcsönhatására helyezték a hangsúlyt. 

Kukulu és munkatársai kutatási eredményeitől eltérően a szerzők arra a megállapításra 
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jutottak, miszerint azok az ápolók, akik társas kapcsolataikat eredményesen kezelik, 

döntő többségükben belső kontrollos attitűddel rendelkeznek (189). 

Addis és Gamble kutatásukban az asszertív magatartás meghatározott elemeit 

vizsgálták ápolók körében:  

 kapcsolattartás a kliensekkel; 

 a kliensekkel töltött idő fontosságának megítélése; 

 a reménytelenség és a tehetetlenség érzése; 

  nyomáskényszer, elégedettség és elégedetlenség; 

 szorongás és félelem elfogadása, kezelése; 

 team-munka jelentősége; 

 segítő-elfogadó attitűd megléte, fontossága (6). 

A kapott eredmények közül fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a foglalkozás 

jellegének megfelelően az ápolók egyöntetűen értékesnek tartották a betegekkel töltött 

időt, fontosnak a csapatmunkát, valamint a segítő-elfogadó attitűd meglétét a hatékony 

ápolás, betegvezetés érdekében. Az asszertivitás szempontjából kedvezőtlen a 

tehetetlenség, a gyakori túlterheltség érzése, az önmagukkal szemben támasztott 

elvárások időnként irreális jellege. A szorongás és a félelem általában az agresszív 

betegek kezelésével kapcsolatos szituációkban jelent meg. Ugyanakkor pozitívumként 

értékelhetjük azt a hozzáállást, miszerint az ápolók elfogadták, hogy a szorongás és a 

félelem érzése a munkájuk természetes része, amelyet problémaközpontú megküzdési 

mechanizmusok segítségével és egymás támogatásával kell sikeresen kezelni. 

Nortridge és Bell kutatásának tengelyében regisztrált ápolók számára összeállított 

ún. „Kognitív stílus” program áll. Ez számos olyan tényezőt tartalmaz, melyek egyben 

az asszertivitás meghatározó jegyei is. A vizsgálat eredményei közül kutatási témánk 

szempontjából az alábbiakat tartjuk fontosnak kiemelni: 

 az ápolók az empátiát munkájuk meghatározó elemeként értékelték, 

továbbá a kliensek vezetésével kapcsolatos döntések esetén az empátia és 

a problémamegoldó készségek egyensúlyára helyezték a hangsúlyt; 

 a nonverbális kommunikációs jelek használatának és értelmezésének 

fontossága alacsony értéket kapott, amely ily módon mindenképpen a 

fejlesztendő területek közé tartozik; 



 53 

  az asszertív viselkedés megléte különösen fontos azokban a helyzetekben, 

amikor az ápoló feladatokat delegál, képviseli kliensét, vagy esetlegesen 

konfrontálódik egy másik személlyel. A kapott eredmények alapján a 

nonverbális kommunikációhoz hasonlóan a társas hatékonyság szintén 

további fejlesztést igényel (131). 

A betegvezetés során az asszertivitás szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy 

az ápolók milyen mértékben és módon vonják be klienseiket az ápolási folyamatba. 

Falk-Rafael közösségi ápolók körében végzett vizsgálata során arra a következtetésre 

jutott, miszerint az ápolók 4 féle stratégia alkalmazásával segítik elő a betegek aktív 

részvételét, erőforrásaik mozgósítását a gyógyulás érdekében. A bizalmi kapcsolat 

kialakítása és fenntartása mellett a folyamatos támogatás, az információ átadása és a 

szükséges készségek fejlesztése, valamint ezek alapján a belső erőforrások tudatosítása 

az ápolók részéről a preferált viselkedési minták (40). 

A Nelson, Howell, Larson és Karpiuk által vizsgált Transzformatív Modell BSN 

képzésben résztvevő ápolóhallgatók számára kidolgozott módszer, amely a főiskolai 

képzés és a gyakorlat közötti szakadékot hivatott megszüntetni meghatározott ápolói 

kompetenciák fejlesztésével: segítő-támogató attitűd, vezetői készségek, asszertivitás és 

professzionális ápolói magatartás (pl. együttműködés). A programban résztvevő 

hallgatók asszertivitás értékei szignifikánsan magasabbak voltak a kontrollcsoport 

értékeinél, illetve mindkét csoport vonatkozásában szignifikancia mutatkozott a klinikai 

gyakorlatok megkezdésekor és befejezésekor mért értékek között. Eszerint ez a terület 

prioritást igényel, hiszen a kapott eredmények alapján egyértelműen megállapítható, 

hogy a társas hatékonyság fejlesztendő és egyben fejleszthető ápolói kompetencia (128). 

McCartan és Hargie (117) kutatásának célja Mangoldhoz (113) hasonlóan az 

asszertivitás és a segítői készségek közötti összefüggések feltárása volt azzal a céllal, 

hogy meghatározzák az ápolók non-asszertív viselkedésének lehetséges okait. Az 

eredmények alapján kizárólag az elérhetőség, megközelíthetőség dimenzió mutatott 

szignifikáns összefüggést az asszertív viselkedéssel, míg pl. a komfort, a bizalmas 

viszony, a folyamatos monitorozás biztosítása nem bizonyultak jelentős tényezőknek a 

társas hatékonyság szempontjából. 

Lee tanulmányában rámutatott, hogy az asszertív technikák alkalmazása 

konfliktushelyzetekben különösen hasznos az ápolók számára. A CUDSA modell 
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alapján az ilyen típusú helyzetek hatékony megoldása a következő: szembesülni a 

helyzettel, megérteni a másik fél érzéseit, motivációját, definiálni a problémát, 

megoldást keresni és végül megvalósítani a legjobbnak tartott alternatívát. A szerző 

cikkében azt is megemlítette, hogy az ápolók nagy többsége nem ismeri az asszertivitás 

fogalmát, tartalmi összetevőit, és természetesen nem tudatosan alkalmazzák az 

assszertív tecnikákat (108). 

Timmins és McCabe tanulmányában megállapította, hogy miközben az ápolók 

egyre inkább eltávolodnak a hagyományos szerepeiktől, egyre fontosabbá válik 

számukra az önérvényesítő, felelősségteljes magatartásra épülő ápolás. Az asszertív 

viselkedés elsajátításához azonban kevés segítséget kapnak, a vizsgált minta csupán 

37%-a vett részt asszertív tréningen, jellemzően nem az alapképzés részeként. Az 

ápolók főleg közvetlen kollégáikkal viselkedtek a legasszertívebben, és általában 

pozitívan értékelték a tőlük kapott véleménynyilvánítást, továbbá nyíltan jelezték 

egymásnak kéréseiket. A legkevésbé hatékony magatartás az ápoló-orvos és az ápoló-

vezetőápoló szereppartneri viszonyokban volt megfigyelhető, különös tekintettel az 

esetleges egyet nem értés kifejezésére és a konstruktív kritikai észrevételek megtételére 

az ápolók részéről. Az asszertivitást leginkább támogató tényezőnek a betegek iránt 

érzett felelősség és a megszerzett tudás bizonyultak, míg a vezetés, a munkahelyi légkör 

és a szorongás az asszertivitást elsődlegesen gátló faktorok voltak (177). 

Egy későbbi kutatásában a szerzőpáros a társas hatékonyságot a vezetőápolók 

szempontjából vizsgálta: arra a kérdésre kerestek választ, mit tehetnek a vezető 

beosztásban dolgozó ápolók beosztottaik hatékonysága érdekében. Meglepő módon 

maguk a vezetőápolók sem támogatták kollégáik asszertív viselkedését, különösen 

jellemző volt ez azokban a helyzetekben, amikor beosztottaik feléjük irányuló kritikát, 

ellenvéleményt vagy csupán észrevételt fogalmaztak meg. Ugyanakkor az ápolóknak a 

vezetés részéről igen magas szintű követelményeknek kell megfelelni, s a társas 

hatékonyságot támogató magatartásformákkal szembeni elvárások rendszere nem 

egységes, mivel az előbb említett nem preferált viselkedés (pl. nemet mondani) a 

vezetés által kívánatosnak tartott magatartás az ápoló-beteg szereppartneri viszonyban 

(115).  

Számos korábbi kutatás is rámutatott a vezetőápolók beosztottaik asszertív 

viselkedésében betöltött szerepének fontosságára (17, 33), valamint arra a tényre, mely 



 55 

szerint az ápolói személyzet általában alulértékelt a vezetés részéről (4). Freeman és 

Adams megközelítésében alapvető jelentőségű az ápolók társas hatékonysága 

szempontjából a munkahelyi környezet, illetve az egészségügyi team minden egyes 

tagjára nézve - beleértve a vezetőápolókat, orvosokat - az asszertivitást segítő külső és 

belső faktorok definiálása (44). 

Az előzmények áttekintése alapján megállapíthatók az asszertivitás-kutatás jellemző 

tendenciái. Számos kutató arra a következtetésre jutott, hogy az ápolók körében igen 

nagy százalékban figyelhető meg a non-asszertív magatartásformák valamelyike. 

Döntően a passzív attitűd dominanciája a meghatározó, amely több tényező együttes 

eredménye. Ennek kapcsán kiemelten fontosnak bizonyult az ápolói hivatás 

tradicionális, szubmisszív jellege az egészségügyi hierarchiában, továbbá ehhez 

szervesen kapcsolódik a hagyományos női szerepmintákból fakadó, a mások érdekeit 

előtérbe helyező attitűd megléte. Egy másik tendencia a személyiségvonások és az 

asszertivitás kapcsolatára helyezte a hangsúlyt. Az előzőekkel egybehangzóan centrális 

tényezőnek a dominancia-alárendelődés dimenzió mutatkozott. Mindezek mellett 

megjelent az asszertivitás vizsgálata a különböző szociodemográfiai faktorok 

függvényében, valamint meg kell említenünk az asszertivitást befolyásoló külső 

faktorokat (munkakörnyezet, munkahelyi kapcsolatrendszer, a vezetés jellege) előtérbe 

helyező megközelítést. Végezetül több kutató felhívta a figyelmet az ápolói 

kompetenciák fejlesztésének szükségességére, valamint ezeknek a komplex 

programoknak, tréningeknek a hatékonyságvizsgálatára.  

A magabiztos viselkedés kialakítása érdekében elsősorban az asszertivitást a belső, a 

személyiségben rejlő feltételek aspektusából vizsgáló megközelítést preferáljuk, mivel 

az ápolóképzés során ezeknek a tényezőknek a feltárására, fejlesztésére van közvetlen 

lehetőség. 

 

3. 2. Hipotézisek és kutatási feladatok 

 

Az eddigiek során áttekintettük az asszertivitás fejlődése szempontjából lényeges 

pályalélektani elméleteket, továbbá feltártuk az ápolás lényegéről alkotott korszerű 

felfogások asszertivitásra vonatkozó meghatározó jellemzőit és értékeltük az 

asszertivitás kutatása terén elért eredményeket. 
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A dolgozat további részében az asszertivitást és annak alakulását meghatározó 

komponensek feltárását állítjuk a vizsgálat középpontjába a szakmai képzés 

időszakában, amelynek főbb jellemzőit a kialakított hipotézisek és az ezek alapján 

megfogalmazott kutatási feladatok segítségével mutatjuk be. 

Az elméleti megközelítések és a témakörben elvégzett kutatások elemző igényű 

áttekintése alapján a jelen kutatás számára megfogalmazható hipotézisek az alábbiakban 

összegezhetők:  

 A pályafejlődés folyamatjellegére alapozva feltételezhető, hogy a 

professziótól elvárt, korszerű ápolásfelfogásnak megfelelő asszertivitás 

alakulása nem zárul le, illetve nem stabilizálódik a képzési idő végére.  

 Az asszertív magatartás a sikeres alkalmazkodás feltételeit teremti meg, 

amelynek jellemzői szimptóma értékűnek tekinthetők a szakmai magatartás 

értékelésének területén. 

  A személyiség oldaláról az asszertivitás alakulásában a személyiség 

önszabályozási rendszere, alkalmazkodása központi szerepet tölt be, 

amelyen belül az érzelmi és pszichovegetatív kiegyensúlyozottság 

meghatározó jelentőségű. 

  Az interperszonális kapcsolatok rendszerében az empátia jelentős 

mértékben befolyásolja a helyzetmegértést és az asszertivitást.  

 Az ápolási folyamatban alkalmazott korszerű betegvezetés attitűdjét az 

asszertivitás mértéke jelentősen befolyásolja. 

 Feltevésünk szerint az asszertivitás változása az asszertivitást jelentősen 

meghatározó személyiségtényezők sajátos kölcsönhatásában jut kifejezésre. 

A pályaelsajátítás során az asszertivitás fejlődésében karakterisztikus 

vonások tárhatók fel, amelyek alapján lehetőség nyílik az asszertivitás 

modelljének megfogalmazására.   

 Kutatásmódszertani aspektusból úgy véljük, hogy az általunk választott 

vizsgálati módszerek mutatóinak meghatározott együttese alkalmas az 

asszertivitás specifikumainak feltárására, valamint ennek alapján az 

asszertivitás modelljének kialakítására. 
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A hipotézisek igazolása érdekében a kutatás számára kiemelt feladatok közé 

soroljuk a következőket: 

 Meghatározni az ápolóhallgatók körében az asszertivitás mértékét, az 

egyes asszertivitás faktorok jellemzőit. 

 Felmérni a személyiség önszabályozó rendszerén belül az asszertivitáshoz 

szorosan kapcsolódó, a betegvezetés szempontjából meghatározó 

jelentőségű befolyásoló tényezőket, különös tekintettel a szociális-

interperszonális magatartás és a belső feszültségszabályozás jellemzőire.  

 Feltárni az asszertivitás működési sajátosságait a szakmaspecifikus 

elvárások, így az empátia, valamint az empátia alapjául szolgáló szociális 

intelligencia vonatkozásában. 

 Elemezni a tanácsadói attitűd jellemzőit, és megállapítani azok 

összefüggéseit az asszertivitás faktoraival. 

 Az asszertivitás, valamint az azt befolyásoló faktorok közötti 

összefüggések megállapítása alapján meghatározni az asszertivitás 

szakmaspecifikus modelljét a képzés időszakában. 

 További feladatnak tekintjük a fejlesztést igénylő területek 

meghatározását, valamint javaslattétel megfogalmazását az asszertivitás 

fejlesztésének oktatási tevékenységben történő felhasználására. 
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4. Módszerek  

 

A továbbiakban ismertetjük az általunk használt vizsgálati módszereket, valamint a 

kutatási feladatok megvalósítása érdekében alkalmazott statisztikai eljárásokat. Ezt 

követően bemutatjuk a kutatás menetét, a vizsgálat körülményeit, valamint a minta 

alapvető szociodemográfiai jellemzőit. 

 

4. 1. A vizsgálat módszerének, eszközeinek bemutatása 

 

Az ápoló személyisége egyben a munkaeszköze is. A tanácsadást az ápoló egész 

személyiségével végzi, így a várható magatartás tartalma megjelenik a személyközi 

kapcsolatokban is, ezért célszerű meghatározni a szakmai magatartást leginkább 

befolyásoló személyiségjegyeket. 

Az elméleti megfontolások alapján az ápolók társas hatékonyságának vizsgálatakor 

különös hangsúlyt kapott az interperszonális kapcsolatrendszer, a szociális intelligencia, 

valamint a belső feszültség szabályozásának felmérése. A foglalkozás segítő jellegének 

megfelelően fontosnak tartottuk továbbá az empátia és a tanácsadói attitűd jellemzőinek 

meghatározását. 

A kutatási eljárások kiválasztásakor másik fontos szempontunk volt, hogy olyan 

eszközöket vonjunk be a vizsgálatba, amelyek kellő mértékben képesek differenciálni 

az egyéni tulajdonságokat a személyiségstruktúrán belül, valamint az egyes személyek 

között. 

Vizsgálati módszerünk az írásbeli kikérdezés, a kutatás eszközeiként pedig az előbbi 

szempontok figyelembe vételével a következő vizsgáló eljárásokat alkalmaztuk: 

 Rathus-teszt 

 Leary-teszt 

 Empátia kérdőív 

 Brengelmann-féle szorongás skála 

 Szociális Intelligencia Teszt 

 Tanácsadói Attitűd Skála. 
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A társas hatékonyság mérésére számos kérdőív alkalmas, többek között az 

Asszertivitás-leltár, az Unsicherheit-kérdőív és a Rathus-teszt (148). Kutatásunk során 

olyan mérőeszközt kerestünk, amely a legmegbízhatóbban vizsgálja az asszertív 

készségeket. A kiválasztás során a Perczel és Tringer által elvégzett „Asszertivitást 

vizsgáló kérdőívek pszichometriai elemzése”-re támaszkodtunk. A szerzők a három 

kérdőív belső konzisztenciáját vizsgálták itemanalízissel, valamint az asszertív 

viselkedés egyes faktorainak elkülönítését faktoranalízis segítségével. A kérdőívek 

elemzése során arra a megállapításra jutottak, miszerint ugyan mind a három teszt igen 

erős belső konzisztenciával rendelkezik (erre utal a Cronbach-alfa mutató magas 

értéke), mégis a legcélravezetőbb a Rathus-teszt széles körű alkalmazása, mivel 

homogén, az asszertivitás szempontjából lényeges faktorokat tartalmazza és egyben a 

legrövidebb a vizsgált módszerek közül. A szerzők megemlítették továbbá azt a tényt is, 

amely szerint a validitás-vizsgálat előzetes eredményei alapján megállapítható, hogy a 

Rathus-teszt tételei egyértelműen az asszertivitásra vonatkoznak, az U-kérdőív azonban 

inkább valami mást mér (pl. a bizonytalanságot) (144). 

 Mindezek alapján kutatásunk során a Rathus-teszt használata mellett döntöttünk. 

A teszt által mért faktorok a következők: 

 Bizonytalanság, önértékelési zavar; 

 Fogyasztói helyzetekben megjelenő önérvényesítés; 

 Nemet mondás; 

 Személyes részvétel a kapcsolatban; 

 Érzések kimutatása. 

Kutatásunk célkitűzéseinek megvalósításához lényegesnek tartottuk a személyiséget 

az interperszonális magatartás terminusaiban jellemezni. Leary az interperszonális 

kapcsolatrendszer öt szintjét határozta meg:  

 a nyílt kommunikáció szintje; 

 a tudatos önjellemzés vagy tudatos kommunikáció szintje; 

 az egyéni szimbólumalkotás szintje; 

 a ki nem fejezett vagy tudattalan szintje; 

 az értékek szintje. 

Vizsgálatunkban a tudatos önjellemzés alapján határoztuk meg a hallgatók 

interperszonális magatartását. Leary diagnosztikus rendszere arra a feltevésre épül, 
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miszerint az egyén viselkedésének célja a mindenkori optimális arousal szint elérése és 

fenntartása, továbbá az ún. „szignifikáns másik” jelenlétében az egyén többnyire 

konzisztensen és rutinszerűen valamilyen automatikus szerepmintát működtet. A szerző 

két dimenzió mentén (dominancia-önalávetés; szeretet-gyűlölet) nyolc alapkategóriát 

állapított meg: 

 Alkalmazkodás erő útján (AP) 

 Alkalmazkodás versengés útján (BC) 

 Alkalmazkodás agresszió útján (DE) 

 Alkalmazkodás lázadás útján (FG) 

 Alkalmazkodás háttérben maradás útján (HI) 

 Alkalmazkodás engedelmesség útján (JK) 

 Alkalmazkodás együttműködés útján (LM) 

 Alkalmazkodás felelősségvállalás útján (NO) (101). 

Az egyes szociális-interperszonális magatartástípusok eltérő módon alkalmazkodnak 

a társas helyzetekben, így biztosítva önmaguk számára a szükséges és optimális 

feszültség-szintet.   

A szociális pályakörök, így az ápolói pálya igen magas követelményeket 

támasztanak az empatikus magatartással kapcsolatban, hiszen a másik ember rejtett 

érzéseinek, jelzéseinek megértése, értelmezése alapvető feltétele az ápolási folyamat 

megtervezésének, a sikeres betegvezetésnek, a társas hatékonyságnak. Az empátia 

személyiség alapvető képessége, amelynek segítségével a szereppartnerrel való 

közvetlen kapcsolat során az egyén a másik fél szempontját képes felfogni és megérteni. 

Ennek nyomán meg tud érezni és érteni a másikban olyan emóciókat, indítékokat és 

törekvéseket, amelyeket az szavakban direkt módon nem fejez ki, és amelyek a társas 

érintkezés szituációjából nem következnek törvényszerűen. A megértés fő eszköze a 

másik ember által nem tudatosan kibocsátott érzelmek felfogása és azonosítása.  

Az empátia szintjének megállapítására az Empátia kérdőívet használtuk, amely az 

eredetileg Deutsch-Madle (30) által összeállított kérdőív adaptált változata (175).   

Az egyén magatartásában a reakció-módok minősége, a belső feszültség 

szabályozása hatással van a társas kapcsolatrendszerre és ezáltal természetesen az 

asszertivitásra is. Kutatásunk során az Eysenck alapelgondolásából származó szorongás 

skálát alkalmaztuk, amelynek produkciófelülete a neuroticitásra, a rigiditásra, valamint 
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az extraverzió-introverzióra terjed ki. Az eljárás Brengelmann átdolgozását (13) és 

Tringer hazai adaptálását (180) követően vált különösen gyakran használt mérőeszközzé 

a hazai pályalélektani kutatásokban, mivel mutatói megbízható jelzői az egyén 

környezetéhez való viszonyulásnak. Az extraverzió-introverzió dimenziójában az 

extravertált embert elsődlegesen a társadalmi realitás határozza meg. Kifelé forduló, 

könnyen sajátítja el a különböző viselkedés-mintákat és szociális ügyesség jellemzi. 

Ezzel szemben az introvertált személy befelé forduló, új szociális környezetben nehezen 

találja fel magát, nehezebben alakítja ki a társas együttélés szokásos viselkedés-mintáit, 

szociális értékrendszerét kevésbé rugalmasan építi át. A társas hatékonyság 

szempontjából kedvezőtlennek elsősorban a szélsőséges extraverzió, illetve introverzió 

mutatkozik, hiszen az előbbi a környezet általi túlzott befolyásolhatóság, 

„elsodorhatóság” veszélyét rejti magában, míg az utóbbi a társas interakciók elutasítását 

jelentheti. 

A neuroticitás a társas viszonyulásokban az érzelmi bizonytalanságot, az érzelmi 

reakciómódok szintjét jelzi. A rigiditás pedig a személyiség aktivitásának mértékét 

mutatja az állandóan változó interperszonális kapcsolatrendszerhez történő 

alkalmazkodás során. Ez a személyiségvonás alapvetően a magatartás rugalmas 

változását teszi lehetővé a változó feltételekhez. Szélsőséges értékei merev viselkedési 

sémák fokozott alkalmazására utalnak, amely mögött többek között a személyiség 

kidolgozatlansága húzódhat meg. 

Véleményünk szerint az érzelmi labilitás, illetve a magatartás rigid jellege nagy 

valószínűséggel non-asszertív magatartást eredményezhet, az érzelmi stabilitás és a 

viselkedés rugalmassága pedig az asszertív magatartás alapfeltételét képezik. A 

beteggel/klienssel való interperszonális kapcsolatokban az ápoló gyakran találkozhat 

belső konfliktusra, bizonytalanságra okot adó helyzetekkel, ezért kiemelten fontosnak 

tartjuk ezen személyiségvonások feltérképezését, majd fejlesztését. 

Guilford szerint a szociális intelligencia sokféle intellektuális képességet foglal 

magában, s ezek közül a viselkedésfelismerés képessége az, amelyre Guilford a 

kutatásait összpontosította. Kiemelten fontosnak tartotta az emberi megnyilvánulások 

elemzését, a különböző érzelmek, gondolatok, szándékok azonosítását segítő 

viselkedéselemek helyes észlelését, az információk közötti kapcsolat felismerését, 

valamint a kontextus figyelembevételét és az eseményekből fakadó következmények 



 62 

megjóslását (55). A szociális intelligencia kiemelt jelentőségű kutatásunk 

szempontjából, s ez indokolttá teszi, hogy a segítő pályára készülő  hallgatóink ezen 

képességeit körültekintő pontossággal írjuk le. A Sulliven és Guilford által összeállított 

„4 Faktoros Szociális Intelligencia Teszt” (SZIT) produkciófelülete igen komplexen az 

osztályok, a rendszerek, a transzformációk és a viselkedési implikációk megértésének a 

képességére terjed ki (136). A személyközi társas események következményeinek 

előrelátása a szociális magatartás egyik fontos eleme, hiszen a pillanatnyi viselkedést a 

várható hatások figyelembe vételének segítségével, átgondolásával aktuálisan korrigálni 

tudjuk. A SZIT I. „Történetbefejezés” faktora a viselkedési implikációk felismerését 

méri, vagyis azt a képességet, melynek segítségével egy adott szituációban a résztvevők 

attitűdjeinek következményeit előre látjuk. Minden történetben az első képen egy vagy 

több szereplőt látunk valamilyen szituációban. Ezután három kép közül kell kiválasztani 

– figyelembe véve a szereplő(k) által kifejezett érzelmeket – azt, amelyik megmutatja, 

mi fog történni  az első kép következményeként. A SZIT I. két részből áll: az első rész 

14, a második pedig 15 állítást tartalmaz. A feladatok megoldásában a viselkedés-

felismerési faktorok mellett az empátia is hangsúlyt kap, mivel mások viselkedését 

kizárólag érzelmi ráhangolódás segítségével vetíthetjük előre.  

A tanácsadás alapelveinek érvényesülése meghatározó az asszertivitás 

szempontjából, hiszen ezen elvek alkalmazása révén válnak a hallgatók képessé a 

betegvezetés megvalósítására, az ápoló-kliens szereppartneri viszony hatékony 

kezelésére. 

Az ápolói tanácsadói attitűd vizsgálatára - az ápolásban bekövetkezett 

szemléletváltozást követően - kérdőívet elsőként Nelson-Jones és Petterson (128) állított 

össze, amely 78 itemet tartalmaz. A mérőeszköz azonban a hosszúsága, általános 

megfogalmazása és az eredmények értelmezésének kidolgozatlansága miatt nehezen 

alkalmazható a célzott problémafeltárásban. Ezen beállítódás feltárására ezért az ún. 

Tanácsadói Attitűd Skálát alkalmaztuk, amelyet Helembai állított össze támaszkodva a 

hallgatók körében szerzett tapasztalataira. A kérdőív 20 állítást tartalmaz, amelyek az 

empátia-elfogadás, a problémamegoldás támogatása, az önállóság igénylése, valamint a 

beszélgetésvezetésre jellemző dimenziókat vizsgálják (68). 
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Az adatok kiértékelése az SPSS for Windows 13.0 programcsomag alkalmazásával 

történt. Az elemzés során leíró és matematikai statisztikai módszereket egyaránt 

használtunk.  

Az alapstatisztika az egyes mérőeszközök esetében a gyakorisági eloszlás, az 

átlagértékek és a szóródás megállapítására terjedt ki.  

Korrelációszámítást végeztünk a Rathus-teszt és a Tanácsadói Attitűd Skála saját 

faktorai közötti összefüggések feltárásához, valamint a kutatás során alkalmazott összes 

faktor kapcsolatának megállapítására valamennyi mérőeszköz vonatkozásában. 

A Rathus-teszt esetében a változószett megbízhatóságát, vagyis a teszt belső 

konzisztenciáját itemanalízis segítségével vizsgáltuk meg, amelyet a reliabilitási 

koefficienssel jellemezhetünk (Cronbach-alfa mutató). Az öt faktort külön-külön is 

megvizsgáltuk a Kolmogorov-Smirnov teszt segítségével, amely a faktorok 

eloszlásának jellegét mutatta meg. 

A Leary-teszt interperszonális magatartástípusai esetében a kategóriák szerinti 

megoszlást a Chi-négyzet próba segítségével állapítottuk meg. 

Az Empátia kérdőív elemzése során főkomponens elemzést végeztünk, hogy 

feltérképezzük, az egyes állítások miként alkothatnak látens struktúrát, vagyis melyek 

az empátia lehetséges szubkomponensei. A magyarázott variancia értéke megfelelő 

(57,3%) és a kumulatív értékek is minden esetben kielégítőek voltak. 

A Tanácsadói Attitűd Skála esetében a ’Tanácsadás az ápolásban’ kurzus előtti és 

utáni eredmények közötti összefüggés faktoronkénti bontásban történő vizsgálatára a 

kapcsolt két mintás t-próbát használtuk. 

Ezen kívül a Leary-teszt és a Brengelmann-féle szorongás skála eredményeinek 

összehasonlítása alkalmával kereszttáblák segítségével állapítottuk meg, hogy 

megalapozott-e az adott kategóriák közötti szignifikáns különbségek vizsgálata. A 

varianciaanalízis (ANOVA) pedig arra mutatott rá, hogy van-e különbség a 

Brengelmann teszt alskáláinak pontszám-átlagában annak alapján, ki melyik 

kategóriába tartozik a Leary-teszt alapján.  

A tagozatok szerinti eltérések vizsgálatakor minden esetben a független két mintás t-

próbát alkalmaztuk. 
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4. 2. A vizsgált minta bemutatása 

 

Kutatásunkat a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális 

Képzési Karán végeztük harmadéves nappali (N=84 fő) és levelező (N=266 fő) 

tagozatos ápolóhallgatók körében. A vizsgálatba a 2004/2005-ös tanévtől kezdődően 

négy egymást követő évfolyamot vontunk be, így a kutatásban összesen 350 fő vett 

részt. 

 

3. sz. ábra 

A minta tagozat szerinti megoszlása (N=350) 
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A minta kiválasztásakor vezető szempontnak azt tekintettük, hogy a szakmai 

kompetencia témánkra vonatkozó objektív fedezete adott legyen, azaz a hallgatók 

rendelkezzenek ismeretekkel az ápoló-beteg/kliens szereppartneri viszonyt meghatározó 

tényezőkről, a segítő kapcsolat alapelveiről, továbbá a tanácsadás módszertani 

hátteréről, valamint a betegvezetés jellemzőiről. 

Kutatási témánk az asszertivitás személyiségi hátterének feltérképezése, ezért 

vizsgálati céljaink között nem szerepelt a társas hatékonyság elemzése a 

szociodemográfiai faktorok függvényében, így a minta jellemzésénél nem helyeztünk 

hangsúlyt az ilyen vonatkozású adatok részletes bemutatására. Opcionális lehetőség volt 

az életkor, a nem és a pályán töltött idő (levelező tagozatos hallgatók esetében) 

megadása. Életkor szerint nagymértékű szóródást tapasztaltunk: M=33 év, SD=7,22, a 

pályán eltöltött idő M=15 év, SD=6,97; nemek alapján pedig döntő többségben nők 

voltak a vizsgált személyek (318 fő).  

A vizsgált minta kiválasztásánál a nem valószínűségi szakértői kiválasztás módszere 

mellett döntöttünk, amelynek alapján eredményeink alkalmasak a tendenciák 

   24 
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megállapítására egyrészt a minta nagysága alapján, másrészt abból a tényből adódóan, 

miszerint hallgatóink az ország legkülönbözőbb településeiről és ellátó intézményeiből 

érkeztek intézményünkbe. 

A 2004/2005-ös és a 2005/2006-os évfolyamok esetében elővizsgálatot végeztünk, 

amely a „Tanácsadás az ápolásban” kurzus keretében elsődlegesen a hatékony 

betegvezetés szempontjából fontos személyiségjegyek feltárására, a kutatás fő 

vonalának meghatározására irányult az empátia, az interperszonális magatartás, a 

tanácsadói attitűd, a szociális intelligencia, illetve a belső feszültségszabályozás 

mutatóinak elemzésével. Az első két évfolyam esetében kapott eredmények alapján 

vontuk be a kutatás további fázisába a 2006/2007-es, valamint a 2007/2008-as 

évfolyamok esetében a produkciófelület szélesítésére, a fejlesztést igénylő területek 

minél komplexebb meghatározására a Rathus-tesztet. 
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5. Eredmények 

 

Az asszertív készségek vizsgálata kiemelkedő fontossággal bír, mivel a belső 

harmónia egyik legfontosabb alapja önmagunk és környezetünk elfogadása, valamint az 

egyéni jogok, érdekek másokéval történő sikeres összeegyeztetése. 

 

5. 1. Az asszertivitás-faktorok sajátosságai   

 

A kutatás során elsőként meghatároztuk az ápoló hallgatók körében az asszertivitás 

mértékét, az egyes asszertivitás faktorok jellemzőit. 

A Rathus-tesztben öt alapvető faktort mérhetünk: Bizonytalanság-önértékelési zavar, 

Érzések kimutatása, Fogyasztói helyzeteken megjelenő önérvényesítés, Nemet mondás, 

Személyes részvétel a kapcsolatban.  

A Rathus-teszt itemanalízise során a Cronbach-alfa érték=0,689, tehát jónak 

mondható. Az elemzésben használt faktorok között a korreláció-elemzés erőteljes 

lineáris együttmozgást mutatott.  

 

1. sz. táblázat 

 Az asszertivitás-faktorok korrelációja (N=185) 

 

**p<0,01 

 Bizonytalanság, 

önértékelési 

zavar 

Érzések 

kimutatása 

Fogyasztói 

helyzetekben 

megjelenő 

önérvényesítés 

Nemet 

mondás 

Személyes 

részvétel a 

kapcsolatban 

Bizonytalanság, 

önértékelési zavar 
1 - - - - 

Érzések 

kimutatása 
0,481** 1 - - - 

Fogyasztói 

helyzetekben 

megjelenő 

önérvényesítés 

0,201** 0,327** 1 - - 

Nemet mondás 0,406** 0,408** 0,211** 1 - 

Személyes 

részvétel a 

kapcsolatban 

0,635** 0,266** 0,215** 0,314** 1 
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A tesztben elérhető pontszám -90 és +90 között lehetséges: minél magasabb értéket 

ér el valaki, annál nagyobb asszertivitással jellemezhető. 

Az öt faktor statisztikai elemzésére az alapvető statisztikai mutatókat választottuk, 

melyeket az alábbi táblázatban foglaltunk össze.  

 

2. sz. táblázat  

Az asszertivitás-faktorok jellemzői (N=185) 

 

Faktorok Átlag Szórás Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Bizonytalanság, önértékelési zavar 3,52 7,08 -12 19 

Érzések kimutatása 0,41 3,5 -7 9 

Fogyasztói helyzetekben megjelenő 

önérvényesítés 
-0,79 3,02 -6 6 

Nemet mondás 1,03 2,82 -6 8 

Személyes részvétel a kapcsolatban 3,63 3,38 -8 9 

 

A hallgatók a legmagasabb értéket a kapcsolatokban megjelenő „Személyes 

részvétel a kapcsolatban” faktor esetében érték el. Ez alapján levonhatjuk azt a 

következtetést, miszerint az adott mintára nézve - a foglalkozás jellegének megfelelően 

- kedvező a szereppartneri viszonyokban, interakciókban történő részvételi hajlandóság, 

s inkább választják a közvetlen kommunikációs csatornát a közvetett helyett, továbbá 

megjelenik a kapcsolatok létesítésének az igénye is. Ez mindenképpen pozitív, s egyben 

nélkülözhetetlen alapkövetelmény egy olyan szakma esetében, ahol az ápolás 

sikerességét döntően az interakciók minősége határozza meg. A legalacsonyabb 

átlagérték a „Fogyasztói helyzetekben megjelenő önérvényesítés” faktorhoz tartozik, 

ami jelzi az olyan szituációk bizonytalan kezelését, melyek során az egyén érdekei 

mások által sérülnek. 

Az egyes faktorokat külön-külön vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Minimum és a 

Maximum értékek vonatkozásában a megkérdezettek értékei igen messze helyezkednek 

el a tesztben elérhető pontszámoktól, s a szórás értékek is viszonylagos 

kiegyenlítettségre utalnak. Az öt faktort összevonva kaptunk egy Asszertivitás 

összpontszám skálát, ahol M=7,95 SD=14,3, a Minimális érték -34, a Maximális pedig 

+46. A két érték közötti összpontszám megoszlását a 3. sz. melléklet tartalmazza.  
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A skála összpontszám-eloszlása alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 

minta döntő hányada az átlagérték közeli asszertivitással jellemezhető, s viszonylagosan 

kevesebb a két szélső értékhez közelítők százalékos aránya. Más kutatások 

eredményeivel összehasonlítva - amelyek hasonló mutatókkal rendelkező minták társas 

hatékonyságának jellemzőit vizsgálták - megállapíthatjuk, hogy a minta átlagértéke 

alatta marad a többi átlagnak (49, 94, 116, 183).  

A faktorok megoszlása - a Kolmogorov-Smirnov teszt alapján - az első két faktor 

esetében normális eloszlást mutatott, így a „Bizonytalanság, önértékelési zavar” (4. sz. 

ábra) és az „Érzések kimutatása területén” (5. sz. ábra) (Z1=0,86 p1>0,05; Z2=1,11 

p2>0,05), a másik háromban (Fogyasztói helyzetekben megjelenő önérvényesítés, 

Nemet mondás, Személyes részvétel a kapcsolatban) viszont nem (Z3=1,55 p3<0,05; 

Z4=1,86 p4<0,01; Z5=1,58 p5<0,05) (6., 7., 8. ábra). A „Személyes részvétel a 

kapcsolatban” faktor esetében a nem normális eloszlás ellenére az asszertivitás 

mértékével kapcsolatosan kedvező tendencia állapítható meg, hiszen a megoszlás a 

pozitív, vagyis az asszertív magatartás irányába tolódik el. 

Az eredmények komplex elemzése, pontosítása érdekében megvizsgáltuk a kérdőív 

itemeinek megoszlását az egyes faktorokon belül. Az átláthatóság kedvéért összevont 

kategóriákkal dolgoztunk. Az egyes állításoknál megadott százalékpárok első tagja a 

’nem jellemző’, a második tagja a ’jellemző’ opciót jelenti. 

 

 

4. sz. ábra  
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Inkább asszertív 

17. Amikor vitatkozom, néha attól félek, hogy annyira felidegesítem magam, hogy 

mindent összetörök: 76,3% - 23,7%. Megjegyzendő, hogy itt találtuk a 

legdominánsabbnak a szélsőérték választását: 29,6% jelölte a ’teljesen idegen tőlem’ 

válaszlehetőséget. 

16. Kerülöm, hogy kérdéseket tegyek fel, mert attól félek, hogy ostobának néznek: 75,2% 

- 24,8%. 

13. Állásügyben vagy valamilyen felvétel ügyében inkább írok egy levelet és nem 

megyek el személyesen: 73,5% - 26,5%. 

12. Gyakran ódzkodom attól, hogy felhívjak hivatalokat, üzleti partnereket: 57,6% - 

42,4%. 

2. Ingadozom, hogy randevút kérjek vagy elmenjek, a szégyenlősségem miatt: 56,5% - 

43,5%. 

 

Inkább non-asszertív 

11. Gyakran megakadok, hogy mit mondjak feltűnően csinos ellenkező neműeknek: 

51,9% - 48,1%. 

1. A legtöbb ember agresszívebb és magabiztosabb, mint én: 40,2% - 59,8%.   

Az idetartozó hét állítás közül öt esetében a százalékos eloszlást alapul véve a 

vizsgált mintában megfigyelhető az asszertivitás túlsúlya: az adott szituációkban a 

hallgatók nagyobb százalékára inkább jellemző a magabiztosságra, önbizalomra épülő 

magatartás. Ennek némileg ellentmond az 1. állításnál kapott eredmény, mely szerint – 

önjellemzés alapján - a minta közel 60%-a saját magát másokhoz viszonyítva általában 

kevésbé tartja asszertívnek.  

 



 70 

 

5. sz. ábra  
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Érzések kimutatása (N=185)

 

 

Inkább asszertív  

20. Ha valami fontosat, értékeset cselekszem, gondoskodom róla, hogy a többiek is 

megtudják: 35, 1% – 64,9%. 

2. Ingadozom, hogy randevút kérjek vagy elmenjek, a szégyenlőségem miatt: 56,5% - 

43,5%. 

 

Inkább non-asszertív 

24. Inkább magamba fojtom az érzéseimet, minthogy jelenetet csináljak: 37,7% - 62,3%. 

Annak ellenére, hogy a 20. és a 2. kérdés kapcsán az asszertív válaszok kerültek 

túlsúlyba, a 24. állításra kapott eredmény értelmében az érzelmek elfojtása igen 

kedvezőtlennek tekinthető a betegvezetés kontextusában, mivel jelentős energiákat von 

el a beteg/kliens problémájára történő koncentrálástól. 

 

6. sz. ábra 
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Inkább non-asszertív 

3. Ha nem vagyok megelégedve egy étteremben az étel minőségével, reklamálok a 

pincérnél: 53,5% - 46,5%. 

25. Szóvá teszem a gyenge kiszolgálást az étteremben, vagy bárhol máshol: 65,3% - 

34,7%. 

A fogyasztói helyzetekben történő non-asszertív viselkedés dominanciája jelzi a 

viselkedés bizonytalanságát, az önérvényesítés alacsony fokát a saját érdekek érvényre 

juttatását igénylő szituációkban. 

 

 

7. sz. ábra 
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Inkább asszertív 

22. Ha valaki hamis, rosszindulatú dolgokat terjeszt rólam, amilyen hamar csak lehet, 

szemtől-szemben tisztázom vele magam: 3,8% - 96,2%. 

4. Gondosan kerülöm, hogy megsértsem mások érzéseit még akkor is, ha úgy érzem, ők 

sértettek meg engem: 53,8% - 46,2%. 

 

Inkább non-asszertív 

9. Őszintén szólva az emberek elég gyakran kihasználnak: 49% - 51%.  

23. Gyakran nehezemre esik „nem”-et mondani: 22,7% - 77,3%. 

Az egyik legmagasabb százalékos arányt, azaz a legegyértelműbben asszertív 

magatartásra utaló eredményt a 22. állítás esetében kaptuk: hallgatóink fontosnak tartják 

az őket ért esetleges sérelmek azonnali, szemtől-szembeni tisztázását. Emellett azonban 

két meghatározó és egyúttal összefüggő állítás (9. és 23.) eredménye utal a vizsgált 
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faktor sérülékenységére és jelzi a másik fél érdekeinek előtérbe helyezését a saját érdek 

érvényesítésének rovására.  

A „Fogyasztói helyzetekben megjelenő önérvényesítés” és a „Nemet mondás” 

faktorok esetében eredményeink némileg ellentmondanak Burnard és Morrison (18), 

valamint Slater (167) megállapításainak. A szerzők szerint az ápolók kompetensebbnek, 

asszertívebbnek bizonyultak a konfrontációra és a kritikai észrevétel kifejezésére épülő 

szituációkban. Ugyanakkor Slater is utal az asszertivitás nem stabil jellegére, hiszen  az 

előzőekhez szorosan kapcsolódó helyzetekben, a jogosnak érzett negatív érzések 

megfelelő formában történő közlése számos esetben nehézséget jelentett az ápolóknak. 

 

8. sz. ábra 
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Személyes részvétel a kapcsolatban (N=185)

 

 

 

Inkább asszertív 

10. Élvezem az induló beszélgetéseket, akár új ismerősökkel, akár régiekkel: 9,7% - 

90,3%. 

14. Zavarban vagyok, ha egy terméket vissza kell küldenem: 72,5% - 27,5%. 

13. Állásügyben vagy valamilyen felvétel ügyében inkább írok egy levelet, és nem 

megyek el személyesen: 73,5% - 26,5%. 

A vizsgált faktor, ahogy korábban is utaltunk rá, a leginkább ellentmondás mentesen 

asszertívnek tekinthető, vagyis - egybehangzóan Slater (167), valamint Timmins és 

McCabe eredményeivel (177) - hallgatóinkra egyértelműen jellemző a személyes 

részvételi szándék. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy bár természetesen fontos pl. a 

kapcsolatok létesítésének az igénye (10. állítás), az asszertivitás tartalmi kereteit az 

ápolás során a betegvezetés adja. Az ápolási folyamatba integráltan ezért a 
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kapcsolatteremtési készség mellett a kapcsolattartás jellemzői is meghatározó 

jelentőségűek.  

A tagozatok szerinti eltérések vizsgálatakor kizárólag az „Érzések kimutatása” 

faktor pontszámainak átlagában tapasztaltunk különbséget. A Független két mintás t-

próba eredménye szerint (t=2,599 p=0,01) a nappali tagozatos hallgatók magasabb 

értékeket értek el (M=1,34 SD=3,82), mint a levelező tagozatosok (M=-0,69 SD=2,79), 

vagyis ők nyíltabban felvállalják gondolataik, érzéseik kifejezésre juttatását. Ez 

magyarázható egyrészt az életkori sajátosságból fakadó különbséggel, másrészt nagy 

valószínűséggel a levelező tagozatos ápolók több olyan élethelyzettel szembesültek már, 

amelyekben a vélemény, érzelmek felvállalása hátrányt jelentett a számukra.  

 

5. 2. Önszabályozás és asszertivitás  

 

A munka második lépéseként felmértük a személyiség önszabályozó rendszerén 

belül az asszertivitáshoz szorosan kapcsolódó, a betegvezetés szempontjából 

meghatározó jelentőségű befolyásoló tényezőket, különös tekintettel a szociális-

interperszonális magatartás és a belső feszültség szabályozásának jellemzőire.  

Az asszertív magatartás megnyilvánulási közege az interperszonális 

kapcsolatrendszer. Kutatásunk során a Leary-teszt felhasználásával fontosnak tartottuk 

felmérni, hogy hallgatóink miként alkalmazkodnak, milyen interperszonális reflexeket 

működtetnek az ún. „szignifikáns másik” jelenlétében, hiszen a különböző 

alkalmazkodási módok eltérő mértékben támogathatják a társas hatékonyságot. A 9. sz. 

ábra alapján egyrészt levonhatjuk azt a következtetést, hogy a nyolc kategória 

megoszlása nem egyenletes (A Chi-négyzet próba ugyanezt az eredményt mutatta: 

χ²=135,6 p<0,01). Az eredmény alapvetően megfelel a foglalkozás segítő jellegének, 

valamint megjelenik az általunk tapasztalt és korábban említett restriktív ápolói attitűd 

is.  
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9. sz. ábra 
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A vizsgált minta 31,1%-a az „Alkalmazkodás Felelősségvállalás útján” (NO) 

kategóriába tartozik, amely adaptív formájában a leginkább kívánatos, szociálisan 

konstruktív személyiségtípus: ereje és magabiztos függetlensége affiliációval társul. 

Alapvető motivációs késztetése, hogy közel kerüljön az emberekhez, jellemző rá a 

segítés, támogatás, együttérzés, tanácsadás. Szereppartnereivel racionális, 

felelősségteljes, akik gyakran támaszkodnak rá, függnek tőle. Maladaptív formájában ez 

a típus hypernormálissá válik, meghatározó tulajdonsága a merevség, rigiditás. Képtelen 

rugalmasan alkalmazkodni a helyzethez, nem tud passzív vagy agresszív lenni, ha a 

helyzet úgy kívánja. Kényszeresen kerüli ezeket a szerepeket, mindenáron igyekszik 

fenntartani a normalitás látszatát. Önértékelése gyakran a másoknak tett szolgálat 

mértékétől függ (101). A betegek iránt érzett felelősség fontosságát Timmins és 

McCabe is hangsúlyozta tanulmányában. Kutatási eredményeik alapján ez a faktor 

bizonyult az asszertivitást leginkább támogató tényezőnek a szakmai kompetencia 

objektív tudásbeli fedezete mellett (177). 

A következő kategória 17,4%-kal az „Alkalmazkodás Erő útján” (AP). A típus 

jellemzője, hogy nyílt interperszonális viselkedése dominanciát, autoritást, 

kompetenciát sugároz, akkor érzi biztonságban magát, ha kontrollt gyakorolhat mások 

fölött. Adaptív formában meghatározó alapvonása a tervszerűség, vezetésre való 

alkalmasság, az erő bármilyen megnyilvánulási formája, melynek egyik lehetséges 

konstruktív manifesztációja a „tanítás”: instruálás, informálás, betegoktatás, tanácsadás. 

Maladaptív változatában viszont autokratizmus, a kontroll mindenáron történő 

fenntartása, túlzott ambiciózusság jellemzi (101). 

      AP         BC        DE        FG        HI         JK        LM         NO 
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Az „Együttműködés útján alkalmazkodó” kategória (LM) került 15,7%-kal a 

harmadik helyre. Ennek a típusnak az adaptív változatánál az elfogadásra, szeretetre 

törekvés játszik fontos szerepet. A szociabilitásban keres kielégülést, akkor érzi jól 

magát, ha kapcsolatai harmonikusak. Extravertáltan barátságos, a külső értékeket a 

belső harmónia elé helyezi. Maladaptív formában az egyént a túlkonvencionalitás 

jellemzi: a viselkedés fő mozgatórugója, hogy mások által akceptált legyen, akár annak 

az árán is, hogy a túlzott megfelelési vágy miatt elveszíti individualitását. A 

személyiség rigiditása következtében beszűkülhet, viselkedési repertoárja szegényessé 

válhat (101). 

Ezt követte 13,3%-kal az „Alkalmazkodás Versengés útján” (BC) típus. Egyik 

változatában az egyént önteltség, magasabbrendűség, az ún. kizsákmányoló szociális 

szerep jellemzi. Önérvényesítéséhez mereven ragaszkodik, ezért nem érzékeli 

viselkedése inadekvát jellegét. Másik változata a státusz irányította személyiség. Az 

ilyen típusú ember fokozottan érzékeny az alá-fölérendeltségi viszonyokra, másokkal 

szemben védi státuszát. Igyekszik azt a benyomást kelteni, hogy kompetenciája, ’ereje’ 

eszköz, amely felhasználható mások megsegítésére (101). Úgy véljük, ennél a 

kategóriánál hallgatóink esetében inkább ez utóbbi a preferált interperszonális attitűd, 

hiszen köztudott, hogy az egészségügyi ellátó rendszerre napjainkban is jellemző a 

státuszhierarchia. Kutatásunk további, más tesztek kapcsán nyert eredményei is ezt a 

megállapítást támasztják alá, miszerint felfedezhető a vizsgált minta esetében a szakmai 

tudás birtokában a legjobbnak vélt megoldás kiválasztásával a beteg/kliens 

önállóságának korlátozása.  

Az „Alkalmazkodás Engedelmesség által” (JK) és az „Alkalmazkodás Agresszió 

útján” (DE) típusok közel azonos, viszonylag csekély százalékos megoszlási aránnyal 

szerepeltek (7,2% és 6,8%).  

Legkevésbé volt jellemző az „Alkalmazkodás Lázadás útján” (FG) és az 

„Alkalmazkodás Háttérben maradás útján” (HI) interperszonális magatartás-típusok 

(5,5% és 3,1%). 

A tagozatok között szignifikáns eltérést egyetlen esetben tapasztaltunk (t=-2,43; 

p<0,05), mégpedig az „Alkalmazkodás Felelősségvállalás útján” (NO) típus  esetében a 

levelező tagozat  szignifikánsan magasabb értéket ért el. Ennek oka vélhetően az, hogy 
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a levelező tagozatos hallgatók több olyan munkahelyi és családi szerepet töltenek be, 

amelyekben a felelősségvállalás fontos szerepet játszik.  

A Brengelmann-féle szorongásskála célja bemutatni az egyén környezetéhez való 

viszonyulását. A társas viszonyrendszer működtetése szempontjából a reakciómódok 

minősége, a belső feszültség szabályozása meghatározó. Számos megközelítési irány 

centrális személyiségvonásnak tekinti a skála extraverzió-introverzió dimenzióját, mint 

olyan jellemzőt, amely jelentős mértékben befolyásolja az egyén kapcsolattartó és –

teremtő készségét (6, 25, 39, 63, 64, 65, 159, 171, 185).  

Az elemzés során a tesztkonstrukció három faktorát vizsgáltuk: Neuroticitás, 

Rigiditás és Extraverzió-introverzió.  

Az egyes faktorok jellemzői: Neuroticitás M=19,79, SD=8,3; Rigiditás M=18,59, 

SD=5,38; Extraverzió-introverzió M=17,95; SD=7,42. Összehasonlítva a kapott 

átlagértékeket a szorongásskála standardizált átlagértékeivel, levonhatjuk azt a 

következtetést, miszerint a vizsgált minta a Neuroticitás és az Extraverzió-introverzió 

mutatók esetében a standardizált átlaghoz közeli eredményt ért el. A Rigiditás átlaga 

azonban jelentősen, közel 4 ponttal a felnőtt átlag fölött helyezkedik el, vagyis a merev 

viselkedést implikáló rigiditás hangsúlyozottan jelen van hallgatóink körében. 

 

10. sz. ábra 

A feszültségszabályozás mutatói (N=350) 
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Az egyes faktorokat a kategóriák szerinti megoszlás alapján elemezve 

megállapítható, hogy a Neuroticitás faktornál a kategóriák megoszlása közel egyenletes, 

a Rigiditás és az Extraverzió-introverzió skálákon viszont jelentős eltérés tapasztalható. 

A hallgatók többsége az Extraverzió-introverzió faktor esetében az átlagos, a Rigiditás 

faktor vonatkozásában pedig a magas kategóriába tartozott.  
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Megvizsgáltuk továbbá, hogy az egyes mutatók vonatkozásában a szélső (minimum 

és maximum) értékekhez közeli eredményt a minta hány százaléka ért el, mivel ezek a 

személyiségvonások kedvezőtlenek lehetnek az asszertivitás szempontjából. A 

Neuroticitás faktornál a minimumhoz közel 1,42% (5 fő), a maximumhoz közel 4,2% 

(15 fő); a Rigiditás faktornál a minimumhoz közel 1,14% (4 fő), a maximumhoz közel 

8,57% (30 fő); az Extraverzió-introverzió esetében pedig a minimumhoz közel 4% (14 

fő erősen introvertált), a maximumhoz közel 12,28% (43 fő erősen extravertált). A 

Neuroticitás szélső értékhez közeli pontszámai utalhatnak a személyiség erőteljes 

érzelmi labilitására, ez potenciálisan a minta 5,62 %-át érinti. A Rigiditás faktorral 

kapcsolatban ki kell emelnünk azt a tényt, miszerint a minta 10%-a oly mértékben 

ragaszkodik a megszokott merev viselkedési sémákhoz, hogy szinte teljes mértékben 

képtelen a helyzetnek megfelelő flexibilis alkalmazkodásra. További kedvezőtlen 

mutató az Extraverzió-introverzió skálán elért 16,28%-os szélsőérték közeli eredmény. 

A minimumhoz közeli pontszám jelezheti a mért vonás sérülékenységét, a 

kapcsolatteremtés átmeneti vagy tartós zavarát, elutasítását.  A maximumhoz közeli 

érték pedig a nyitottság dimenzión kívül utalhat a környezet általi túlzott 

befolyásolhatóság, az ’elsodorhatóság’ veszélyére. 

A faktorok közötti összefüggésre fókuszálva megállapítható, hogy a Neuroticitás és 

Extraverzió-introverzió faktorok között szignifikáns negatív korreláció rejlik (r=-0,381, 

p<0,001). Az egyik mutatónál elért magas pontszám maga után vonta a másik faktor 

alacsony pontszámát, vagyis a Neuroticitás magas értéke introverzióval, alacsony értéke 

pedig extraverzióval párosult. Az összefüggés az érzelmi labilitás előfordulását 

valószínűsíti az erősen introvertált és az erősen extravertált reagálási módok esetében, 

hiszen a Neuroticitás esetében az érzelmi reakciók kiegyensúlyozottsága a 

legvalószínűbb a faktor átlagövezetében. 

A 3 faktort összevetve szignifikáns különbséget (t=2,2; p<0,05) tapasztaltunk a két 

tagozat között: a nappali tagozatosok magasabb értéket értek el a Neuroticitás skálán 

(Nappali: M=21,6 SD=7,97; Levelező: M=19,2 SD=8,34), s ebből következően az 

introvertált dominancia is feltételezhető.  
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5. 3. Az empátia és a szociális intelligencia szerepe az asszertivitásban  

 

Harmadik lépésként feltártuk az asszertivitás működési sajátosságait a 

szakmaspecifikus elvárásokkal kapcsolatban, így az empátia, valamint az empátia 

alapjául szolgáló szociális intelligencia vonatkozásában. 

Az empátia kérdőív 25 item alapján határozza meg az empátia mértékét, a 

maximálisan elérhető érték 25.  A minta összpontszámok szerinti megoszlását a 11. sz. 

ábra szemlélteti. 

 

11. sz. ábra 

 

 

A skálán 7-24 pont közötti értékek jelentek meg. A jellemző mutatók kedvezőek az 

asszertivitás szempontjából: magas átlagérték (M=17,59) és alacsony szórás (SD=2,83), 

tehát a minta a vizsgált tényező vonatkozásában egységesen magas, átlag közeli 

empátiaértékkel jellemezhető. A legtöbben a 17-19 pont közötti tartományban 

helyezkednek el (a minta 42,9%-a), a minimum értékhez közeli tartomány (7-13 pont) a 

minta csupán 6,8%-át jelenti. Az átlagpontszámot - Szilágyi kutatási alapján - más karok 

eredményeivel összevetve, azt állapíthatjuk meg, hogy az ápolók érték el a legmagasabb 

átlagértéket. A Mérnöki Karon M=13,3, Pedagógusképző Karon M=15, Mezőgazdasági 

Karon M=16,9 és az Általános Orvostudományi Kar esetében M=17,2 volt az érték 

(174). 

Az egyes itemeket külön-külön is megvizsgáltuk, arra fókuszálva, hogy mely 

kérdéseknél találunk különösen magas, illetve alacsony értéket (4. sz. melléklet). 
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A 19. állítás (Dühös leszek, ha azt látom, hogy valakivel kegyetlenül bánnak) és a 

21. (Ha egy barátom a problémáiról kezd mesélni, megpróbálom a társalgást másra 

terelni) kiemelkedően magas, 97% fölötti értéket kapott, ugyanakkor a 3. állítás 

(Gyakran bosszant, ha az emberek jeleneteket rendeznek), valamint a 4. 

(Felbosszantanak azok az emberek, akik csak magukon sajnálkoznak) pedig 19% alatti 

pontszámot ért el. Tartalmilag is elemezve az érintett itemeket, elmondhatjuk, hogy 

hallgatóink az elvárt empatikus magatartást azokban az esetekben tanúsították, amikor 

egy másik személy egyértelműen támogatásra, segítségre szorult, és ehhez nem 

kapcsolódott semmilyen negatív érzelem. A túlzottan énközpontú, alacsony 

önkontrollos viselkedés azonban az empátia nagyfokú csökkenését idézte elő. Ez 

kedvezőtlen abból a szempontból, hogy az ápoló munkája során találkozhat agresszív, 

zaklatott, számára ellenszenves betegekkel/kliensekkel. Számos esetben maga a 

betegség ténye, a megterhelő kezelések, műtéti eljárások és a beteg számára szokatlan 

kórházi környezet is eredményezhet szorongást, ennek tüneteként pedig egyfajta 

fokozott önmegfigyelést, énközpontúságot, amely esetekben az empátia kiemelten 

fontos a hatékony betegvezetés szempontjából. 

A főkomponens elemzés eredményeként az empátia szubkomponenseiként 10 faktor 

jött létre. Az egyes faktoroknál felsoroltuk a hozzájuk tartozó kérdések sorszámát: 

1. faktor: 8, 14, 17, 23 – Érzelmek (passzív) befogadása 

2. faktor: 5, 10, 20 – Körülvevő emberek hatása 

3. faktor: 9, 10, 13, 16 – Erőteljes (negatív) impulzusok hatása 

4. faktor: 3, 4 – Bosszantó tényezők 

5. faktor: 7, 16, 21, 25 – Szociális érzékenység 

6. faktor: 1, 21, 22 – Érzelmi függetlenség 

7. faktor: 6, 10, 13, 15 – Érzelmi befolyásolhatóság 

8. faktor: 8, 11, 12 – Társulási készség 

9. faktor: 18, 19 – Mások érzelmeinek percepciója 

10. faktor: 2, 11 – Másokkal szembeni érzelmek. 

 

Az így kapott faktorokat is megvizsgáltuk az előbbi, az itemek elemzésénél 

alkalmazott metódus szerint.  
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3. sz. táblázat 

Az empátia mértékének faktoronkénti megoszlása (N=350) 

1. faktor Érzelmek (passzív) befogadása 90,77% 

2. faktor Körülvevő emberek hatása 52,87% 

3. faktor Erőteljes (negatív) impulzusok hatása 46,70% 

4. faktor Bosszantó tényezők 17,15% 

5. faktor Szociális érzékenység 76,95% 

6. faktor Érzelmi függetlenség 75,35% 

7. faktor Érzelmi befolyásolhatóság 72,46% 

8. faktor Társulási készség 85,10% 

9. faktor Mások érzelmeinek percepciója 93,90% 

10. faktor Másokkal szembeni érzelmek 79,40% 

 

 

Mintánk a „Mások érzelmeinek percepciója” kapcsán érte el a legmagasabb 

százalékos értéket, továbbá a faktorok közül kiemelkedett még az „Érzelmek (passzív) 

befogadása”. Ez utóbbi többnyire olyan szituációkra vonatkozik, amikor az egyén 

passzív szemlélődés közben átvesz, megél egy külső környezeti tényező által kiváltott 

hangulatot. 

A két legalacsonyabb pontszám a 3. és 4. faktor esetében született. Mindkettő olyan 

típusú szituációkban méri az empatikus magatartás mértékét, amelyek fokozottan 

próbára teszik az egyén beleérző képességét (szomorúság, önuralom, indulatosság, 

egoizmus). Ezekben a helyzetekben hallgatóink esetében egyértelműen az empátia 

szintjének nagyfokú csökkenése volt megfigyelhető (ezt támasztja alá az itemenkénti 

elemzésnél a 3. és 4. kérdésre kapott kiemelkedően alacsony érték is). 

A tagozatok között statisztikailag szignifikáns eltérést nem találtunk (t=-1,49; 

p>0,05): a nappali tagozat átlagértéke M=17,18, a levelezőé pedig M=17,72.  

A viselkedésfelismerés a szociális intelligencia olyan aspektusa, amely az empátia 

alapja, és a szociális érzékenység révén segíti az egyént előre látni egy személy vagy 

személyek válaszolását mások érzelmeire, gondolataira, szándékaira vonatkozóan. A 

szociális intelligencia vizsgálata kiemelkedően fontos mindazon foglalkozások körében, 

ahol a kontaktusérzék, a szereppartnerek viselkedésének közvetlen megértése alapvető a 

kapcsolatok professzionális, sikeres működtetése érdekében. 
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A SZIT I. összpontszáma 9-28 (a maximálisan elérhető pontszám 29 pont) között 

vett fel értékeket, M=18,15; SD=3,82. Az átlagérték több, mint 3 ponttal elmarad a teszt 

kézikönyvében megadott átlagától (M=21,37), a szórásértékek viszont közel azonosak 

(SD=3,85).  

 

12. sz. ábra 
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Az adatokat egybevetetve a Guilford-Sullivan által kialakított standard kategoriák 

szerinti megoszlással megállapíthatjuk, hogy eredményeink lényegesen 

kedvezőtlenebbnek bizonyultak (138). A minta döntő hányada (55,8%) az átlagérték 

alatti kategóriába tartozik, és amennyiben ehhez még hozzászámítjuk az 1. kategória 

15,8%-át (legalacsonyabb teljesítmény), akkor hallgatóink több, mint kétharmadának 

okoz az átlagosnál nagyobb nehézséget a viselkedési implikációk felismerése (5. sz. 

melléklet). Nortridge és Bell az ápolók számára összeállított „Kognitív stílus” program 

keretében vizsgálta az asszertivitás egyik meghatározó jegyeként a nonverbális 

kommunikációs jelek használatát és értelmezését. A kutatás eredményei közül 

fontosnak tarjuk kiemelni, hogy a szerzők szerint a vizsgált tényező - a tapasztalt 

alacsony értékek következtében - az asszertivitás szempontjából a prioritásként 

fejlesztendő területek közé tartozik (131). 

A pontszámok két részre bontásával árnyaltabb képet kaphatunk. Az első alskálán 

(14 állítás) M=8,55; SD=2,1; míg a második alskálán (15 állítás) M=9,6; SD=2,39, 

vagyis az átlagérték minimális javulása figyelhető meg. Az első alskálán összesen két fő 

ért el maximális pontot, a másodikon pedig csupán egy fő. A legrosszabb teljesítmény 
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az első alskálán két pont, a másodikon három pont (egy-egy főnél jellemző) (6. sz. 

melléklet). 

A 29 itemet a helyes/helytelen válaszok arányának függvényében megvizsgálva a 

következő eredményt kaptuk: a helyes válaszok átlagosan 64,09%-ot érnek el, az 1. 

alskálán ez az arány 63,42%, a 2. alskálán pedig 64,77% (7. sz. melléklet). 

Összefüggést találtunk a teszt első és második felében elért eredmények 

összehasonlítása alapján (r=0,401 p<0,01): az 1. alskála magas pontszáma valószínűsíti  

ugyanezt a tendenciát a 2. alskála esetében is. 

A 20. és a 23. item kapcsán tapasztaltuk a legmagasabb, míg a 10. item esetében a 

legalacsonyabb értéket. Az első két esetben a tesztben megadott szituációk közös 

jellemzője az érzelmek primér, alapvető jellege, könnyen értelmezhetősége, míg a 10. 

kérdésnél valószínűsíthető, hogy a hallgatók a negatív környezeti tényezőkre 

koncentráltak és nem a figura mimikájából leolvasható érzésekre.  

Mivel a szociális intelligencia kapcsán az empátia is hangsúlyt kap, ezért 

megvizsgáltuk a két mérőeszköz közötti összefüggést, amelyet negatív korrelációval 

jellemezhetünk (r=-0,18; p<0,05). Az Empátia kérdőívben elért, a minta átlagértéke 

alapján megállapított, asszertivitás szempontjából is kedvező eredmények nem 

mutatkoztak meg a Szociális Intelligencia Tesztben. Véleményünk szerint minél 

pontosabban olvassa valaki a szereppartnerek nonverbális jelzéseit, vagyis minél 

magasabb pontszámot ért el a Szociális Intelligencia Tesztben, annál valószínűbb, hogy 

nagyobb számban találkozik olyan, számára negatív impulzusokkal, amelyeket nem tud 

megfelelően értelmezni (pl. bosszantó tényezők, agresszív megnyilvánulások), és ez az 

empátia szintjének csökkenését eredményezheti. Ezt támasztja alá Addis és Gamble 

kutatási eredményei közül az a megállapítás, amely szerint az agresszív kliensekkel való 

non-asszertív viselkedés hátterében gyakran az ápoló szorongása, félelme és ennek 

következtében a tehetetlenség érzése áll (6). 

Szignifikáns különbségek észlelhetők a két csoport átlagában tagozat szerinti 

bontásban, ugyanis a nappali tagozatosok magasabb pontszámokat értek el a Szociális 

Intelligencia Tesztben mindkét alskála vonatkozásában. 
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4. sz. táblázat 

 A SZIT I. tagozatonkénti szignifikancia értékei (N=350) 

Skála t-érték szignifikancia-érték 

Összpontszám 29 

állítás 

3,51 0,001 

1. alskála 14 állítás 3,53 0,000 

2. alskála 15 állítás 2,37 0,019 

 

5. 4. A tanácsadói attitűd az asszertivitás tükrében 

 

Negyedik lépésként elemeztük a tanácsadói attitűd jellemzőit, és megállapítottuk a 

faktorok belső összefüggéseit. 

A főiskolai szintű ápolóképzés során az egyik legfontosabb feladat a hallgatók 

attitűdjének formálása oly módon, hogy annak segítségével képessé váljanak az 

asszertív magatartás és a segítő kapcsolat alapelveinek érvényesítésére, a tanácsadás 

megvalósítására az ápolás folyamatában (67). A skála elemzése során elsősorban a 

társas hatékonyság szempontjából releváns tényezők vizsgálatára koncentráltunk. 

A Tanácsadói Attitűd Skála két alkalommal került felvételre, a ’Tanácsadás az 

ápolásban’ kurzus előtt és után. A maximálisan elérhető összpontszám 20. Az első 

felvételkor a pontszámok statisztikai mutatói: M1=10,57, SD1=6,85; a második 

felvételkor M2=11,57, SD2=2,65. A két felvétel között statisztikailag szignifikáns 

különbséget fedezhetünk fel (Kapcsolt két mintás t-próba: t=-3,74; p<0,01; a két adatsor 

közötti korreláció mértéke: r=0,365, p<0,01).  Az elért összpontszámok átlagánál - 

aktuálisan nem vizsgálva az esetleges tagozatonkénti és a komponensenkénti eltéréseket 

- csekély mértékű növekedés volt tapasztalható, a szórás értéke pedig csökkent.  

A továbbiakban az árnyaltabb eredmények érdekében itemenként elemeztük a 

helyes és a helytelen válaszok arányát (8. sz. melléklet). A teljes kérdőívben az első 

felvételnél 60,2%, a második felvételnél 61,9% volt a helyes válaszok aránya. A négy fő 

terület szerinti bontásban ugyanez a mutató a következőképpen alakult: Empátia-

elfogadás 63,2% és 65,4%, Problémamegoldás támogatása 55,2% és 54,4%, Önállóság 

igénylése 67,4% és 73,2%, Beszélgetés vezetése 55% és 54,4%. Az első és második 

felvétel között az Önállóság igénylése területen tapasztalható lényeges különbség a 2. 

felvétel javára, az Empátia-elfogadás mutatói kismértékű javulást mutatnak, a másik két 

terület esetében viszont minimális visszaesés volt megfigyelhető. 
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A skála létrehozott kategóriái közötti összefüggést szintén elemeztük. Arra voltunk 

kíváncsiak, hogy felvételenként van-e kapcsolat, és ha igen, akkor milyen az egyes 

kategóriák között. Az eredményeket két korrelációs mátrixon szemléltettük. 

Szoros a kapcsolat a Problémamegoldás támogatása skála és az Empátia-elfogadás, 

valamint az Önállóság igénylése skálák között. Tehát aki helyesen értelmezi a 

problémamegoldásban betöltött szerepét, az empatikusabb magatartással jellemezhető, 

és sikeresebben meg tudja valósítani a feltétel nélküli elfogadás elvét, ugyanakkor 

egyértelműen kevésbé támogatja a beteg/kliens önállóságát a probléma megoldásában. 

 

5. sz. táblázat 

Az első felvétel korrelációs mátrixa (N=350) 

 Problémamegoldás 

támogatása 

Önállóság 

igénylése 

Beszélgetés 

vezetése 

Empátia-elfogadás 0,176*          0,087 0,035 

Problémamegoldás 

támogatása 
1 -0,239**          -0,057 

Önállóság 

igénylése 
- 1 0,088 

*p<0,05 **p<0,01 

 

6. sz. táblázat 

A második felvétel korrelációs mátrixa (N=350) 

 Problémamegoldás 

támogatása 

Önállóság 

igénylése 

Beszélgetés 

vezetése 

Empátia-elfogadás 0,120          0,017           0,316** 

Problémamegoldás 

támogatása 
1 -0,349** 0,110 

Önállóság 

igénylése 
- 1 0,163 

*p<0,05 **p<0,01 

 

A második felvételnél a Problémamegoldás támogatása és az Önállóság igénylése 

skálák közötti kapcsolat ugyanúgy megjelent, továbbá megfigyelhető az Empátia-

elfogadás és a Beszélgetés vezetése skálák korrelációja is. Ezt úgy értelmezhetjük, hogy 

a kurzuson elsajátított ismeretek eredményeként az empatikus, másokat elfogadó 

magatartás hallgatóink esetében együtt jár a kliensközpontú terápiás attitűddel. 
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Az asszertivitás szempontjából lényegesnek tartottuk megvizsgálni, hogy a 4 fő 

terület esetében a hallgatók tanácsadói attitűdje milyen mértékben ellentmondásmentes, 

vagy tapasztalhatók-e az attitűd kiforratlanságára utaló jelzések. Az elemzés alapján 

több ütközőpont is megmutatkozott. 

Az Empátia-elfogadás esetében a deklarált és verbális szintű tudást jól mutatta a 18. 

kérdésre kapott magas szintű megoldási arány, miszerint „az ápolónak visszajelzéseivel 

a másik emberrel éreztetnie kell, hogy megérti és elfogadja őt úgy, ahogy van”. 

Ugyanakkor a másik ember elfogadására, érzéseinek megértésére vonatkozó két 

kijelentés (4. és 19.) esetében a helyes válaszok alacsony aránya jelzi az attitűd 

sérülékenységét, a működő sztereotípiák jelenlétét. Elgondolkodtató az a tény is, hogy 

az ápoló hallgatók közül sokan még mindig a szimpátiával azonosítják az empátiát. A 

feltétel nélküli elfogadás is problémát jelent számukra, mert bár az elméleti tudás 

szintjén tisztában vannak ennek az alapelvnek a fontosságával, mégis bizonytalanok 

abban a tekintetben, hogy ennek a megvalósítása tulajdonképpen mit is jelent a 

gyakorlatban. 

Az ápoló problémamegoldásban betöltött szerepére vonatkozó kijelentések 

eredményei jól tükrözik a mindennapi ápolás bizonytalanságait. A hallgatók közel 70%-

a értelmezi szerepét helyesen a problémamegoldás folyamatában, miszerint nem a 

tanácsadó feladata a tanácskérő problémáinak megoldása (2. állítás). Viszont a válaszok 

csupán közel 8%-a kedvező abból a szempontból, hogy a problémát magának a 

kliensnek/betegnek kell felismernie és megfogalmaznia az ápoló közreműködésével (5. 

állítás). 

A tanácsadás célja segíteni az embereket abban, hogy saját problémáikat képesek 

legyenek meghatározni és megoldani. Az ápoló feladata a másik fél problémamegoldó 

képességének fejlesztése, valamint a segítséget kérő önálló feladatmegoldásának 

támogatása. Azzal a kijelentéssel, mely szerint alapvetően mindenki, aki tanácsot kér, 

rendelkezik a problémamegoldáshoz szükséges belső képességekkel (6. állítás), csupán 

48,4%, illetve 60,3% értett egyet. Ugyanakkor majdnem mindenki elfogadta azt az 

állítást (7.), miszerint a sikeres tanácsadás feltétele a másik ember korábbi 

tapasztalatainak, tudásának, belső erőforrásainak bevonása a probléma megoldásába. A 

két eredmény egymásnak ellentmond, hiszen ha az ápoló nem feltételezi a 

tanácskérőről, hogy rendelkezik belső képességekkel a probléma megoldásához, akkor 
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hogyan akar ezekre az erőforrásokra támaszkodni a megoldás során. A kérdéskör 

további gyenge pontja a 14. állítás, mely alapján a minta jelentős hányada (44,4% és 

38,7%) gondolta úgy, hogy a tanácsadóhoz fordulás fő oka az, hogy az emberek 

önállóan nem képesek kezelni problémás helyzeteiket. 

Az ápoló beteg/kliens kapcsolatra jellemző a szakember meghatározó szerepe, s a 

beszélgetés vezetése során ily módon sérül a kliensközpontú tanácsadói attitűd. Erre utal 

a 3. állítás „A tanácsadás során a beszélgetés menetét a tanácskérő határozza meg” , 

valamint a 16. állítás „A tanácsadói beszélgetés célja az, hogy objektív nézőpontot 

kínáljon fel a beteg/kliens számára” esetében kapott helyes válaszok alacsony százaléka 

(44,4%-40,7% és 7,5%-6,5%).  

Tagozatonként eltérés figyelhető meg mindkét felvétel esetében (t1=-7,28, p1<0,01; 

t2=2,189, p2<0,05). Az első felvételnél a levelező tagozatosok értek el magasabb 

pontszámot (viszonylagosan magas szórásérték mellett) M1=15,56, SD1=7,2, a nappali 

tagozatosok értékei pedig M1=11,03, SD1=3,3. Ez a második felvételnél megfordult, a 

nappali tagozat értékei M2=12,38, SD2=2,96, a levelező tagozaté pedig M2=11,29 

SD2=2,48. Összegezve tehát a levelező tagozatnál teljesítményromlást, a nappali 

tagozatnál viszont teljesítményjavulást eredményezett a kurzus.  

 

5. 5. Az asszertivitást meghatározó faktorok összefüggései 

 

Ötödik lépésként megvizsgáltuk az asszertivitás hátterében jelentősnek tartott 

faktorok közötti összefüggéseket. 

 

7. sz. táblázat 

 Korrelációs mátrix a Brengelmann-féle szorongás skála egyes kategóriái és a 

Tanácsadói Attitűd Skála (1. felvétel) faktorai között (N=350) 

 

Neuroticitás 

 Empátia-

elfogadás 

Problémamegoldás 

támogatása 

Önállóság 

igénylése 

Beszélgetés 

vezetése 

Alacsony -0,137*  0,013 -0,012 -0,002 

Átlagos  0,067  0,037  0,054  0,017 

Magas  0,072 -0,051 -0,044 -0,015 

*p<0,05 **p<0,01 
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Rigiditás 

 Empátia-

elfogadás 

Problémamegoldás 

támogatása 

Önállóság 

igénylése 

Beszélgetés 

vezetése 

Alacsony  0,054  0,049  0,066 -0,006 

Átlagos -0,021 -0,030  0,008  0,025 

Magas -0,018 -0,007 -0,054 -0,019 

*p<0,05 **p<0,01 

 

Extraverzió-introverzió 

 Empátia-

elfogadás 

Problémamegoldás 

támogatása 

Önállóság 

igénylése 

Beszélgetés 

vezetése 

Alacsony  0,081 -0,021  0,053  0,009 

Átlagos -0,047 -0,003  0,037  0,083 

Magas -0,018  0,020 -0,084 -0,095 

*p<0,05 **p<0,01 

 

Tanácsadói Attitűd Skála (1. felvétel) és a feszültségszabályozás mutatói: egyetlen 

szignifikáns korrelációt találtunk, mely szerint a Neuroticitás alacsony értéke nem 

támogatja az empatikus magatartás, a feltétel nélküli elfogadás elvének megvalósulását 

a betegvezetés során. 

 

8. sz. táblázat 

 Korrelációs mátrix a Brengelmann-féle szorongás skála egyes kategóriái és a 

Tanácsadói Attitűd Skála (2. felvétel) faktorai között (N=350) 

 

Neuroticitás 

 Empátia-

elfogadás 

Problémamegoldás 

támogatása 

Önállóság 

igénylése 

Beszélgetés 

vezetése 

Alacsony -0,025  0,108 -0,008 -0,042 

Átlagos  0,012 -0,189 -0,046  0,003 

Magas  0,011  0,095  0,056  0,037 

*p<0,05 **p<0,01 

 

Rigiditás 

 Empátia-

elfogadás 

Problémamegoldás 

támogatása 

Önállóság 

igénylése 

Beszélgetés 

vezetése 

Alacsony  0,248*  0,057  0,007  0,252* 

Átlagos -0,026  0,128  0,026 -0,076 

Magas -0,138 -0,155 -0,029 -0,094 

*p<0,05 **p<0,01 

 



 88 

 

Extraverzió-introverzió 

 Empátia-

elfogadás 

Problémamegoldás 

támogatása 

Önállóság 

igénylése 

Beszélgetés 

vezetése 

Alacsony  0,155  0,046 -0,043  0,049 

Átlagos  0,045 -0,106  0,089  0,042 

Magas -0,165  0,076 -0,061 -0,082 

*p<0,05 **p<0,01 

 

Tanácsadói Attitűd Skála (2. felvétel) és a feszültségszabályozás mutatói: a kapott 

szignifikanci-értékek alapján megállapíthatjuk, hogy a Rigiditás alacsony értéke 

kedvező az empátia-elfogadás, valamint az ápoló beszélgetésvezetésben betöltött 

szerepének aspektusából.  Feltételezhető, hogy ebben az esetben az egyén alkalmazza a 

megtanult ismeretet, a megértett formát, azonban a viselkedési séma flexibilitása nem 

valósul meg.  

Empátia kérdőív és a feszültségszabályozás mutatói: kizárólag a Neuroticitás faktor 

magas kategóriája korrelált az empátia összpontszámával, vagyis hallgatóink esetében a 

másik fél érzelmeire való koncentrálás a saját érzelmi reagálási mód 

kiegyensúlyozatlanságát, labilitását eredményezte (9. sz. melléklet). 

Szociális Intelligencia Teszt és a feszültségszabályozás mutatói: a Neuroticitás átlag 

tartománya és a SZIT I. összpontszám korrelációja alapján kijelenthetjük, hogy mintánk 

vonatkozásában a szereppartner viselkedésének értelmezését, előrejelzését 

egyértelműen az érzelmi stabilitás támogatta (10. sz. melléklet).  

Ezen kívül a Leary teszt és a Brengelmann-féle szorongás skála eredményeinek 

variancia analízise arra mutatott rá, miszerint különbség van a Brengelmann teszt 

alskáláinak pontszám átlagában annak alapján, hogy ki melyik kategóriába tartozik a 

Leary teszt szerint: Neuroticitás F=3,96 p<0,01; Rigiditás F=2,17 p<0,05; Extraverzió-

introverzió F=2,86 p<0,01.  
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13. sz. ábra  

A Leary teszt és a Neuroticitás összefüggése (N=350) 
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Statisztikailag szignifikáns különbségek vizsgálata az adott kategóriák között 

megalapozott (Kereszttábla: χ²=45 p<0,01), ugyanis a Neuroticitás alacsony, átlagos és 

magas kategóriáinak megoszlása nem egyenletes az egyes interperszonális 

magatartástípusok vonatkozásában. A magas kategória a domináns a BC 

(alkalmazkodás versengés útján) és az FG (alkalmazkodás lázadás útján) típus esetében; 

az alacsony kategóriába tartoznak a legtöbben az NO (alkalmazkodás felelősségvállalás) 

kategórián belül. Az AP (alkalmazkodás erő útján) típus esetében az alacsony és az 

átlagos kategória megoszlási aránya kiegyenlített; a többi kategórián belül pedig az 

átlagos érték dominált. Összességében az érzelmi reakciómódok stabilitása az LM 

(alkalmazkodás együttműködés útján), a DE (alkalmazkodás agresszió útján), valamint 

a HI (alkalmazkodás háttérben maradás útján) és a JK (alkalmazkodás engedelmesség 

útján) típusokra a legjellemzőbb.   
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14. sz. ábra 

A Leary teszt és a Rigiditás összefüggése (N=350) 
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A Leary teszt és a Rigiditás faktor egybevetése alapján levonhatjuk az a 

következtetést, miszerint egyetlen kivétellel (DE: alkalmazkodás agresszió útján) 

mindegyik interperszonális magatartástípusra igaz az a megállapítás, hogy az alacsony 

tartománytól a magas felé haladva tendenciaszerűen nő az adott tartomány elemszáma 

(Kereszttábla: χ²=11 p>0,05;  r=-0,124 p<0,05).  

15. sz. ábra 

A Leary teszt és az Extraverzió-introverzió összefüggése (N=350) 
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A Leary teszt és az Extraverzió-introverzió esetében a statisztikailag szignifikáns 

különbségek vizsgálata a kategóriák között megalapozott (Kereszttábla: χ²=26 p<0,05). 

A Brengelmann-féle szorongás skála Extraverzió-introverzió kategóriájának alacsony 

tartománya egyik interperszonális típusnál sem dominált. A DE (alkalmazkodás 

agresszió útján), valamint a HI (alkalmazkodás háttérben maradás útján) esetében az 

alacsony és az átlagos tartomány elemszáma kiegyenlített, továbbá az AP 

(alkalmazkodás erő útján) típusnál is megfigyelhető kiegyenlítettség az átlagos és a 

magas tartomány esetében. Az FG (alkalmazkodás lázadás útján), a JK (alkalmazkodás 

engedelmesség útján), az LM (alkalmazkodás együttműködés útján) és az NO 

(alkalmazkodás felelősségvállalás útján) típusoknál az átlagos tartomány került 

túlsúlyba, míg a BC (alkalmazkodás versengés) típusra egyértelműen az extraverzió volt 

a legjellemzőbb.  

Figyelembe véve az egyes interperszonális típusba tartozó esetszám 

tartományonkénti megoszlásának arányát, az AP (alkalmazkodás erő útján), a BC  

(alkalmazkodás versengés), valamint az NO (alkalmazkodás felelősségvállalás útján) 

típusra inkább az extraverzió, a DE (alkalmazkodás agresszió útján), az FG 

(alkalmazkodás lázadás útján), a HI (alkalmazkodás háttérben maradás útján) és a JK 

(alkalmazkodás engedelmesség útján) típusokra pedig inkább az introverzió a jellemző. 

A nappali és a levelező tagozatos hallgatók eredményeinek összehasonlítása: 

a kapott adatok egybevetése alapján egyértelműen kirajzolódnak a tagozatok közötti 

alapvető eltérések.  

A nappali tagozatos hallgatók nyíltabban felvállalják érzéseiket, továbbá esetükben 

fokozottabban fennáll a kötődési bizonytalanság, a befolyásolhatóság veszélye: az 

Extraverzió-introverzió maximumhoz közeli értéke a teljes minta 12,28%-át teszi ki (43 

fő), s ebből 40 fő nappali tagozatos. Ezt támasztja alá az érzelmi labilitás, a neuroticitás 

szignifikánsan magasabb értéke is. A szociális intelligencia tesztben a nappali tagozatos 

hallgatók szignifikánsan magasabb pontszámot értek el, vagyis a viselkedési 

implikációk felismerése a levelező tagozatosoknak okoz inkább nehézséget. 

Ugyanakkor az empátia szint vonatkozásában nem tapasztaltunk különbséget, vagyis 

annak ellenére, hogy a nappali tagozatos hallgatók a szereppartnerek viselkedését 

sikeresebben értelmezik, ez esetükben nem eredményezi a pontos empátia 

megvalósulását. 
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A levelező tagozatos hallgatók interperszonális magatartása sokkal inkább épít a 

felelősségvállalásra, mivel nagy valószínűséggel eddigi élethelyzeteik, szerepeik 

hangsúlyossá tették ezt a vonást. 

A Tanácsadói Attitűd Skála esetében a kurzus előtti és utáni mérés eredményeinek 

összehasonlítása a levelező tagozatnál teljesítményromlást, a nappalinál viszont 

teljesítményjavulást mutatott. Ahogy korábban már utaltunk rá, a visszaesést a 

levelezősöknél nagy valószínűséggel a régi és új szemléletmód összeütközéséből eredő 

elbizonytalanodás okozhatta.  

Összességében azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a két csoport eredményeiben 

megmutatkoznak egyrészt az életkori sajátosságokból fakadó eltérések, másrészt a 

levelező tagozat esetében erőteljesebben jelen van a beteg/kliens támogatására, 

felelősségteljes kapcsolat kialakítására irányuló szándék, amely azonban az ápolás 

mindennapi gyakorlatában fellelhető, a másik fél önálló döntéshez való jogát nem 

minden esetben tiszteletben tartó attitűd megléte miatt korlátozottan valósul meg.  

 

5. 6. Az asszertivitás szakmaspecifikus személyiségi háttere 

 

Hatodik lépésként az asszertivitás faktorok befolyásoló hatásának vizsgálatát, 

pontosan az asszertivitás, valamint a befolyásoló faktorok közötti összefüggések 

megállapítását tűztük célul, amelynek alapján szándékunk meghatározni egy 

asszertivitás modellt a képzés időszakában.   

Az asszertivitás faktorai a Leary teszt személyiségtípusaival összefüggésben 

semmilyen kapcsolatot nem mutattak, tehát az, hogy az egyén milyen szociális-

interperszonális magatartási típusba tartozik, nem befolyásolja a társas helyzetek 

asszertív kezelését (11. sz. melléklet).  

Az asszertivitás-faktorokat összevetettük az Empátia kérdőívben elért 

pontszámokkal is. Egyetlen faktornál találtunk összefüggést, a Nemet mondásnál. A 

kapcsolat azt mutatja, hogy minél magasabb az empátia valaki, annál kevésbé tud 

„nem”-et mondani, tehát ilyen értelemben a másik emberre irányuló tudatos figyelem, 

szándékos odafordulás megnehezíti a szereppartner kérésének elutasítását azokban a 

helyzetekben, amikor ezek a saját érdeket sértik (12. sz. melléklet). 
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Az asszertivitás-faktorok és a Szociális Intelligencia Tesztben elért pontszámok 

közötti korreláció mértékét megvizsgálva az asszertivitás faktorai közül a Fogyasztói 

helyzetekben megjelenő önérvényesítés mértéke hozható kapcsolatba a szociális 

intelligencia mértékével. A negatív szignifikáns korreláció arra utal, hogy a saját érdek 

érvényesítése gátolja a másik fél érzéseinek értelmezését, a várható viselkedés 

előrejelzését (13 sz. melléklet). 

Az asszertivitás-faktorok és a Tanácsadói Attitűd Skála faktorai között az 1. 

felvétel esetében nem találtunk összefüggést (14. sz. melléklet). 

A Rathus-teszt és a Tanácsadói Attitűd Skála faktorait összevetve a 2. felvétel 

kapcsán szignifikáns összefüggést tapasztaltunk egyrészt az Érzések kimutatása és az 

Önállóság igénylése mutatók között (-0,293; p<0,01), másrészt a Személyes részvétel a 

kapcsolatban és az Empátia-elfogadás faktorok között (-0,232; p<0,05). Ez alapján 

megállapíthatjuk, hogy minél inkább preferálja az egyén a betegvezetés során a 

beteg/kliens elfogadását, önállóságának a támogatását, annál inkább csökken a 

személyes részvétel és az érzések kimutatásának a szándéka. Valószínűsíthető, hogy a 

személyes részvétel, valamint az érzések kimutatásának a szándéka egyfajta 

önérvényesítő, domináns magatartásra épül, s ez gátolhatja a másik fél feltétel nélküli 

elfogadását és önállóságának támogatását az ápoló részéről (15 sz. melléklet). 

Az asszertivitás-faktorok és a feszültségszabályozás mutatói: mivel a belső 

feszültség-szabályozás jellemzői meghatározóak kutatásunk szempontjából, ezért a 

továbbiakban megvizsgáltuk, hogy milyen összefüggés tapasztalható az asszertivitás-

faktorok és a Brengelmann-féle szorongás skála egyes faktorainak összpontszáma 

között (9. sz. táblázat). Az adatok árnyaltabb elemzése érdekében ezt követően ugyanezt 

az összefüggést a feszültségszabályozás mutatói esetében kategóriánkénti (alacsony, 

átlagos magas) bontásban is megvizsgáltuk (10. sz. táblázat). 

9. sz. táblázat  

A Rathus teszt és a Brengelmann-féle szorongás skála korrelációs mátrixa (N=185) 

 Bizonytalanság, 

önértékelési 

zavar 

Érzések 

kimutatása 

Önérvényesítés Nemet 

mondás 

Személyes 

részvétel a 

kapcsolatban 

Neuroticitás -0,162* -0,038 -0,024 -0,072 -0,076 

Rigiditás -0,122  0,016  0,098 -0,103 -0,017 

Extraverzió  0,270**  0,186*  0,168*  0,158*  0,191* 

*p<0,05 **p<0,01 
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A táblázatból kitűnik, hogy az összpontszámok alapján az asszertivitás minden 

egyes faktora az Extraverzió-introverzió faktorával mutatott szoros összefüggést, vagyis 

a társadalmi realitás által meghatározott személyek magatartása a szignifikáns pozitív 

korrelációk értelmében asszertívebb. Emellett megjelent a Bizonytalanság, önértékelési 

zavar, illetve a Neuroticitás közötti negatív korreláció, melynek értelmében a 

reakciómódok bizonytalansága, az önértékelés zavara gyakoribb az érzelmi labilitással 

jellemezhető egyének körében.  

Kukulu és munkatársai vizsgálatának eredményei szintén az Extraverzió-introverzió 

faktor centrális szerepét támasztják alá, mivel az adott vonás befolyásolja az egyén 

kapcsolatteremtő és –tartó készségét, így meghatározó a kommunikációs sajátosságok 

szempontjából is, amely a szerzők szerint szignifikánsan korrelál a társas 

hatékonysággal (100). 

A kategóriánkénti elemzés alapján egyértelműen meghatározónak bizonyult a 

Bizonytalanság, önértékelési zavar faktor a neuroticitás, a rigiditás és az extraverzió-

introverzió szempontjából egyaránt. Értelmezésünk szerint - Suliman és Halabi kutatási 

eredményeivel egybehangzóan (171) - a magabiztosság, a pozitív önértékelés szoros 

kapcsolatba hozható az érzelmi stabilitással, a társas kapcsolatok létesítésének 

igényével, valamint a magatartás flexibilis jellegével. Emellett megfigyelhető az a 

tendencia, miszerint az önérvényesítés és a személyes részvétel preferenciája annál 

dominánsabb, minél magasabb az extraverzió értéke.  

 

10. sz.táblázat 

Korrelációs mátrix a Brengelmann-féle szorongás skála egyes kategóriái és a 

Rathus-teszt faktorai között (N=185) 

Neuroticitás 

 Bizonytalanság, 

önértékelési 

zavar 

Érzések 

kimutatása 

Önérvényesítés Nemet 

mondás 

Személyes 

részvétel a 

kapcsolatban 

Alacsony  0,166*  0,033  0,032  0,116  0,040 

Átlagos  0,008 -0,019 -0,058 -0,091  0,051 

Magas -0,164* -0,011  0,033 -0,010 -0,093 

*p<0,05 **p<0,01 
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Rigiditás 

 Bizonytalanság, 

önértékelési 

zavar 

Érzések 

kimutatása 

Önérvényesítés Nemet 

mondás 

Személyes 

részvétel a 

kapcsolatban 

Alacsony  0,045 -0,030 -0,058 -0,091 -0,032 

Átlagos  0,129  0,012 -0,045  0,054  0,098 

Magas -0,152*  0,009  0,081  0,009 -0,073 

*p<0,05 **p<0,01 

Extraverzió-introverzió 

 Bizonytalanság, 

önértékelési 

zavar 

Érzések 

kimutatása 

Önérvényesítés Nemet 

mondás 

Személyes 

részvétel a 

kapcsolatban 

Alacsony -0,186* -0,146 -0,074 -0,108 -0,121 

Átlagos -0,100  0,002 -0,119 -0,038 -0,061 

Magas  0,245**  0,110  0,181*  0,122  0,156* 

*p<0,05 **p<0,01 

 

Eredményeink alapján megállapíthatók az asszertivitás faktorok és a befolyásoló 

faktorok közötti összefüggések fő tendenciái. A belső feszültségszabályozás mutatói 

közül elsődlegesen az Extraverzió-introverzió faktor, valamint a Neuroticitás volt a 

meghatározó. Emellett megjelent a társas hatékonyság és az „other-centered” attitűd 

kapcsolata is, amelyre az empátia, valamint a szociális intelligencia és az asszertivitás 

faktorok közötti szignifikancia utal. A tanácsadói attitűddel kimutatható korreláció 

pedig arra világít rá, hogy a hatékony betegvezetés szempontjából fontos az asszertivitás 

szempontjából is meghatározónak bizonyult 2 terület egyensúlya, együttes működtetése. 

Ez azt jelenti, hogy a társas kapcsolatok létesítése iránti nyitottság és ehhez 

kapcsolódóan az önérvényesítés, az érzések kimutatása mellett az ápolás során meg kell, 

hogy valósuljon a másik fél igényeinek, érzéseinek és cselekedeteinek a tiszteletben 

tartása, elfogadása, továbbá a beteg/kliens önállóságának a támogatása (16. sz. 

melléklet).  
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6. Megbeszélés 

 

Az ápolás szerepe a hagyományos feladatok ellátásán túl akkor teljesedhet ki, ha 

sikerül a segítő kapcsolat tényezőit, alapelveit hatékonyan működtetni, azaz az ápolási 

tevékenységet az egyén szükségleteiből kiindulva individualizálni. A személyközpontú 

ápolás eredményességét pedig a szakmai ismereteken túl nagymértékben az interakciók 

minősége határozza meg. 

Kutatásunk fókuszában az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata áll. A 

fogalom maga igen összetett, ezért mindenképpen fontosnak tartottuk azon 

szakmaspecifikus személyiségvonások kiemelését, amelyek az ápoló-beteg/kliens 

kapcsolatban alapvető szerepet töltenek be. A mindennapi gyakorlat során az ápolási 

modellek mellett a beteg/kliensvezetés adja az ápolás tartalmi kereteit, s ennek 

meghatározó feltétele az asszertív magatartás megvalósítása az ápolási folyamatban. 

A vizsgálati adatok elemzése során megállapítottuk az asszertivitás általános 

jellemzőit, különös tekintettel az egyes faktorok sajátosságaira. Felmértük a 

személyiség önszabályozó rendszerén belül az asszertivitáshoz szorosan kapcsolódó, a 

betegvezetés szempontjából meghatározó jelentőségű befolyásoló tényezőket, különös 

tekintettel a szociális-interperszonális magatartás és a belső feszültség jellemzőire. 

Feltártuk az asszertivitás működési sajátosságait a szakmaspecifikus elvárások, így az 

empátia, valamint az empátia alapjául szolgáló szociális intelligencia vonatkozásában. 

Elemeztük továbbá a tanácsadói attitűd jellemzőit, és megállapítottuk azok 

összefüggéseit az asszertivitás faktoraival. Ezt követően a vizsgált tényezők, 

kölcsönhatások vonatkozásában meghatároztuk a tagozatok közötti eltéréseket. 

Végezetül feltártuk az asszertivitás és a vizsgált faktorok korrelációinak sajátos 

szerveződését. 

Kutatási eredményeinket hipotézisenként a következőkben összegezzük:  

- A pályafejlődés folyamatjellegére alapozva feltételezhető, hogy a professziótól 

elvárt, a korszerű ápolásfelfogásnak megfelelő asszertivitás alakulása nem zárul le, 

illetve nem stabilizálódik a képzési idő végére.  

A pályafejlődés prae-identifikációs szakaszában az asszertivitás kulcsfontosságú 

szerepet tölt be. A társas hatékonyság egyik fontos alapfeltétele ugyanis az aktuális 
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szereppartnerek elvárásainak a felismerése, helyes értelmezése az állandóan változó 

környezeti tényezők dinamikus kölcsönhatásának a függvényében, és ez egyúttal a 

szakmai képzés időszakában megvalósítandó alapvető tartalmi feladat is.  

Véleményünk szerint a pályaidentifikáció folyamatában hallgatóink potenciálisan 

alkalmasak a szakmai szerep összetevőinek elsajátítására, és valószínűsíthető a 

pályaszerep önálló gyakorlására való potenciális megfelelés is. A folyamat azonban 

még korántsem zárult le a vizsgálat időszakában, amelyet alátámaszt az a tény, hogy 

eredményeink alapján több ponton tapasztaltunk - az adott pályafejlődési szakasz 

szükséges identifikációs szintjéhez viszonyítva – non-asszertív magatartást 

eredményező vonásokat, amelyek egyben meghatározzák a fejlődés irányának a 

fókuszát is. A szereppartner elvárásainak tisztázottsága szempontjából kedvezőtlen a 

viselkedési implikációk felismerésének alacsony szintje és ehhez kapcsolódóan a pontos 

empátia hiánya. Intenzív érzelmi igénybevétel esetén pedig tovább csökken a hallgatók 

segítés-gondozás iránti törekvése, és egyértelműen sérül a beteg/kliens által közvetített 

élménytartalmak értelmezése. Ebből a szempontból további kedvezőtlen tényező a 

hallgatók jelentős hányadánál tapasztalt érzelmi labilitás, valamint a sztereotip 

helyzetmegoldások preferenciája, amelyek egyértelműen az asszertivitás nem stabil 

jellegére utalnak. A társas hatékonyság egyik fontos alapkövetelménye az adott 

szituációban résztvevő felek érdekeinek összeegyeztetése, amely a kongruencia 

megtartása, az önérvényesítés mellett hangsúlyt helyez a szereppartner szükségleteinek, 

jogainak a tiszteletben tartására is. Hallgatóink esetében az asszertivitás egyik 

legsérülékenyebb pontja az, hogy a saját és a beteg/kliens érdekeinek megfeleltetésében 

kizárólag csak az egyik fél szempontjainak a preferenciája jelenik meg. Ily módon teljes 

mértékben nem valósulhat meg az adott pályafejlődési periódus egyik legfontosabb 

kritériuma, a potenciális megfelelés az elvárások összeegyeztethetőségére. 

A nagyfokú pszichés terhelést jelentő ápolói pálya gyakorlása szempontjából széles 

körben adott a pályaidentifikáció lehetősége. Mindenképpen szükséges oktatási 

rendszerünkben a szakmai szerep elsajátításának élményszintű megtapasztalása, s 

kutatásunk tapasztalatai alapján ez még adekvátabb személyiségfejlesztést igényel. 

Ennek eredményeként a fejlődés kívánatos iránya elsődlegesen az, hogy az egyén meg 

tudjon felelni a szereppartnerek változó szükségleteinek, igényeinek, és képes legyen 

egyéni foglalkozás- és bánásmód kialakítására.  
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- Az asszertív magatartás a sikeres alkalmazkodás feltételeit teremti meg, 

amelynek jellemzői szimptóma értékűnek tekinthetők a szakmai magatartás 

értékelésének területén. 

Az ápoló hallgatók asszertivitása átlag közeli mértékűnek mondható, bár más - 

hasonló mutatókkal rendelkező - csoportok átlagánál alacsonyabb értéket kaptunk. 

Az adott mintára nézve általánosságban jellemző a társulási készség, az interakciók 

létesítése iránti nyitottság.  

Az alapvető tendenciák mellett számos ponton tapasztaltunk ellentmondást. 

Megjelenik a magabiztosság, a pozitív önértékelés a szituációkban tanúsított reakciók 

alapján, ugyanakkor az önjellemzés, a másokhoz viszonyított asszertivitás mértékének 

meghatározása jelzi a terület sérülékenységét. Az asszertivitás inkább azokban a 

szituációkban valósul meg, amelyekben a másik fél támogatásra, segítségre szorul, míg 

azok a helyzetek, amelyek megkívánják a saját érdek érvényesítését a szereppartnerek 

érdekeinek ellenében, a társas hatékonyság csökkenését eredményezik. További 

kedvezőtlen tendencia az asszertivitás szempontjából az, hogy hallgatóink többsége nem 

vállalja fel nyíltan érzéseik kimutatását, illetve nem találják meg az alkalmas formát 

érzéseik kifejezésére anélkül, hogy kommunikációs sorompót hoznának létre. 

Amennyiben az ápoló-beteg/kliens szereppartneri viszonyt egy folyamatnak tekintjük, 

akkor a kapott eredmények alapján hallgatóink sikeresebbek az interperszonális 

folyamat kezdő szakaszában, ahol inkább a kapcsolatteremtés kerül előtérbe. Míg a 

betegvezetés további szakaszaiban az önérvényesítés, az esetlegesen felmerülő 

problémás helyzetek kezelése (pl. kommunikáció agresszív, zaklatott beteggel) 

nehézséget okozhat számukra és valószínűsítheti a sikertelen alkalmazkodást.  

- A személyiség oldaláról az asszertivitás alakulásában a személyiség 

önszabályozási rendszere, alkalmazkodása központi szerepet tölt be, amelyen belül 

az érzelmi és pszichovegetatív kiegyensúlyozottság meghatározó jelentőségű.  

Az önszabályozási funkció a szakképzés időszakában is folyamatosan fejlődik az 

egyén és a környezet dinamikus kölcsönhatásában. A magatartás irányítása, az 

alkalmazkodás szempontjából fontos felismerni azokat a tényezőket, amelyek hatást 

gyakorolnak a viselkedésre, hogy az egyén meg tudja változtatni ezeket a kívánt 

eredmény elérése érdekében. Az egyén magatartásában a reakció-módok minősége 

jelentős hatást gyakorol a társas viszonyrendszer működtetésére.  
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A szociális kapcsolatrendszer működtetése során megfigyelt domináns 

alkalmazkodási módok (Alkalmazkodás Felelősségvállalás útján, 31,1%; 

Alkalmazkodás Erő útján, 17,4%; Alkalmazkodás Együttműködés útján, 15,7%) adaptív 

változata a felelősségteljes, kooperatív viselkedésre, a másik támogatására, a 

harmóniára való törekvésre épül, tehát az egyén magatartását alapvetően a szociális 

érzékenység, a szociabilitás határozza meg. Ez alapvetően megfelel a segítő kapcsolat 

személyközpontú szemléletének, és jelzi a másokkal való törődés igényének a meglétét. 

Emellett azonban megfigyelhető a pálya gyakorlása szempontjából kevésbé kedvező, a 

restriktív ápolói attitűd meglétére utaló alkalmazkodási formák előfordulása, amelyek a 

fejlesztés szempontjából megkülönböztetett figyelmet igényelnek. 

A jelentős érzelmi hatásokat hordozó ápolói pályán a pszichovegetatív és érzelmi 

megterhelés adekvát kezelése kiemelkedő fontosságú. A társas kapcsolatok létesítése 

iránti igény szintje jónak mondható (M=17,95), az Extraverzió-introverzió faktor 

esetében a hallgatók döntő többsége az átlagos (45,9%) és a magas (35%) tartományba 

sorolható. A Neuroticitás értékei is megfelelnek a standard felnőtt átlagnak (M=19,79), 

a minta megoszlási aránya az egyes kategóriák között közel azonos, vagyis az érzelmi 

stabilitás mellett ugyanolyan mértékben megfigyelhető az érzelmi reakciómódok 

bizonytalan jellege is. A Rigiditás faktor értéke átlag fölötti (M=18,59), amely a társas 

hatékonyság szempontjából kedvezőtlen merev viselkedési sémák hangsúlyos 

jelenlétére utal. 

Megvizsgáltuk az egyes mutatók vonatkozásában a szélső értékekhez közeli 

tartományba esők százalékos arányát, mivel az eredmények alapján kutatási témánk 

szempontjából kedvezőtlen személyiségvonások meglétére következtethetünk. A 

szélsőségesen merev viselkedés a minta 10%-ának okoznak alkalmazkodási nehézséget, 

továbbá hallgatóink 5,62%-át érinti a magatartás erőteljes érzelmi labilitása. Emellett 

megjelenik a környezet általi befolyásolhatóság (12,28%), valamint a kapcsolatteremtés 

gátoltsága, elutasítása is (4%).  

- Az interperszonális kapcsolatok rendszerében az empátia jelentős mértékben 

befolyásolja a helyzetmegértést, mérlegelését és az asszertivitást.  

Az adatok elemzése kapcsán az eddigiekhez hasonlóan tapasztaltunk pozitív és 

negatív eredményeket. A kérdőívben elért összpontszám alapján (M=17,59) 

egyértelműen kijelenthetjük, hogy a vizsgált minta átlag feletti empátiaértékkel 
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rendelkezik. A részletesebb itemenkénti vizsgálat és a faktoranalízis azonban ezt teljes 

mértékben nem erősítette meg. A magas empátiaszint, mások érzelmeinek átélése 

kizárólag azoknak a szituációknak a sajátossága, melyekben a másik fél segítség iránti 

igénye egyértelműen megnyilvánul, és ehhez nem kapcsolódik negatív érzelem. 

Azokban az esetekben viszont, amikor a szereppartner agresszíven, egocentrikusan, nem 

az elvárásoknak megfelelően viselkedik, az empátia jelentős mértékű csökkenése 

figyelhető meg. Nagy valószínűséggel működésbe léphetnek az énvédő 

mechanizmusok, az egyén elhatárolódhat az erős érzelmi reakcióktól és nem próbálja 

meg értelmezni a másik fél impulzív indulati kitörései, énközpontúsága mögött rejlő 

indítékokat, vagy esetlegesen attól tart, az ilyen típusú szituációkat nem tudja 

megfelelően kezelni, és ez a saját érzésekre való fokozott koncentrációban nyilvánulhat 

meg.  

Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy az ápolás olyan foglalkozás, ahol 

a szereplők csak egymás figyelembe vételével érhetnek el eredményeket és kerülhetik el 

a személyiségüket veszélyeztető érzelmi kifáradást és iatrogeniákat. Ápolóként 

világosan látni kell, hogy az „other-centered” magatartás részeként az empátia 

alkalmazása a saját személyiség védelmét is szolgálja, mivel a mások nem tudatosan 

kibocsátott jelzéseinek pontos olvasásával csökken az érzelmi sodródás lehetősége, 

valamint az „energia pazarló” én-védelem szükségessége. Az ápoló-beteg/kliens 

szereppartneri viszony alakulása közös érdek, amelynek kialakítása és eredményekhez 

vezető fenntartása a hivatás gyakorlójának felelőssége a saját és a segítséget kérők 

érdekében. 

Az empátia fontos összetevője a szociális intelligenciának, melynek egyik aspektusa 

a viselkedés felismerésének a képessége. A legegységesebben kedvezőtlen eredményt a 

viselkedési implikációk megértésének a felmérése során kaptuk, annak ellenére, hogy a 

Szociális Intelligencia Teszt alskáláin elért pontértékek összehasonlítása alapján az 

átlagérték minimális javulása volt megfigyelhető a mérőeszköz 2. részében (M1=8,55; 

M2=9,6). Az ápolóhallgatók 71,6%-nál jelent az átlagosnál nagyobb nehézséget a 

szereppartner érzelmeinek, attitűdjének figyelembe vételével a várható viselkedés 

meghatározása. Különösen igaz ez az olyan típusú szituációkra, amikor az egyén érzései 

nem esnek egybe a környezeti tényezőkből természetszerűleg, sztereotip módon fakadó 
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érzelmi állapottal, vagy amikor az adott helyzetben nehezebb az érzelmek felismerése a 

többszereplős jelleg és az érzések komplexebb megnyilvánulási módja miatt. 

A tapasztalatokat összegezve mintánkban a primer empátia szintjének működése 

valószínűsíthető. Ily módon sérülhet a szakmai kompetencia interperszonális aspektusa, 

amely hibás probléma felismerést, a helyzetek nem megfelelő értelmezését, s ennek 

alapján nem adekvát célkitűzést, tervezést és megvalósítást eredményezhet.  

- Az ápolási folyamatban alkalmazott korszerű betegvezetés attitűdje az 

asszertivitás mértékét jelentősen befolyásolja. 

Az eredmények kapcsán megfigyelhető, hogy az ápolói szakma esetében a szakmai 

kompetencia objektív fedezetének fejlődése automatikusan nem vonja maga után az 

interperszonális aspektus változását is, köszönhetően annak, hogy a főiskolai képzés 

során az ápolás mindennapi gyakorlatában megtalálható kedvezőtlen, rögzült attitűdök 

formálása, megváltoztatása összetett, ellentmondások felismerésén és azok feloldásán 

alapuló hosszú folyamat. 

Az összes vizsgált terület közül itt találtuk a legtöbb és legszembetűnőbb tartalmi 

ütközést. Egyrészt megfigyelhető a lexikális tudás alkalmazásának, bizonyos fogalmak, 

alapelvek (pl. empátia, feltétel nélküli elfogadás) értelmezésének bizonytalansága. 

Másrészt úgy tűnik, részben ebből adódóan a hallgatók nem értelmezik helyesen 

(pontosabban az összetartozó állítások esetében a helyes és helytelen értelmezések 

egyaránt megtalálhatók) a problémamegoldásban, a beszélgetés vezetésében betöltött 

szerepüket. Az egyik leginkább tipikus hiba a tanácsadás során az ápolók részéről, hogy 

szakmai tudásuk birtokában nem támaszkodnak kellő mértékben a beteg/kliens meglévő 

erőforrásaira, és ezáltal jelentős mértékben korlátozzák a másik fél önálló döntéshez 

való jogát, s ily módon ez a nem megfelelő attitűd  non-asszertív magatartásformák 

megjelenéséhez vezethet.  

A Tanácsadói Attitűd Skála két alkalommal került felvételre: a „Tanácsadás az 

ápolásban” kurzus megkezdésekor és a kurzus végén. Előzetesen azt feltételeztük, hogy 

minden egyes faktor esetében a 2. mérésnél kapunk egyértelműen kedvezőbb 

eredményeket. Ezzel ellentétben a Problémamegoldás támogatása (55,2% és 54,4%), 

valamint a Beszélgetés vezetése (55% és 54,4%) dimenzióknál teljesítményromlást 

tapasztaltunk. Véleményünk szerint ez abból ered, hogy a hallgatók saját szerepük 

megítélésével kapcsolatos bizonytalansága felerősödött, mivel a kurzuson elsajátított 
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ismeretek és a napi gyakorlat beidegződései egyidejűleg jelen voltak a második mérés 

időpontjában.  

- Feltevésünk szerint az asszertivitás változása az asszertivitást jelentősen 

meghatározó személyiségtényezők sajátos kölcsönhatásában jut kifejezésre. A 

pályaelsajátítás során az asszertivitás fejlődésében karakterisztikus vonások 

tárhatók fel, amelyek alapján lehetőség nyílik az asszertivitás modelljének 

megfogalmazására.   

A társas kapcsolatok létesítésének az igénye, az extraverzió-introverzió faktora 

meghatározó jelentőségű az asszertív magatartás szempontjából. Minél extravertáltabb 

az egyén, annál sikeresebben kezeli társas kapcsolatrendszerét, ami magabiztosságban, 

pozitív önértékelésben, önérvényesítésben, szükség esetén nemet mondásban, továbbá 

az érzelmek nyílt kifejezésében és a kapcsolatokban való személyes részvételi 

szándékban egyaránt megnyilvánul.  

Az asszertív magatartásnak feltétele az érzelmi stabilitás, ily módon a reakciómódok 

minősége szintén kiemelten fontos tényező. Eredményeink alapján levonhatjuk azt a 

következtetést, hogy a neuroticitás magas értéke ugyan kedvező az empátia 

aspektusából, viszont a kapcsolódó önértékelési zavar és az önérvényesítés alacsony 

szintje miatt non-asszertív, passzív viselkedéshez vezethet. Ezzel szemben a neuroticitás 

átlagos értéke egyértelműen pozitív a társas hatékonyság szempontjából, mivel az 

érzelmi stabilitás megfelelő alapot teremt az empátiára épülő viselkedésfelismerés 

képességének sikeres alkalmazásához.  

A viselkedés rigiditásának mértéke szintén fontos tényezőnek bizonyult a 

kapcsolatok eredményes működtetésében, mivel a magatartás flexibilitása támogatja a 

szereppartner érzéseire való koncentrálást. A merev viselkedési sémák alkalmazása 

elsődlegesen a kapcsolódó bizonytalanság, az önértékelési zavar megléte miatt 

kedvezőtlen. 

A belső feszültségszabályozás mutatóival kapcsolatban levonhatjuk azt a végső 

következtetést, mely szerint a neuroticitás és a rigiditás kedvezőtlen szintjei (alacsony és 

magas kategóriák) fokozzák a bizonytalanság, önértékelési zavar mértékét, továbbá 

ugyanez mondható el az erősen extravertált és introvertált reagálási mód esetén is. 

Az asszertivitás egyik legfontosabb aspektusát az empátia és hozzá kapcsolódóan a 

szociális intelligencia képezik. A szociális intelligencia szintje egyrészt az 
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önérvényesítés szempontjából kiemelt jelentőségű, miszerint a saját érdek érvényesítése 

gátolja a másik fél kommunikációs jelzéseinek értelmezését, a várható viselkedés 

előrejelzését. Másrészt megállapíthatjuk, hogy a viselkedési implikációk felismerésében 

az empátia meghatározó szerepet tölt be. Vizsgálatunk azonban arra is rámutatott, hogy 

az egyén minél sikeresebben olvassa a szereppartnerek kommunikációs jelzéseit, annál 

valószínűbb, hogy gyakrabban találkozik olyan negatív impulzusokkal, amelyeket nem 

tud értelmezni, és ez az empátia szintjének csökkenését eredményezheti. 

Az empátia a társas hatékonyság dimenziói közül a Nemet mondással kapcsolatban 

bizonyult fontos szempontnak, mégpedig abban az értelemben, hogy a másik emberre 

való tudatos odafigyelés, a direkt és indirekt jelzések megértésének a képessége 

megnehezíti a nemet mondást a saját érdek fokozott képviseletére épülő szituációkban.  

Az empátia és a belső feszültségszabályozás közötti korrelációk alapján azt a 

következtetést vonhatjuk le, miszerint a szereppartner által kibocsátott érzelmi jelzések 

felfogása és feldolgozása sikeresebb azoknak a hallgatóknak az esetében, akikre 

jellemzőbb a környezeti ingerek általi befolyásolhatóság. Ez az asszertivitás 

szempontjából azért lehet kedvezőtlen, mert megtörténik ugyan a másik fél 

kommunikációs jelzéseinek az értelmezése, az erre történő adekvát, asszertív reagálást 

azonban negatívan befolyásolhatja a meglévő érzelmi labilitás. 

A tanácsadói attitűd szintén meghatározó jelentőségű az asszertivitás szempontjából, 

mégpedig abban az értelemben, hogy a „Tanácsadás az ápolásban” kurzus során 

elsajátított ismeretek hatására a hallgatók kevésbé preferálják a kapcsolatokban való 

személyes részvételt, az érzések kimutatásának szándékát. Ezen kívül felerősödött a 

rigid magatartásformák alkalmazása, melynek hátterében nagy valószínűséggel a régi és 

az új szemléletmód összeütközéséből eredő elbizonytalanodás állhat.  

A feltárt korrelációk alapján levonhatjuk azt a következtetést, miszerint az ápoló 

hallgatók asszertivitása a meghatározó személyiségtényezők sajátos kölcsönhatásában 

jut kifejezésre. Ez alapján megfogalmaztuk az asszertivitás szakmaspecifikus modelljét, 

amely egyúttal iránymutató a szakmai képzés szakaszára jellemző foglalkozási 

szerepelsajátítás aktuális szintjének a megállapításához, és így a fejlesztés tartalmi 

kereteit is kijelöli. A modell tartalmazza egyrészt az asszertivitás faktorok és a 

befolyásoló faktorok közötti szignifikáns pozitív és negatív korrelációk összességét, 
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másrészt a karakterisztikus vonások feltárása érdekében jelöltük a befolyásoló faktorok 

közötti összefüggéseket is (17. sz. melléklet).  

Kutatási eredményeink alapján az asszertivitás modell centrális tényezőinek az 

empátia, illetve a belső feszültség szabályozásának a sajátosságai bizonyultak. Az 

„other-centered” attitűd és a saját érdek érvényesítésének egyidejű működtetése, sikeres 

összeegyeztetése képezi véleményünk szerint az asszertivitás egyik szakmaspcifikus 

alapdimenzióját. A társas viszonyrendszer működtetése szempontjából a kapcsolatok 

létesítésének az igénye bizonyult a másik alapvető vonásnak, továbbá meghatározó az 

érzelmi reakciómódok minősége, valamint a magatartás flexibilitásának a mértéke.  

- Kutatásmódszertani aspektusból úgy véljük, hogy az általunk választott 

vizsgálati módszerek mutatóinak meghatározott együttese alkalmas az 

asszertivitás specifikumainak feltárására, valamint ennek alapján az asszertivitás 

modelljének kialakítására.  

A kutatási eljárások kiválasztásánál fontos szempontunk volt, hogy olyan 

eszközöket vonjunk be a vizsgálatba, amelyek kellő mértékben képesek differenciálni 

az egyéni vonásokat a személyiségstruktúrán belül. Az általunk választott módszerek 

segítségével az asszertivitás szempontjából karakterisztikus személyiségvonások 

meghatározhatók, a faktorok közötti összefüggések feltárhatók és ez alapján a szakmai 

képzés szakaszára jellemző asszertivitás modell megfogalmazható. 

A Rathus-teszt kapcsán megjegyezzük, hogy elsősorban az alapvető 

élménytartalmak megragadására, az általános tendenciák kimutatására bizonyult 

alkalmasnak. Véleményünk szerint a teszt a „hétköznapi értelemben vett” asszertivitást 

méri a mindennapok során előforduló társas helyzetek kapcsán. Elsődlegesen az 

asszertivitás ’önérvényesítés’ aspektusa tekinthető dominánsnak és nem jelenik meg a 

másik fél viselkedésére, érzelmeire történő koncentrálás dimenziója. A tesztleírás 

szerint minél magasabb pontszámot ér el valaki a tesztben, magatartása annál 

kifejezettebb asszertivitással jellemezhető. Ez azonban az asszertivitás és a befolyásoló 

faktorok közötti korrelációk alapján nem kedvező a betegvezetés, a tanácsadás 

szempontjából, mivel olyan vonások, attitűdök dominanciáját jelenti, amelyek nem 

támogatják a segítő kapcsolat alapeleveinek az érvényesülését. Ennek értelmében a 

pályaprofilnak megfelelő specifikumok feltárására célszerűnek tartjuk egy olyan új 
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vizsgáló eljárás kidolgozását, amely az asszertivitást az ápolás során előforduló 

szituációkhoz kötötten méri, és amelybe a kutatásunk tapasztalatai beépíthetőek. 
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7. Következtetések 

 

Az ápolásban végbemenő szemléletbeli változások eredményeként az ápolói 

tevékenység a beteg/kliens testi, lelki és szellemi tényezőinek szoros kölcsönhatását 

figyelembe vevő komplex tevékenységgé fejlődött, s ily módon a tevékenységközpontú 

ápolást a személyközpontú, a szignifikáns személyek körére is kiterjedő megközelítés 

váltotta fel. Többek között ennek köszönhető az ápolástudományon belül az 

asszertivitás iránti érdeklődés megjelenése, amely sajnálatos módon elsődlegesen a 

külföldi kutatások alapját képezi, s a hazai ápoláskutatás az ápolók társas 

hatékonyságának vizsgálata terén jelentős lemaradással rendelkezik.  

Következtetéseink összegzésekor elsőként megállapítottuk az asszertivitás 

szempontjából pozitív és negatív tényezőket.  

Az asszertivitás szempontjából pozitív tényezők: a társas kapcsolatok létesítése iránti 

nyitottság, a kapcsolatokban történő személyes részvétel preferenciája; a segítő, 

támogató attitűd megléte; az empátia magas szintje a támogatást igénylők esetében; 

felelősségteljesség; szándék a másik fél méltóságának, jogainak a tiszteletben tartására. 

Az asszertivitás szempontjából negatív tényezők: rigiditás, sztereotip 

helyzetmegoldások preferenciája; az érzelmi reakciómódok bizonytalansága; a 

magatartás passzív, szubmisszív jellege, a saját érdek alárendelése a másikénak olyan 

szituációkban, amikor érdekütközésről, konfliktushelyzetről van szó; önérvényesítés 

esetén a kliensközpontú attitűd (empátia) háttérbe szorulása; a viselkedési implikációk 

felismerésének alacsony szintje (különös tekintettel azokra a helyzetekre, ahol nehezebb 

az érzelmek azonosítása, értelmezése a komplexitás miatt); az érzések kifejezésének 

gátoltsága, illetve nem megfelelő formában történő megfogalmazása; az empátia 

jelentős mértékű csökkenése, a feltétel nélküli elfogadás elvének sérülékenysége 

intenzív érzelmeket átélő (pl. agresszív, zaklatott) kliensek esetében; a másik fél 

érzelmeire való koncentrálás esetén a saját érzelmi reakciómódok 

kiegyensúlyozatlansága, labilitása; a beteg/kliens döntési jogának, méltóságának 

tiszteletben tartására irányuló pozitív szándék mellett a  betegvezetés során a másik fél 

önállóságának korlátozása a szakmai tudás birtokában; bizonytalanság az ápoló 

betegvezetésben, problémamegoldásban betöltött szerepére vonatkozóan. 



 107 

Következtetéseink megállapításakor természetesen nem lehet figyelmen kívül 

hagyni az egészségügy, az ápolás jelenlegi helyzetéből fakadó kedvezőtlen tendenciákat 

sem (pl. jelentős túlterheltség mellett az anyagi, erkölcsi megbecsültség hiánya; 

kompetenciahatárok nem tisztázott volta; nem megfelelő szakmai érdekképviselet), 

hiszen ezek a tényezők is hatással vannak a mindennapi munkavégzésre, így az 

interperszonális kapcsolatok működtetésére is. Kutatási céljaink értelmében azonban az 

asszertivitás szempontjából pozitív és negatív vonásokat alapul véve, szakmai 

javaslataink megfogalmazásakor elsősorban a társas hatékonyság fejlesztésének oktatási 

tevékenységben történő felhasználására helyeztük a hangsúlyt. 

A szakmai készségfejlesztő foglalkozások során előtérbe kell helyezni a centrális 

vonásokat (belső feszültség szabályozása, empátia), valamint az asszertivitás 

szempontjából negatív tényezőket. Továbbá minél több, saját élményre épülő gyakorlat 

(pl. akváriumgyakorlatok, szituációs helyzetgyakorlatok, videofelvételek elemzése) 

alkalmazásával tartjuk célszerűnek az egyes személyiségvonások feltérképezését és 

fejlesztését.  

Külön hagsúlyt kell helyeznünk arra, hogy hallgatóink vállalják fel érzelmeik 

kimutatását, és sajátítsák el a megfelelő formában történő kifejezésüket, különös 

tekintettel a fokozott önérvényesítést igénylő szituációkra. Ehhez kapcsolódóan a saját 

és a másik fél érdekeinek az összeegyeztetése is figyelmet igényel, elsősorban azoknak 

a vonásoknak a feltárásával, amelyek a hallgatók szubmisszív magatartásához vezetnek. 

Fontos tudatosítani a hallgatókban, hogy az empatikus magatartásnak nem lehet 

feltétele a másik fél felénk irányuló érzelmeinek pozitív vagy negatív jellege. Tehát ne 

csupán abban az esetben legyen az ápolóban késztetés a másik fél jelzéseinek 

értelmezésére, amíg ezek az ápolóból pozitív érzéseket váltanak ki, hanem maradjon 

meg a ’problémás’ típusú kliensek esetében is. Hangsúlyt kell helyeznünk továbbá arra 

is, hogy az empátia nem jelenti a másik fél érzéseire való koncentrálás 

következményeként a non-asszertív, passzív magatartás megnyilvánulási formájaként a 

másik érdekeinek előtérbe helyezését.  

Eredményeink alapján a viselkedési implikációk felimerése s ez alapján a 

szereppartnerek várható viselkedésének az előrejelzése az egyik leginkább fejlesztést 

igénylő terület, főleg azokban a helyzetekben, amelyekre jellemző az érzelmek 

komplexitása. 
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A belső feszültségszabályozás mutatói kapcsán fontos feltárni az asszertivitás 

szempontjából meghatározó negatív tényezőket, így az érzelmi labilitást, a viselkedés 

rigiditását, továbbá a kapcsolatteremtés zavarát és a környezet általi befolyásolhatóság 

megjelenését. Azok a hallgatók különös figyelmet, még adekvátabb fejlesztést 

igényelnek, akiknél az eredmények a szélső értékekhez közeli tartományba esnek, 

illetve a potenciálisan kedvezőtlen vonások halmozottan fordulnak elő. 

Sajnálatos tény, hogy a szakmai készségfejlesztő foglalkozások a nappali tagozat 

esetében az első négy szemeszterben, a levelező tagozatos hallgatók számára pedig csak 

az első két szemeszterben szerepelnek a képzés során. A tantárgyi program 

pályaorientációra, kommunikációs készségfejlesztésre, szakmai önismeretre épül. A 

területi gyakorlatok azonban csak az ötödik szemesztertől képezik az oktatás részét, így 

az ezeken szerzett saját élmények bevonásának, feldolgozásának a lehetősége csak 

korlátozottan valósul meg az oktatás során. Egyik potenciális lehetőségnek a szakmai 

készségfejlesztő foglalkozások teljes képzésen át tartó folyamatosságát tartjuk, hiszen 

így az egyre komplexebb ismeretek és tapasztalatok birtokában alkalmunk nyílna az 

ápolás során felmerülő szituációk asszertív megoldásának gyakorlására. A másik 

lehetőség a curriculum - a téma szempontjából releváns - kurzusainak tematikáiba 

beépíteni a társas hatékonyság, az interperszonális minőség aspektusait, és az oktatásban 

olyan ellenőrzési formát kialakítani, amely nem csupán a lexikális ismeretek 

számonkérését jelenti, hanem a tudás alkalmazásának a szintjét méri. 

Ez a szándék érvényesül a „Szakmai szupervízió” esetében, melynek során a 

harmad- és a negyedéves hallgatók a területi gyakorlat alkalmával választott beteg 

priorizált problémáit dolgozzák fel az ápolási folyamatba ágyazottan. Javasoljuk az 

esetfeldolgozás, az önértékelés szempontrendszerének a bővítését az asszertivitás 

dimenziójával (pl. nemet mondás, érzések kongruens formába történő kifejezése, a 

másik fél önállóságának, jogainak tiszteletben tartása, önérvényesítés). Célunk, hogy a 

hallgatók ismerjék fel a saját magukra jellemző non-asszertív viselkedési formákat, 

tudják megnevezni az ehhez vezető okokat, és megfogalmazni a helyzetnek megfelelő 

asszertív reakciókat. 

„A beteg és a kliens segítő pszichológiája”, valamint a „Beteg/kliensvezetés 

pszichológiája” kurzusok lehetőséget nyújtanak a hibásan értelmezett alapelvek 

tisztázására, a bizonytalanságot okozó tényezők felszínre hozására. Továbbá fel kell 
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tárni a napi ápolási gyakorlat következtében kialakult hibás tanácsadói attitűdöket 

(különös tekintettel a levelező tagozatos hallgatókra), mivel többek között ezek is 

eredményezhetik a bizonytalanság kompenzálásaként a rigid viselkedésformák fokozott 

alkalmazásának gyakoriságát. Konkrét szituációk elemzése és feldolgozása kapcsán 

célszerű katalizálni az ellentmondások felszínre kerülését, feldolgozását annak 

hangsúlyozásával, hogy az ápoló a kliens részéről ráruházott tekintéllyel, hatalommal 

nem élhet vissza, mivel a beteg/kliens érdeke nem az, hogy az ápoló korlátozza 

döntéseiben, hanem a beteg/kliens erőforrásaira támaszkodva segítse kliensét a 

probléma önálló megoldásában.  

A területi gyakorlatok hozzák meg a szereppartnerekkel való eredményes bánásmód 

élmény szintű kipróbálásának, átélésének a lehetőségét. Ezért úgy véljük, az eddigieknél 

nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a gyakorlatok adta lehetőségek kiaknázására. Az 

Ápolási Tanszék oktatói által kidolgozott Területi gyakorlati leckekönyvek tartalmazzák 

- minden egyes gyakorlatra vonatkozóan - a hallgatóktól elvárt tevékenységformákat, 

kompetenciaszinteket. Javasoljuk a leckekönyvek szempontrendszerének a kiegészítését 

az objektív tudás mellett a betegvezetés szempontjaival. A területi gyakorlatok során 

meghatározó a mentorok szerepe, ezért a közeljövőben mindenképpen hangsúlyt kell 

helyeznünk munkatársaink ilyen jellegű felkészítésére továbbképzések, konzultációk 

formájában. 

Mivel az asszertivitás egyik tartalmi keretét az ápolási modellek jelentik, ezért 

fontosnak tartjuk, hogy az interperszonális minőségre helyezett hangsúly a modellek 

oktatása kapcsán is megjelenjen. „Az ápolási/gondozási gyakorlat modelljei és 

folyamata” kurzus keretében a hallgatók ugyan elsajátítják az összes használatos modell 

jellemző sajátosságait, azonban az önálló választás, esetfeldolgozás (pl. Szakmai 

szupervízió) kapcsán azokat a modelleket preferálják, amelyek főként az alapvető 

szükségletbeli deficitek megszüntetésére koncentrálnak (Henderson, Orem). A képzés 

kezdeti szakaszában ez elfogadható és betudható annak, hogy a hallgatók az elsajátított 

ismeretek szintjének leginkább megfelelő modell alapján képesek nagyobb biztonsággal 

végigvezetni az ápolási folyamatot. A képzés későbbi szakaszában azonban, amikor 

ismereteik már komplexebbek és a területi gyakorlatokon szerzett tapasztalatokkal is 

rendelkeznek, az oktatóknak tudatosítani kell a hallgatókban, hogy bátrabban válasszák 
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azokat a modelleket, amelyekben az alapvető szükségletek mellett hangsúlyosabban 

jelenik meg az ápoló-beteg/kliens interakció aspektusa. 

Az asszertív készségek elsajátításának, a társas hatékonyság fejlesztésének egyik 

leginkább célravezető módja az asszertivitás tréningek alkalmazása. Eredményeinket 

figyelembe véve a negatív tényezők számának csökkentésére, valamint a centrális 

személyiségvonásokra összpontosítva a következőkben tervezzük asszertivitás tréning 

beindítását szabadon választható kurzus keretében. További megfontolás tárgyát képezi 

a trénig felvétele a pontszerző továbbképzések közé a már dolgozó ápolók számára. 

Végezetül a jelen, a közeljövő szemléletbeli változásait, szakmapolitikai irányelveit 

figyelembe véve megemlítjük, hogy a világ fejlett országaiban mindenütt egyre 

nagyobb hangsúlyt kap az egészségügyi ellátásban a betegek biztonságának kérdése. Az 

ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) és az Európai Unió egyaránt irányelveket 

dolgozott ki e prioritásként kezelt témakörben, s ezek betartását ajánlják minden 

egészségügyi szolgáltatónak. A betegbiztonság egyik központi fogalma a minőség, 

amely az egészségügyi ellátó rendszerben komplex módon nyilvánul meg a szakmai és 

a szervezeti dimenziók mellett az interperszonális kapcsolatok minőségében is. Ily 

módon megállapíthatjuk, az asszertivitás fontos elemét képezi az ápolói szakma egyik 

nagy kihívásának, hogy az ápolók képesek legyenek megfelelni a biztonságos 

betegellátás elvárásainak. 
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8. Összefoglalás 

 

Az értekezés témája az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata 

ápolóhallgatók körében. A kutatás elsődlegesen arra irányult, hogy a szakmai képzés 

szakaszában a társas hatékonyságot milyen - a betegvezetés szempontjából is 

meghatározó jelentőségű - interperszonális magatartásjegyek támogatják. 

Elsőként meghatároztuk az asszertivitás mértékét, az egyes asszertivitás faktorok 

jellemzőit, valamint a szociális-interperszonális magatartás és a belső 

feszültségszabályozás sajátosságait. Ezt követően felmértük az asszertivitás működési 

sajátosságait a szakmaspecifikus elvárásokkal kapcsolatban, így az empátia, a szociális 

intelligencia és a tanácsadói attitűd vonatkozásában. Következő lépésként feltártuk a 

vizsgált faktorok kölcsönhatását, különös tekintettel az asszertivitás és az ezt 

meghatározó személyiségvonások közötti összefüggések megállapítására.  

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a pályaelsajátítás során az asszertivitás 

fejlődésében karakterisztikus vonások tárhatók fel, s ez alapján meghatároztuk a 

szakmai képzés időszakára jellemző asszertivitás modelljét. 

Az ápolóhallgatók esetében az asszertivitás egyik alapdimenzióját az empátiára 

épülő „other-centered” attitűd és a saját érdek érvényesítésének egyidejű működtetése, 

sikeres összeegyeztetése képezi. A társas viszonyrendszer működtetése szempontjából a 

másik alapvető vonásnak a pszichovegetatív és érzelmi kiegyensúlyozottság bizonyult 

abban az értelemben, hogy a társas kapcsolatok létesítésének igénye, a magatartás 

flexibilitásának a jellege, valamint az érzelmi stabilitás mértéke döntően befolyásolja az 

interperszonális kapcsolatrendszer hatékony működtetését. 

A kutatás tapasztalatainak összegzéseként megállapítottuk az asszertív és a non-

asszertív magatartást eredményező tényezőket, amely alapján meghatároztuk a 

fejlesztést igénylő területeket. Következtetéseink megfogalmazása során hangsúlyt 

helyeztünk a centrális személyiségtényezők adekvát fejlesztése és az ápolási gyakorlat 

következtében kialakult hibás attitűdök feltárása mellett arra is, hogy szakmai 

javaslataink a vizsgált téma szempontjából releváns kurzusok teljes vertikumát lefedjék. 

A kutatási eredmények birtokában lehetőség nyílik a pályaprofilnak megfelelő, 

specifikus élménytartalmak feltárására is alkalmas, új asszertivitást vizsgáló eszköz 

kidolgozására.  
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9. Summary 

The theme of the paper is the examination of the personality background of 

assertiveness among nurse students. The research was mainly aimed at what 

interpersonal characteristics – which are significant in patient management, too - 

support cooperative effectiveness in the phase of professional training. 

 First we defined the measure of assertiveness, the types of each factor of 

assertiveness and the particularities of social-interpersonal behaviour and of the 

management of internal tensions. Then, we assessed the functioning of assertiveness in 

relation to profession specific requirements, such as empathy, social intelligence and 

counselling attitude. In the next step, we explored the interrelation of the studied factors 

with special regard to establishing correlations among assertiveness and the personality 

traits that define it. 

The results of the research show that during the acquisition of the profession, 

characteristic features can be distinguished in the development of assertiveness, and on 

the basis of it we defined the model of assertiveness characteristic to the period of 

training. 

One of the basic dimensions of assertiveness is the successful harmonizing the 

other-centred attitude (which is built on empathy) and the enforcement of self-interest. 

The other important feature in the view of the functioning of interpersonal relationships 

proved to be the psycho-vegetative and emotional harmony, in the sense that the need to 

establish interpersonal relationships, the quality of behavioural flexibility and the 

emotional stability have a decisive impact on the effective functioning of interpersonal 

relationships. 

Summarising the results of the research, we established the factors that bring about 

assertive and non-assertive behaviour and on the basis of this we defined the areas that 

need to be developed. When formulating our conclusions, we put an emphasis on the 

adequate development of central personality factors, and not only on exploring the 

flawed attitudes formed by nursing practice but also on covering the whole range of 

courses relevant to our topic by our professional recommendations.  

In the possession of the results of the research, it will be possible to compile a new 

test that examines assertiveness, which suits the professional profile and is able to 

explore experience contents, too. 
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1. sz. melléklet: A konzisztens preferenciák interperszonális vetülete (69) 

 Asszertív magatartás  
 Non-asszertív 

Erélytelen Agresszív 

 információkat kérése, adása és megőrzése 

 

 

 

 

 alternatívák mérlegelése, önálló véleményalkotás 

 

 

 

 

 következtetések, igények pontos megfogalmazása 

 

 

 

 nézetek, érzelmek korrekt konfrontációja 

 

 

 kongruens magatartás kifejezése: 

 

mimika  

nyílt tekintet, adekvát szemkapcsolat 

 

 

pantomimika  

adekvát testmozgás és  gesztikuláció a közlés 

tartalmának megfelelően  

 

 

vokális mimika  

adekvát  hangsúly, hanghordozás,beszédtempó, hangerő 

 

 

 

 

 

proxemika 

odafordulás kifejező távolságtartás, előrehajló testhelyzet 

 

 

 

 

 

 

bizonytalanság az információk 

kérésében, adásában és 

megőrzésében  

 

 

bizonytalanság az alternatívák 

mérlegelésében és a 

véleményalkotásban 

 

 

bizonytalanság a 

következtetések, igények 

megfogalmazásában 

 

nézetek, érzelmek 

konfrontációja előli kitérés 

 

inkongruens magatartás 

 

mimika  

zavart kifejező tekintet, 

szemkapcsolat   kerülése 

 

pantomimika  

inadekvát mozgás és    

gesztikuláció 

 

 

vokális mimika 

bizonytalan hangsúlyozás, 

hanghordozás, beszédtempó, 

gyenge hangerő 

 

 

 

proxemika 

elforduló, távolságtartást kereső 

görnyedt testhelyzet 

követelés és én-hangsúlyos 

orientáció az információk 

kérésében, adásában és 

megőrzésében  

 

követelő és én-hangsúlyos 

szelekció az alternatívák 

mérlegelésében és a 

véleményalkotásban 

 

én-hangsúly a következtetések, 

igények megfogalmazásában 

 

 

nézetek,  érzelmek 

konfrontációjának én-

hangsúlyos keresése 

inkongruens magatartás 

 

mimika  

kemény tekintet, merev 

szemkapcsolat    

 

pantomimika  

visszafogott, vagy intenzív 

mozgás és gesztikuláció 

 

 

vokális mimika  

visszafogottan halk, vagy erős 

hangerő, lassú, vagy gyors 

beszédtempó, negatív értékelést 

kifejező hangsúlyozás és 

hanghordozás 

 

proxemika 

távolságtartó, támadást kifejező    

esthelyzet 

 

 

A magatartás üzenete  az interperszonális kapcsolatok számára 

 Tisztelem az emberi méltóságodat, és feltételezem, hogy 

Te is így viszonyulsz hozzám. 

 

 

 

 Őszintén érdekelnek a csak rád jellemző tulajdonságok, 

nyitott vagyok arra, hogy megismerjelek.  

 

  

 

 Őszintén hiszem, hogy, rendelkezel a problémák 

megoldásához mozgósítható belső erőforrásokkal.  

 

 

 Tisztelem a meglévő képességeidet, tudásodat és 

tapasztalataidat.  

 

 

 Tisztelem az igényeidet, meg akarom ismerni azokat, 

hogy ezek figyelembe vételével segíthessek a problémád 

megoldása során. 

 

 

 Őszintén számítok arra, hogy részt veszel a probléma 

megoldásához szükséges alternatívák közös keresésében. 

 

Tisztelem az emberi 

méltóságod,  de nem tudom 

hogy Te is így viszonyulsz–e 

hozzám.  

 

Alapvetően érdekelnek a csak 

rád jellemző tulajdonságok, de 

talán az is elég, ha csak Te 

tudod ezeket.    

 

Ha problémád van, biztosan 

jobban tudod mozgósítani az 

erőforrásaidat, mint én.  

 

A képességeid, tudásod és 

tapasztalataid biztosan jobbak, 

mint az enyém.  

 

Az igényeidet Te ismered, 

mondd meg, hogy mit kellene 

tennünk azok teljesülése 

érdekében. 

 

Alternatívákat közösen is 

kereshetünk, de nem tőlünk 

függ a megoldás. 

 

Elvárom Tőled a tiszteletet. 

 

 

 

 

Az emberismeretem alapján 

ismerem a tulajdonságaid. 

 

 

 

Nincs elég erőforrás benned a 

probléma megoldásához. 

 

 

Ne izgulj, mert tudom, hogy mi 

a legjobb megoldás a 

problémádra. 

 

Ismerem a szükségleteidet, az 

igényeid nem érdekelnek.   

 

 

 

Ha meg akarod oldani a 

problémád, csináld azt, amit 

mondok, de ha ügyetlen vagy, 

inkább megteszem helyetted. 
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 2. sz. melléklet: A szakmai magatartás dimenziói 

 

Forrás: (69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalom Megjelenés 

 

tevékenységszabályozó funkció: 

   környezeti feltételek kezelése 

     operatív magatartási módok 

 

önszabályozási funkció: 

 önkontroll 

  környezet feletti kontroll 

  

A személyiség  

szabályozó  

rendszere 
  
  
  
  
  

Szakmai kompetencia 

 

Objektív szakmai 

tudás 
 

 Interperszonális 

tudás 

 

Elsajátítás/szereptanulás 

 



 

0

1

2

3

4

5

6

%

3. sz. melléklet: Asszertivitás összpontszám skála (N=185)
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4. sz. melléklet: Az empátia mértékének itemenkénti megoszlása (N=350) 

1. kérdés 50,9% 

2. kérdés 77,2% 

3. kérdés 18,4% 

4. kérdés 15,9% 

5. kérdés 50,6% 

6. kérdés 80,3% 

7. kérdés 90,6% 

8. kérdés 78,1% 

9. kérdés 27,5% 

10. kérdés 65,5% 

11. kérdés 81,6% 

12. kérdés 95,6% 

13. kérdés 54,7% 

14. kérdés 96,3% 

15. kérdés 89,4% 

16. kérdés 39,1% 

17. kérdés 92,8% 

18. kérdés 89,4% 

19. kérdés 98,4% 

20. kérdés 42,5% 

21. kérdés 97,5% 

22. kérdés 84,7% 

23. kérdés 95,9% 

24. kérdés 68,3% 

25. kérdés 80,6% 
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5. sz. melléklet: A SZIT I. eredményeinek kategóriánkénti megoszlása (N=350) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória Kategória határok %                Standard 

                    érték(%) 

1. 0-14 15,80       >         4,80 

2. 15-20 55,80       >       24,00 

3. 21-23 21,50       <       35,80 

4. 24-26  5,30        <       25,37 

5. 27-29  1,60        <         7,00 
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6. sz. melléklet: A SZIT I. átlag és szórás értékei (N=350) 

 

 Nappali tagozat Levelező tagozat 

Átlag   

29 állítás  
19,49 17,63 

Szórás  

29 állítás  
3,58 3,79 

Átlag  

1. alskála  
9,32 8,25 

Szórás  

1. alskála  
2,08 2,14 

Átlag  

2. alskála  
10,17 9,38 

Szórás  

2. alskála  
2,34 2,37 
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7. sz. melléklet: A SZIT I. helyes válaszainak aránya kérdésenként (N=350) 

 

 Helyes válasz 

1. szituáció 81,1% 

2. szituáció 80,9% 

3. szituáció 81,7% 

4. szituáció 59,2% 

5. szituáció 87,1% 

6. szituáció 73,2% 

7. szituáció 59,1% 

8. szituáció 57,0% 

9. szituáció 49,6% 

10. szituáció 23,2% 

11. szituáció 68,7% 

12. szituáció 77,7% 

13. szituáció 42,6% 

14. szituáció 46,8% 

15. szituáció 81,3% 

16. szituáció 51,0% 

17. szituáció 78,5% 

18. szituáció 63,7% 

19. szituáció 78,0% 

20. szituáció 91,9% 

21. szituáció 63,4% 

22. szituáció 36,8% 

23. szituáció 92,7% 

24. szituáció 80% 

25. szituáció 48,6% 

26. szituáció 51,4% 

27. szituáció 67,6% 

28. szituáció 38,3% 

29. szituáció 48,3% 
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8. sz. melléklet: A Tanácsadói Attitűd Skála helyes válaszainak aránya kérdésenként 

(N=350) 

 

 Helyes válaszok 

az első 

felvételnél  

Helyes válaszok a 

második felvételnél  

1. állítás 76,0% 79,7% 

4. állítás 19,3% 43,2% 

9. állítás 82,4% 67,2% 

   18. állítás 97,2% 95,6% 

   19. állítás 41,1% 41,5% 

2. állítás 74,4% 72,3% 

5. állítás   8,7%   7,3% 

   11. állítás 60,9% 62,2% 

   12. állítás 68,6% 65,3% 

   13. állítás 63,5% 64,7% 

6. állítás 48,4% 60,3% 

7. állítás 96,3% 97,9% 

8. állítás 57,6% 67,7% 

   10. állítás 79,2% 78,9% 

   14. állítás 55,6% 61,3% 

3. állítás 44,4% 40,7% 

   15. állítás 87,6% 94,9% 

   16. állítás   7,5%   6,6% 

   17. állítás 74,3% 76,3% 

   20. állítás 61,2% 53,6% 

                         * Empátia – elfogadás; * Problémamegoldás támogatása 

                         * Önállóság igénylése; * Beszélgetés vezetése   
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9. sz. melléklet: Korrelációs mátrix a Brengelmann-féle szorongás skála egyes 

kategóriái és az Empátia skála összpontszáma között (N=350) 

 
 
 

Correlations

-,109

,061

295

-,098

,093

295

,217**

,000

295

1

319

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

neuro_alacsony

neuro_átlagos

neuro_magas

Empátiaskálán

elért pontszám

Empátiaskálán

elért pontszám

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

 

Correlations

-,015

,798

296

-,080

,172

296

,086

,141

296

1

319

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

rig_alacsony

rig_átlagos

rig_magas

Empátiaskálán

elért pontszám

Empátiaskálán

elért pontszám

 
 

 

Correlations

,019

,747

297

,091

,119

297

-,110

,058

297

1

319

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

extr_alacsony

extr_átlagos

extr_magas

Empátiaskálán

elért pontszám

Empátiaskálán

elért pontszám
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10. sz. melléklet: Korrelációs mátrix a Brengelmann-féle szorongás skála egyes 

kategóriái és a Szociális Intelligencia teszt összpontszáma között (N=350) 

 

Correlations

-,088

,178

237

,174**

,007

237

-,097

,135

237

1

246

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

neuro_alacsony

neuro_átlagos

neuro_magas

Szociális Intelligencia

Teszt - Összpontszám

Szociális

Intelligencia

Teszt -

Összpontszám

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

Correlations

,006

,922

238

,015

,822

238

-,018

,778

238

1

246

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

rig_alacsony

rig_átlagos

rig_magas

Szociális Intelligencia

Teszt - Összpontszám

Szociális

Intelligencia

Teszt -

Összpontszám

 
 

 

Correlations

,057

,379

241

-,011

,866

241

-,033

,610

241

1

246

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

extr_alacsony

extr_átlagos

extr_magas

Szociális Intelligencia

Teszt - Összpontszám

Szociális

Intelligencia

Teszt -

Összpontszám
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11. sz. melléklet: A Rathus-teszt és Leary-teszt korrelációs mátrixa (N=185) 

Correlations

-,069

,383

162

-,117

,137

164

-,116

,141

163

-,097

,218

163

-,150

,055

164

1

293

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

Bizonytalanság

Érzések kimutatása

Önérvényesítés

Nemet mondás

Személyes részvétel

Leary teszt eredménye

Leary teszt

eredménye
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12. sz. melléklet: A Rathus-teszt és az Empátia kérdőív korrelációs mátrixa 

(N=185) 

Correlations

,033

,675

168

-,010

,892

172

-,061

,431

171

-,154*

,043

173

,075

,329

172

1

319

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

Bizonytalanság

Érzések kimutatása

Önérvényesítés

Nemet mondás

Személyes részvétel

Empátiaskálán elért

pontszám

Empátiaskálán

elért pontszám

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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13. sz. melléklet: A Rathus-teszt és a SZIT I. korrelációs mátrixa (N=185) 

 

Correlations

-,067

,401

158

-,132

,095

162

-,244**

,002

161

,026

,737

163

-,095

,231

162

1

246

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

Bizonytalanság

Érzések kimutatása

Önérvényesítés

Nemet mondás

Személyes részvétel

SZIT Összpontszám

SZIT

Összpontszám

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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14. sz. melléklet: A Rathus-teszt és a Tanácsadói Attitűd Skála faktorainak (1. 

felvétel) korrelációs mátrixa (N=185) 

 
Correlations 

 

 Empátia – 

elfogadás 

Problémamegoldás 

támogatása 

Önállóság 

igénylése 

Beszélgetés 

vezetése 

Bizonytalanság Pearson 

Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

,008 

,926 

125 

,051 

,562 

131 

,163 

,065 

129 

-,003 

,974 

129 

Érzékek 

kimutatása 

Pearson 

Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

-,051 

,569 

128 

-,006 

,945 

133 

,049 

,581 

131 

,007 

,932 

131 

Önérvényesítés Pearson 

Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

-,090 

,315 

127 

,099 

,257 

133 

-,070 

,425 

131 

,054 

,539 

131 

Nemet mondás Pearson 

Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

,052 

,560 

126 

-,044 

,618 

132 

,083 

,345 

131 

,032 

,715 

131 

Személyes 

részvétel 

Pearson 

Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

-,087 

,329 

127 

,034 

,699 

133 

,038 

,663 

131 

-,058 

,514 

131 
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15. sz. melléklet: A Rathus-teszt és a Tanácsadói Attitűd Skála faktorainak (2. 

felvétel) korrelációs mátrixa (N=185) 

 
Correlations 

 

 Empátia – 

elfogadás 

Problémamegoldás 

támogatása 

Önállóság 

igénylése 

Beszélgetés 

vezetése 

Bizonytalanság Pearson 

Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

,054 

,592 

101 

,043 

,685 

93 

-,194 

,054 

99 

,152 

,145 

94 

Érzékek 

kimutatása 

Pearson 

Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

,035 

,727 

101 

,105 

,315 

93 

-,293** 

,003 

99 

-,066 

,527 

94 

Önérvényesítés Pearson 

Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

,097 

,339 

100 

-,150 

,153 

92 

-,163 

,108 

98 

-,042 

,690 

93 

Nemet mondás Pearson 

Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

-,011 

,917 

101 

,128 

,218 

94 

-,172 

,086 

100 

-,026 

,804 

95 

Személyes 

részvétel 

Pearson 

Correlation  

Sig. (2-tailed) 

N 

-,232* 

,019 

102 

-,109 

,296 

94 

-,153 

,129 

100 

,016 

,877 

95 

**. Correlation is significant at the 0.01 (2-tailed). 

  *. Correlation is significant at the 0.05 (2-tailed). 
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16. sz. melléklet: Az asszertivitás és a befolyásoló faktorok korrelációja* 

 

 

 

 
 

 

 

* 
r(+)=

 
szignifikáns pozitív korreláció; r(-)= szignifikáns negatív korreláció.
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                                                                              17. sz. melléklet: Asszertivitás-modell* 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Az asszertivitás-faktorok és a befolyásoló faktorok közötti szignifikáns kapcsolatot színkóddal jelöltük. 

  A befolyásoló faktorok közötti szignifikáns kapcsolatot a nyilak jelzik.   

  r(-) = negatív szignifikáns korreláció; r(+) = pozitív szignifikáns korreláció. 

   r(-) 

 r(+)  r(+) 

      r(-) 

  Befolyásoló faktorok 
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18. sz. melléklet: Rathus-teszt 

 

Kérjük, jelezze az alábbiakban megadott számokkal, hogy a kérdőív egyes kijelentései 

mennyire jellemzők Önre: 

+3 nagyon jellegzetes, rendkívül találó 

+2 elégé jellemző 

+1 kismértékben jellemző 

-1  nem hiszem, hogy jellemző lenne rám 

-2  eléggé idegen tőlem 

-3  teljesen idegen tőlem. 

 

1. A legtöbb ember agresszívebb és magabiztosabb, mint én. 

2. Ingadozom, hogy randevút kérjek vagy elmenjek a szégyenlősségem miatt. 

3. Ha nem vagyok megelégedve egy étteremben az étel minőségével, reklamálok a pincérnél 

4. Gondosan kerülöm, hogy megsértsem mások érzéseit még akkor is, ha úgy érzem, ők 

sértettek meg engem. 

5. Ha egy eladó nem pontosan a nekem megfelelő árut mutatja, nehezen tudom elutasítani. 

6. Amikor megkérnek valamire, súlyt fektetek arra, hogy tudjam a miértjét. 

7. Van úgy, hogy keresem az erős, nyomatékos érveket. 

8. Igyekszem előrejutni, mint mindenki más az én pozíciómban. 

9. Őszintén szólva az emberek elég gyakran kihasználnak. 

10. Élvezem az induló beszélgetéseket akár új ismerősökkel, akár régiekkel. 

11. Gyakran megakadok, hogy mit mondjak feltűnően csinos/jóképű ellenkező neműeknek. 

12. Gyakran ódzkodom attól, hogy felhívjak hivatalokat, üzleti partnereket. 

13. Állásügyben vagy valamilyen felvétel ügyében inkább írok egy levelet, semmint hogy 

elmenjek személyesen. 

14. Zavarban vagyok, ha egy terméket vissza kell küldenem. 

15. Ha egy közeli rokonom a terhemre van, inkább elrejtem az érzéseimet, semmint 

kimutassam. 

16. kerülöm, hogy kérdéseket tegyek fel, mert félek, hogy ostobának néznek. 

17. Amikor vitatkozom, néha attól félek, hogy annyira felidegesítem magam, hogy mindent 

összetörök. 

18. Ha egy híres, tapasztalt oktatóm valami olyat állít, amit én helytelennek gondolok, 

elmondom a saját álláspontomat a kérdésről a hallgatóságnak. 

19. Nem szoktam a kereskedőkkel az árról vitázni. 

20. Ha valami fontosat, értékeset cselekszem, gondoskodom róla, hogy a többiek is 

megtudják. 

21. Érzéseimmel kapcsolatban nyílt és őszinte vagyok. 

22. Ha valaki hamis, rosszindulatú dolgokat terjeszt rólam, amilyen hamar csak lehet, szemtől 

szemben tisztázom vele. 

23. Gyakran nehezemre esik „nemet” mondani. 

24. Inkább magamba fojtom az érzéseimet, minthogy jelenetet csináljak. 

25. Szóvá teszem a gyenge kiszolgálást az étteremben. 

26. Ha bókolnak, zavarba jövök, és nem tudom, mit mondjak. 

27. Amikor színházban egy olyan pár ül a közelemben, akik az előadás alatt hangosan 

beszélgetnek, megkérem őket, legyenek csendesebbek vagy másutt folytassák. 

28. Ha valaki megpróbál elém furakodni a sorban, nem hagyom szó nélkül. 

29. Gyorsan kimondom, amit gondolok. 

30. Vannak időszakok, amikor éppenséggel teljesen megnémulok. 
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19. sz. melléklet: Tanácsadói Attitűd Skála 

 

 

1. A tanácsadás feltétele a másik ember feltétel nélküli elfogadása. I ? N 

2. Az ápoló feladata a beteg/kliens problémáinak megoldása. I ? N 

3. A tanácsadás során a beszélgetés menetét a beteg/kliens 

határozza meg. 
I ? N 

4. Az ápoló úgy értheti meg leginkább a másik embert, ha 

elképzeli, hogy ő mit tenne hasonló helyzetben. 
I ? N 

5. Az ápolónak a beszélgetés alapján fel kell ismernie a másik 

ember problémáját és azt tételesen elmagyarázni a 

betegnek/kliensnek. 

I ? N 

6. Alapvetően minden beteg/kliens rendelkezik a 

problémamegoldáshoz szükséges belső képességekkel. 
I ? N 

7. A sikeres tanácsadás feltétele a másik ember belső 

erőforrásainak, tudásának, korábbi tapasztalatainak bevonása a 

problémamegoldás folyamatába. 

I ? N 

8. Az ápolónak az a célja, hogy a másik ember a saját elgondolását 

használja a problémája megoldásához. 
I ? N 

9. A tanácsadó úgy értheti meg leginkább a másik embert, ha 

megpróbálja úgy látni a másikat és érezni, ahogyan a beteg/kliens 

látja önmagát vagy érez valami iránt. 

I ? N 

10. Az embereknek a problémáikat alapvetően saját maguknak 

kell megoldaniuk. 
I ? N 

11. Az ápolónak lépésről-lépésre el kell magyaráznia, hogy a 

beteg/kliens miként oldja meg a problémát. 
I ? N 

12. Ha a beteg/kliens nem a megbeszéltek alapján cselekszik, 

akkor az ápolónak meg kell próbálni erről lépésről lépésre 

lebeszélni. 

I ? N 

13. Ha a beteg/kliens bizonytalan, az ápolónak kell 

kezdeményeznie és döntenie a problémamegoldás érdekében. 
I ? N 

14. Azért szorulnak tanácsadásra az emberek, mert valójában 

önállóan nem képesek megoldani a problémáikat. 
I ? N 

15. A tanácsadói beszélgetés alatt a beteg/kliens bármilyen 

véleményét kinyilváníthatja. 
I ? N 

16. A tanácsadói beszélgetés célja az, hogy objektív nézőpontot 

kínáljon fel a beteg/kliens számára. 
I ? N 

17. A tanácsadói beszélgetés tartalma az a probléma, amelyet a 

beteg/kliens annak tart. 
I ? N 

18. Az ápolónak visszajelzéseivel a másik emberrel éreztetnie kell, 

hogy megérti és elfogadja őt úgy, ahogy van. 
I ? N 

19. A beteg/kliens önsajnálatát, önlekicsinylését az ápoló nem 

fogadhatja megértéssel. 
I ? N 

20. A beszélgetés menetét az ápoló határozza meg. I ? N 

 

 

 


