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1. Bevezetés 

Az egészségügy és az oktatás helyzetét, illetve változásait a közvélemény mindig 

fokozott érdeklődéssel kíséri. Az ágazatokban zajló változások érintik a struktúrákat és 

működésüket. A minőségi oktatási és ápolási munkához magasan képzett, kvalifikált és 

hivatástudattal rendelkező dolgozókra van szükség. Mivel az ágazatoknak igen jelentős 

az élőmunka igénye, érthető, hogy a politikai és szakmai érdeklődés elsősorban az 

ágazatok pénzügyi politikájára és humán-erőforrás ellátottságára irányul. A rendszerek 

kutatói és elemzői hazai és nemzetközi szinten is elsősorban ezekkel a kérdésekkel 

foglalkoznak. 

A szociológiában a rétegződés vizsgálatok kiemelkedő szerepet töltenek be, mivel a 

társadalmi szerkezet vizsgálata szorosan összefügg az egyenlőtlenség problémakörével. 

A társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás vizsgálatának viszont az iskolázottsági 

szint az egyik fontos dimenziója. Az iskolai tanulmányok folytatása és a végzettség 

megszerzése a társadalmi rétegződésben elfoglalható hely egyik leglényegesebb 

meghatározója. Az iskolai végzettség a foglalkozási státusz közvetítője és a státuszok 

generációk közötti átöröklésének biztosítéka. 

A státuszmegszerzési modell szerint a származás és az iskolázottság számítanak 

„mérföldkőnek”. Az utóbbi tényezőn belül kétféle hatás érvényesül: a gazdasági-

társadalmi háttér hatása az iskolázottságra, illetve az iskolai végzettség hatása a 

foglalkozásra (Duncan OD. et al. 1963.). A társadalmi egyenlőtlenségek átörökítésénél 

igen erőteljesek és közvetlenek azok a hatások, amelyeket az iskolázottság közvetít 

(Andorka R. 1982.), azonban az iskolázottság önmagában nem képes megszüntetni a 

származási különbségeket (Ladányi J. et al. 1983.). Az iskolai végzettség növekedésével 

nő az egyének foglalkozásválasztási lehetősége a fiatal (tanuló) korosztályban, tehát 

növekszik az álláskeresés lehetősége a betölthető foglalkozások száma (Róbert P. 

2003.). 

A képzés kiterjesztése az utóbbi évtizedekben egybeesett a szellemi tőke- és a kurrens 

tudás felértékelődésével. Ha Magyarországot az Európai Unió társországaihoz 

hasonlítjuk, az eredmény kedvezőtlen lesz az alacsony iskolázottsági szint miatt. 

A képzés és munkaerő-piaci helyzet között összefüggés van. Magyarországon a 

munkanélküliség az 1990-es években jelent meg először, amely a pályakezdőket sújtotta 
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nagyobb arányban. A munkanélküliség csökkentésének útja: az iskolázottság emelése 

illetve a munkaerő-piaci kereslet az iskolázottabb munkaerő irányába történő eltolódása 

(Lannert J. 2004.). A 2003/04-es tanévben a 20-24 évesek 27%-a, a 25-29 évesek 10 %-

a tanult egyetemeken, főiskolákon. Nemzetközi összehasonlításban ez az arány alacsony 

(Az Európai Unió átlaga:41 %) (Csehné PI. 2007.). A képzéseknél gazdasági és humán 

irányba eltolódás történt, az átlagosnál magasabb számú jelentkező jelölte meg a 

rendvédelmi, a művészeti, jogi és bölcsészkarokat, gazdasági, humán és szolgáltató 

területeket. A műszaki tudományok, a tanárképzés és az egészségügy területén 

csökkenés tapasztalható az arányszámokban. A művészetek területén nem történt 

változás (Fóti J. et al. 2006.). A munkaerő-piaci kereslet és kínálat felborult, főként a 

műszaki és pedagógiai pályákon. A következő 10 esztendőben a pedagógus képzés 

közel 68 ezer pályakezdőt bocsát ki az intézmények falai közül. A munkaerőpiacon 

ezen időszak alatt 10-12 ezer pedagógusra lesz szükség (KSH adatok), tehát a 

pedagógus pályát választók nagy valószínűséggel nem tudnak elhelyezkedni. 

Az egészségügyben egyes szakirodalmi jelzések szerint az ápolóhiány 2020-ra a teljes 

szükséglet csaknem 1/3 részére is kiterjedhet. Kajtor Erzsébet átfogó kutatásában az 

üres állások számát vizsgálva, minden iskolai végzettség és szakmacsoport esetén 

drámainak ítélte a helyzetet. A várható munkaerőhiányt tovább növeli az 

egészségügyben dolgozók átlagéletkora (fokozódó öregedés), amely súlyos feladat elé 

állítja a képzést és a továbbképzést (Kajtor E. 2003, Fodorné ZO. Et al. 2004.). Az 

egészségügyben napjainkban is zajló reformintézkedések ellenére a paramedikális 

személyzet körében nem csökkent a munkaerőhiány.  

A keresztmetszeti vizsgálatunk legfontosabb célkitűzése az volt, hogy megismerjük és 

összehasonlítsuk az egészségügyi felsőoktatásban tanuló diplomás ápoló hallgatók és a 

pedagógusképzésben résztvevő hallgatók társadalmi jellemzőit, pályaválasztási 

motivációit, értékrendszerét és ezen tényezők egymásra hatását. Mindkét pálya humán 

segítő hivatás, de a két területen eltérőek a napjainkban tapasztalható és a jövőbeni 

iskolai végzettségnek megfelelő munkavállalási kilátások. 

A kutatás célja: 

• Elemezni a diplomás ápoló hallgatók, valamint pedagógusképzésben résztvevő 

hallgatók társadalmi hátterében megmutatkozó rétegspecifikus jellemzőit, a 
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strukturális viszonyokat, a személyes és szociális motivációkat és ezek hatását a 

pályaválasztásra. 

• Összehasonlítani diplomás ápoló- és pedagógusképzésben résztvevő hallgatók 

pályaválasztási attitűdjeit, és a pályaválasztást befolyásoló tényezőket. 

• Pályaválasztási motívumok vizsgálata. 

• Feltárni a hallgatók hivatással kapcsolatos értékítéleteit, a pálya presztízsének 

szubjektív megítélését, a pályaválasztás sikerességét és ezeknek az 

összefüggéseit a jövőbeni életút alakulására. 

• Vizsgálni a szabadidős tevékenységek eltöltésének módját.  

• Megismerni és összehasonlítani diplomás ápoló- és pedagógus hallgatók 

jövőbeni szakmai terveit. 

• Összehasonlítani a hallgatói csoportok értékpreferenciáit. 

• Feltárni a pályaválasztás során a munkához fűződő értékeket és szakonként 

összehasonlítani. 
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2. Tudományelméleti bevezetés, szakirodalmi háttér 

A segítő hivatás kialakulása és jellemzői 

A segítés ősi formái a történelem kezdete óta ismertek. Az írás nélküli társadalmakban a 

sámánok voltak a közösség lelki épségének kapuőrei. A mágikus hatalommal 

rendelkező egyén segíteni tud a közösség tagjainak. A sámánok legfőbb funkciója a 

gyógyítás, az "elveszett lelket" visszaterelni a beteg testbe. A rendellenes állapotokban 

és eseményeknél is jelen van a sámán, például a meddőségnél, nehéz szülésnél, halálnál. 

Szimbolikus, mágikus kultúrát teremtve védi az egyént a közösségben. A pap 

megjelenése az ókori kultúrákban átveszi a sámáni gyógyító szerepet. Isten 

adományaként ugyanis különleges természetfeletti képességgel, testi és/vagy szellemi 

adottságokkal (karizma) rendelkeztek.  

A karizma világi változata, a természettudományos alapokon nyugvó orvoslás és a 

spirituális párja párhuzamosan jelent meg a történelemben. A legrégebbi hivatások közé 

kizárólag az egyháziak tartoztak. A karizmatikus hatalom kegyelmi ajándék volt és a 

protestantizmus előtti időszakban a hétköznapi foglalkozást űzők nem részesülhettek 

benne (Balázs P. 2002.).  

Az állam és az egyház XIX. században bekövetkezett szétválásáig a reformáció nyitotta 

meg az utat az egyházi személyek „hivatás” státuszához hasonló helyzet elnyeréséhez a 

magas társadalmi presztízsű világi (orvosi, jogászi, egyetemi tanári) foglalkozások 

számára (Balázs P. 2003.). Napjainkra a hivatás jelentése teljesen elvilágiasodott, és 

ezzel egyidejűleg, az utóbbi évszázad során maga a fogalom is jelentős értékvesztésen 

ment keresztül (Balázs P. 2003.). Az eredeti profán megközelítés természetesen 

megmaradt a mindenki számára elérhető, hétköznapi foglalkozások esetében. 

A protestantizmus a hivatás megfogalmazását is döntően megváltoztatta. Kétféle hivatás 

modellt különböztetett meg, melyek egyben a hivatás mai alaptípusainak előfutárai is 

voltak. 

 Minden világi foglalkozásban érvényesülhetett az Isten által történt „elhívatás”. 

 Az „elhívottak” kötelesek voltak megmaradni eredeti „hívatásukban”. 

Luther Márton (1483-1546) újszerű hivatáseszméje következtében például az elhívott 

laikusok gyógyító tevékenysége keresztény küldetéssé magasztosult, amelyet az isteni 

előrelátás készített elő számukra. A puritán protestantizmus a már „demokratizált” 
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elhivatottságot tovább bővítette, és azt vallotta, hogy a közösség és egyén érdekeivel 

összhangban az emberek, akár foglalkozást is válthatnak. Az angliai puritanizmus 

elsődlegesen az észak-amerikai angol gyarmatokon, míg a lutheri hivatáseszme a 

kontinentális Európában határozta meg orvoslás új típusú mitológiáját (Balázs P. 2002).  

A modern értelemben vett hivatás fogalomhoz a szociológiai szakirodalom az alábbi 

jellemző ismérveket kapcsolja: 

• Specializált ismereteket és készségeket kell megszerezni az egyénnek, ami 

monopolhelyzetet teremt a szakma képviselői számára azzal, hogy a különleges 

tudást kizárólagosan birtokolják. A hivatásrend tagjainak társadalmi státuszát az 

adott társadalmi berendezkedés eszme-, és hiedelemrendszere illetve az uralkodó 

elit támogatottsága befolyásolja.  

• Magas fokú ismeretek, készségek, az ezekhez kacsolódó eljárások és eszközök 

kezelésének járatossága, és az ismeretek folyamatos bővítése. 

• Intellektuális és karizmatikus tevékenység és „hatalom”, mely élesen elválasztja 

a szakma képviselőit a profán foglalkozásoktól. 

• A tevékenység a társadalom számára különösen értékes és hasznos, a közösség 

magas fokú elismerése övezi. 

• A szakma képviselői sajátos presztízsteremtő és presztízsfenntartó életmódot 

folytatnak. 

• Jellemző az altruizmus, a közösségért végzett szolgálat (Balázs P. 2002.), amely 

a hivatásrendeket is áthatja.  

• A hivatásrend zárt és stabil, szigorú belső szabályozottság uralkodik, erős a 

hierarchia, amelyet a szaktudás és a hatalmi pozíció határoz meg.  

• Nagyfokú a szakma autonómiája. A hivatás képviselői függetleníteni tudják 

magukat, feladataikat, a munkavégzéshez kapcsolódó társadalmi normákat az 

aktuális politikai viszonyoktól. Ezzel megakadályozzák, hogy kívülállók 

értékeljék a munkájukat. 

• A pályaválasztás korai életkorban történik, hosszú és speciális a képzési idő, 

erőteljes szelekcióval.  

• Szerepszerű elvárások, követelmények érvényesülnek, amelyek a 

hivatásideológiában, a pályaszocializáció folyamatában, és a gyakorlati 

elvárásokban fogalmazódnak meg. 
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• Az általános és kodifikált szakmai és magatartási szabályrendszert etikai 

szabályok és kódexek írják elő (Bánlaky P. 1981, Chopra HR. 1995, Sági M. 

2002.). 

2.1.1. Az ápolói hivatás modellje 

A XXI. században nagyon nehéz hivatásról beszélni, hisz az egyének gondolkodását 

átjárja a gazdasági és pénzügyi szemlélet, a gyorsan megtérülő materiális haszon. Ebben 

a gazdasági környezetben a munkaerő is, mint piaci szereplő van jelen. Az egyén a 

lehetőségeit és értékeit is piaci kategóriákkal méri. Rangsorolja azokat a területeket, 

ahol a legmagasabb jövedelem szerezhető a képességeinek és adottságainak 

hasznosítása mellett (Egri L. 2005.).  

Az ápolói szakma nélkülözhetetlen a társadalom valamennyi tagja számára, viszont 

korántsem tükrözi ezt a szakma presztízse. Alacsonyak a bérek, hiányzik a megbecsülés, 

nagyarányú a fluktuáció, a szakma a hierarchia alacsony fokán áll és megalázó a 

helyzete. 

Aki az ápolói foglalkozást választja életcéljául, annak szakmai tevékenységeit az 

emberek iránti figyelem, tisztelt, megbecsülés, szeretet és felelősségérzet kell, hogy 

vezérelje. A „gyógyító ember” a primitív időszak varázslójától a technika korainak 

orvosáig és ápolójáig minden korban sajátos imázzsal rendelkezett. Az ápolók 

nemzetközi szervezetei, az ICN (Ápolók Nemzetközi Tanácsa), a PCNEU (Európai 

Unió Állandó Nővér Bizottsága) és a WHO ápolói szakterülete fogalmazták meg az 

egészségügyi ellátás és az ápolás új trendjét. Meghatározták az ápolókkal szembeni 

elvárásokat, és folyamatosan alakítják, fejlesztik az ápolói hivatás imázsát. Leann L. 

Strasen (1997) szerint az ápolói hivatás imázsának megváltoztatása és javítása minden 

egyes nővér saját felelőssége, önértékelése megváltoztatásának függvénye. Elméleti 

kerete az énkép modell. Az énkép modell szerint az ember gondolatai és hiedelmei 

határozzák meg a saját magáról alkotott képet (énképet). Az énkép meghatározza a 

cselekedeteket, a teljesítményt. Minden nővér viselkedése és teljesítménye 

összességében a szakma teljes énképét is befolyásolja (Allport GW. 1980, Leann LS. 

1997, Sági M. 2002.).  

A kapcsolatot az 1. ábra mutatja. 
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1. Ábra. Az ápolói hivatás énképmodellje 

 

 
Forrás: Leann L. Strasen 

Egy-egy foglalkozás hivatássá válását nagymértékben befolyásolja a pályaorientáció, 

vagyis az adott szakmára, hivatásra való ráirányulás, beállítódás, amely a személyiséget 

ért különböző környezeti (családi, egyházi, iskolai) befolyások és a saját tapasztalatok 

hatására fokozatosan bontakozik ki. Azok tehát, akik élettevékenységül (élethivatásul) 

választanak egy pályát, lényegében saját elképzeléseiktől motiváltan kezdik meg szakmai 

tanulmányaikat. Ebbeli előmenetelük és fejlődésük a továbbiakban az iskola tartalmi 

munkájának színvonalától, legfőképpen azonban a személyes adottságaiktól és 

képességeiktől függ. A szakmai képzés végére – ideális esetben – az egyén eljut az 

úgynevezett potenciális pályaérettség szintjére. Ez olyan minőségű mentális, szomatikus 

és pszichés felkészültséget jelent, amely alapján valószínűsíteni lehet a tanult szakmában 

való eredményes helytállást, a különféle szakmai feladatok sikeres elvégzésére, a szakmai 

problémák és kritikus helyzetek önálló megoldására való alkalmasságot (2. ábra) 

(Atkinson RL. 2003, Kucsár Zs. 1998, Leann LS. 1997.). 

 
2. Ábra. Az ápoló és ápolói szakma közötti kapcsolat 

 
Forrás: Leann L. Strasen 
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Az, hogy a fiatal szakember kiállja-e a próbát, ténylegesen megfelel-e a választott 

szakma – esetünkben a hivatás – követelményeinek, elvárásainak, a pályakezdés 

szakaszában dől el. Ekkor derül ki, hogy az egyén valóban az „élet műhelyének” tekinti-

e munkahelyét. Ha sikeres a pályára lépés, a kezdő szakember rövid idő alatt megtalálja 

helyét az új közösségben, s ha a mindennapi feladatok végzése kielégíti szakmai 

érdeklődését, kialakul benne a hivatásérzet – a szakmai tevékenység iránti érzelmi 

vonzódás –, mely meghatározó eleme a pályán maradásnak. A pályavitel szakasza akkor 

következik be, amikor a már nem teljesen kezdő szakember a pálya árnyoldalaival is 

megismerkedett, a nehézségekbe is belekóstolt, s mindez hivatásérzetét nem gyengítette; 

sőt a szakmai tevékenység iránti vonzalma tovább mélyült, és a pályához való feltétlen 

ragaszkodásba, hivatásszeretetbe csapott át. Innen már csak egy lépés választja el a 

hivatáshoz fűződő legmagasabb szintű viszonyulástól: a hivatástudattól, amely a 

pályaalkalmasság tudatos átélését jelenti. Az egyén ekkor nemcsak érzi, hanem tudja is, 

hogy pályaválasztása helyes volt, hogy képességei valóban a választott hivatás vitelére 

teszik alkalmassá, s e tevékenységével igazán hasznos tagja lehet a társadalomnak (Sági 

M. 2002, Pitzil M. et al. 2002, Leoann L. 1997, Helembai K. 1997, Chopra HR. 1995, 

Mackintosh C. 1997.). 

A hivatástudattal végzett munka fő mozgatói ezért mindig a hivatás társadalmi 

fontosságának és szükségességének a felismerése, e felismerés tudatos átélése és a 

nehézségek tudatos vállalása, amely rendszerint magas fokú hozzáértéssel és 

szakszerűséggel is párosul (Kulcsár R. 1986.). 

 

2.1.2. Az ápolói hivatás szociológiája  

Az ápolás az első, mai értelemben vett társadalmak megjelenése óta egyfajta közösségi 

szolgálat volt, és valójában a család egyben tartására és védelmezésére irányuló, 

ösztönös késztetésből eredt. Bár céljai minden korban megegyeztek, a párhuzamosan 

fejlődő orvostudománnyal az eszközei is korszerűsödtek. A kereszténység kezdeti 

időszakában diakónusok (férfiak) és diakonisszák (nők) látták el az ápolói-gondozói 

szolgálatot. A középkorban a kórházak karitász eszméjének megfelelően az ápolást 

szerzetesrendek végezték. A görögkeleti katolicizmusban az eredeti diakónusi munka 

liturgikus segédszolgálattá alakult át. A nyugati egyházban az V. századtól a nőket 
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kiszorították a közszolgálati feladatokból. A diakóniának az őskereszténységben 

gyakorolt nem liturgikus funkcióit, közöttük a betegápolást is, a középkorban az 

újonnan alakult egyházi szerzetesrendek (bencések, ciszterciták, ferencesek, pálosok, 

irgalmasok rendje, Erzsébet apácák), valamint lovagrendek (Johanniták, későbbiekben 

máltai lovagrend, német-lovagrend, templárius lovagrend, Szent Lázár Rend) vették át. 

Betegápolással az említett szerzetes- és lovagrendek mellett ún. betegápoló egyesületek, 

világi ápolórendek is foglalkoztak (Szent Antal rend, Szentlélek-rend, beguinák, 

beghardok).  

A betegápolás ebben a kontextusban elsődlegesen szegénygondozást jelentett és vallási 

célokat szolgált. Fő motívuma a betegen való segítés útján az egyéni üdvözlés elérése 

volt (Molnár L. 1989.). Az újkorban a kórház szekularizációjával párhuzamosan, a rendi 

ápolás mellett a világi ápolók is megjelentek. Társadalmi megbecsülésük – szemben a 

rendi ápolók magas presztízsével – rendkívül alacsony volt. Lényegében megvetett 

munkát végeztek.  

A változás, vagyis a modern értelemben vett világi ápolás, a XIX. század közepén 

Florence Nightingale (1820-1910) tevékenységével kezdődött. Közvetlenül ezt 

megelőzően, a római-katolikus ápolórendek és protestáns közösségek mellett már 

jelentős számú segédápoló dolgozott. Munkájukért alacsony összeget kaptak. Mivel 

ezek a személyek alacsony társadalmi rétegekből származtak, II. József (1780-1790) 

Habsburg uralkodó és magyar király, rendelkezéseiben minimum követelményként írta 

számukra elő az írni-olvasni tudást, az erkölcsös életet és a megfelelő egészségi 

állapotot.  

Florance Nightingale volt az első, aki felismerte az igényt a rendszeres ápolóképzés 

iránt. Az ápolók tudásukat a gyakorlat során, tehát empirikus úton szerezhették meg, az 

elméleti képzés akkoriban teljes mértékben hiányzott. A katolikus és protestáns 

betegápoló rendek és szervezetek mintájára Nightingale ápolóképző iskolát hozott létre 

Londonban. A hallgatókat elméleti és gyakorlati képzésben egyaránt részesítették, és a 

végzett ápolók kórházi-, vagy házi betegápolóként tudtak elhelyezkedni. Az amerikai és 

európai ápolóképzők a londoni központ mintája szerint oktattak. A két földrész azonban 

eltérő mintát alakított ki a képzésben. Az európai ápolóképzés függetlenítette magát az 

orvosi karoktól, az amerikai ápolóképzést azonban szorosan hozzákötötték az 

orvosképzéshez.  
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A XIX-XX. század fordulóján az amerikai modellt az európai egyetemek is átvették, 

vagyis felügyeletük alatt Ápolónőképző Intézeteket hoztak létre. Magyarországon az I. 

Világháborút követően valósult meg a képzés szisztematikus rendszere. Hazánkban a 

Nemzetközi Vöröskereszt is hozzájárult az ápolóképzéshez.  

Az ápolóképzőkben katonai rendet és fegyelmet követeltek. A képzés kórházakban 

bentlakásos körülmények között, hosszú munkaidőidővel, mindenható főnök 

vezetésével, tekintélyelven alapuló szigorú személyes fegyelmezettséggel történt. Tehát 

a nővéri pályát az élet és a munka feletti teljes kórházi kontroll jellemezte. 

Az ápolóképzők elsősorban a középosztálybeli lányok számára voltak nyitottak. Az 

ápolásoktatás gyakorlati modellje gyorsan teret hódított az iparilag fejlett országban.  

A XIX-XX. század fordulóján az orvoslás fejlődésével ugrásszerűen megnőtt az igény a 

szakmailag képzett, iskolai végzettséggel rendelkező nővérek iránt. A családban a női 

szerephez kötődő „természetes” ápolási gyakorlat, illetve a karitatív indítékokból 

végzett szerzetesrendi ápolás mellett megjelent a foglalkozásszerűen végzett világi 

ápolás is. A megfelelő létszámú és képzettségű nővéri személyzet a modernizálódó 

kórház szíve lett. Ezek a változások az ápolói foglalkozásról alkotott közfelfogást is 

javították. A fenti századfordulón olyan törekvések is megjelentek, amelyek a nővéri 

foglalkozás hivatássá történő emelését szorgalmazták. A hivatási modell elsősorban 

Amerikában kapott teret. A kórházhoz kapcsolódó képzés, az orvostudomány 

eredményeihez jobban igazodó tananyag, a főiskolai továbbtanulás bevezetésével, a 

tanonc jelleg csökkentésével, a jogi szabályozás gyorsabb elérésével és a hivatásrendi 

szervezetek megalakításával sikerült a nővéri hivatást is a megfelelő formális jegyekkel 

ellátni (Helman CG. 2003, Hallett C. 2005, Blasszauer B et al. 1994.). 

A nővéri foglalkozás hivatás jellegét, a nővéri szerep autonómiáját és a betegközpontú 

ápolás koncepcióját a pszicho-szociális beteggondozás alapozta meg.  Mindez egyben 

azt is célozta, hogy a nővéri foglalkozást újra vonzóvá tegyék a nők számára, és ezzel 

megoldást találjanak a pálya krízisjelenségeire. Az egészségügyi alrendszer értelmiségi 

rétege ugyanis humánpolitikai szempontból bonyolult, heterogén és egyben sérülékeny 

képződmény. Tagjai családi háttér, presztízs és szakmaiság (szakma specifikus és nem 

szakma specifikus értelmiségi csoportok) tekintetében jelentősen különbözhetnek 

egymástól (Bánlaky P. 1981.). 
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2.1.3. Ápolóképzés Magyarországon 

A XVIII. századig a nevezetes ápolási rendek és a betegápoló közösségek gyakorlati 

úton képezték az ápolókat. A modern kórházüzem fejlődésével előtérbe került az 

orvosok irányította szervezett oktatás és képzés. 1805-ben a Rókus kórházban Bene 

Ferenc (1775-1858) igazgató a polgári ápolók részére tanfolyamot szervezett, de ez nem 

kötődött rendszeres időponthoz. A XIX. század közepén az első hazai orvosi folyóiratok 

is megjelentek: 1831-ben a Magyar Orvosi Tár, mely 1848-ig élt. 1835-ben Bugát Pál 

(1793-1865) az Orvosi Tárban javasolja, hogy a bábaképzéshez hasonlóan, a pesti 

orvosi kar mellett állítsanak fel egy Betegápoló Intézetet, kétéves tanfolyamokon női és 

férfi betegápolók képzése céljából (Kapronczay K. 2001.). 

Hazánkban az ápolóképzés egyik legkiemelkedőbb alakja: Kossuth Zsuzsanna (1812-

1854) önfeláldozó tevékenységre, a sérültek és betegek ápolására vállalkozott az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc idején. Felismeri, hogy nincs elég ápolónő az 

országban, az egészségügyi ellátás katasztrofális, és a kevés számú kórház felszereltsége 

is nagyon hiányos. Bátyja kormányzóvá választása után 2 nappal kinevezi őt a magyar 

honvéd csapatok országos főápolónőjévé. A főápolónő valóban rengeteg „személyes 

tapasztalást” szerez, tüdőbetegsége ellenére fáradhatatlanul járja az országot. 1849 

januárjában, Debrecenben az Önkéntes Nőegylet gyűjtést rendezett, hogy kötszert és 

egyéb kórházi felszerelést szerezzenek. A felhívásra lelkes asszonyok és leányok 

kapcsolódtak be a munkába, sőt önként jelentkeztek a tábori kórházakba takarítani és 

főzni. Flór Ferenc (1809-1871) azt javasolta, hogy ugyancsak önként kapcsolódjanak be 

a hátországi tábori kórházak betegápolásába, s ezzel Kossuth is egyetértett. Igaz ezt a 

gondolatot a honvéd orvosi kar nem támogatta egyértelműen, sőt sokan joggal vagy 

jogtalanul kételkedtek a nők teljes értékű kórházi munkájában. Mások, közöttük 

Töltényi János (1818-1870) törzsorvos, Flór Ferenc állandó helyettese erkölcsileg 

károsnak tartotta a nők megjelenését a kórházakban, hiszen „elvonnák a betegek 

figyelmét a gyógyulástól, bujaság vágyát hevítenék fel bennük.” Kossuth Zsuzsanna 

1849 áprilisában felhívással fordult a nőkhöz is, hogy jelentkezzenek önkéntes 

ápolónőnek. A Honvédelmi Minisztérium egészségügyi osztályától megkapta az 

intézkedési jogkört, s ő lett az ápolásra jelentkező nők szakmai és fegyelmi elöljárója. 

1849. áprilisában a nőknek az ápolási munkába való bevonása a kinevezésektől és a 

rendelkezésektől függetlenül, még csak elhatározás volt, és a hagyományos 
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katonakórházi gyakorlattal sem kívántak szakítani. Ezt tükrözi Flór Ferenc 1849 május 

4-én kelt utasítása is „Az országos főápolónő közreműködésével kórházi ápolókul nőket 

fognak alkalmaztatni, mivel azonban valószínű, hogy a kórházak számához képest kellő 

arányban ilyen ápolónők rögtön vállalkozni nehezen fognak, ennél fogva minden 

kórházi parancsnokságok és igazgatóságok oda utasíttatnak, hogy a kórházakban eddig 

létezett valamennyi férfiápolókat a fentebb érintett kísérlet miatt ne bocsássák el, sőt 

azokat kik az ápolásra alkalmasak, s arra kellő ügyességet bírnak, az illető katonai 

hatóságok a tábori szolgálat alól mentessék fel, és a kórházakban továbbra is 

múlhatatlanul tartsák meg, annál is inkább, mivel a női kezek a betegeknek nyújtandó 

terhesebb erőt igénylő ápolásra férfi segítség nélkül nem is elégségesek.” 

1849 nyarán 72 tábori kórház kezdi meg működését. Kossuth Zsuzsanna maga is ápolja 

a sebesülteket, sőt lelki vigaszt is nyújt nekik. Gondoskodó figyelme még a betegek 

elhelyezésében is megnyilvánul. Odafigyel arra is, hogy egy falubéliek lehetőleg 

ugyanabba a szobába kerüljenek. A végsőkig kitart önként vállalt hivatása mellett. 

1854. június 29.-én külföldön halt meg, és New Yorkban temették el Magyarország első 

országos főápolónőjét. 1879-ben megalakult a Magyar Országos Segélyező Nőegylet, 

1881-ben pedig a Magyar Vöröskereszt, amely Betegápolói Intézetet állított fel, majd 

1906-ban létrejött a magyarországi Betegápolók Országos Egyesülete.  

1913-ban Dollinger Gyula (1849-1937) a nővérképzés átszervezését javasolja, a képzés 

államosításával. 1918-ban a Stefánia szövetség megindította az anya- és csecsemő 

védőnői tanfolyamait.  

Az egyetemi orvosi karok (Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs) 1920-ban Ápoló- és 

Védőnőképző Intézeteket létesítettek, ahol 2 éves képzés után elsősorban állami 

okleveles ápolónőket bocsátottak ki. A Magyar Vöröskereszt 1922-től indította újra 

tanfolyamait. Megalakult a Mártha Ápolónő Egyesület, és a Pesti Izraelita Nőegylet 

Ápolónő otthona. Miután 1926-ban megalakult az Országos Közegészségügyi Intézet, 

ennek felügyelete alá helyezték az ápolónőképzést, amelynek szakmai és gyakorlati 

központja az Állami Ápoló- és Védőnőképző Intézet lett.  

A XX. század első évtizedeiben az ápolóképzés alapvetően szervezetlen, intézményesen 

széttagolt volt és nem rendelkezett egységes tananyaggal, a képzettségi szint igen 

alacsony volt. A felvételt egyes képzőkben különböző előzetes iskolázottsági szinthez 

kötötték. A képzés különböző időtartama és tananyaga, az elérhető képzettségi szint 
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pedig lényegesen befolyásolta az elhelyezkedés lehetőségeit (Szicsek M. 2004.). 1927-

ben a Magyar Királyi Közegészségügyi Intézet szervezetében hozták létre a Magyar 

Királyi Állami Ápolónő és Védőnőképző Intézetet, amelynek hallgatói az 1940-es évek 

végéig kettős – kezdetben ápoló és védőnő, majd betegápolási és egészségügyi védőnői 

– képesítést szereztek. Az ápolónői fizetés igen alacsony volt, annak ellenére, hogy a 

nővérek napi 14-16 órát dolgoztak. Mostoha munkafeltételeikre az is jellemző, hogy 

munkaidejüket nem szabályozták, évi szabadságot ritkán kaptak, és nem voltak 

jogosultak nyugdíjra. A legtöbb kórházban nem oldották meg elhelyezésüket (szállás) 

vagy ha mégis, akkor igen rossz körülmények között laktak. 

Összességében az egészségügyi szakképzés fejlődése és fejlesztése hazánkban ciklusos 

jelleget mutatott. A II. Világháború utáni ciklus az új politikai rendszer szakképesítési 

rendszeréhez igazodott. 1945 után a nővérképzés mennyiségi oldala került előtérbe. A 

rendszer a két világháború közötti európai oktatás jegyeit hordozta. Állami keretek 

között és csak nappali tagozaton folyt az ápolóképzés öt nagy területen (betegápoló, 

gyermekápoló, szülésznő, védőnő, gyermekgondozó), két év képzési idővel. A munka 

melletti képzést 1955-ben vezették be, három éves időtartammal. Az 1945-60 közötti 

képzést leginkább az jellemezte, hogy szervezetileg nem illeszkedett a magyar 

iskolarendszerbe. A második ciklusban az 1960-70-es években kezdődött a szakiskolai 

és szakközépiskolai képzés. Az első iskola a győri Kazinczy Ferenc Leánygimnázium 

volt. A szakközépiskolában végzett tanulók létszáma egy évtized alatt a több, mint a 

tízszeresére emelkedett. Ezekben az években törekvések történtek az egészségügyi 

szakközépiskolai programok egységesítésére, ami 1975-től valósult meg, és a tanulók az 

érettségi bizonyítványukkal együtt általános ápoló és általános asszisztensi oklevelet 

szereztek. Az előző iskolatípusok két lehetőséget kínáltak a végzett tanulók számára. Az 

érettségi bizonyítvánnyal tovább lehetett tanulni a felsőoktatásban vagy az egészségügy 

területén a szakmai specifitásnak megfelelő célkitűzéssel. A szakosodás 23 

szakterületen történt. Ez a látszólag nagyon korszerű képzési forma károkat is okozott a 

fejlődő személyiségű serdülők betegágy mellé állításával. Tehát egyértelmű 

„visszalépést” jelentett az egészségügyi szakképzés területén (Sövényi F. 2004, Kokas 

M. 2006.). A harmadik, robbanásszerű fejlesztés időszakát az Országos Képzési 

Jegyzék (OKJ) hatályba lépése jelentette, amely ösztönzően hatott nemcsak az 

egészségügyi, hanem az egész szakképzésre. Új curriculumok, új szakmai és 
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vizsgakövetelmények készültek és a képzési rendszer struktúrája is megváltozott. Az 

oktatás iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül folyt. Az OKJ összegzi az egyes 

szakképesítések főbb jellemzőit. A fejlődés azonban nem állt meg ezen a szinten, 

ugyanis a XX. század legvégén egy újabb fejlesztési időszak kezdődött a napjainkban 

kiteljesedő moduláris szakképzés kifejlesztésével. Az Európai Unió (EU) 

tagországainak oktatási miniszterei 1988-ban már megfogalmazták az európai 

modulstruktúra alapjait. Célja közvetve az volt, hogy megkönnyítse a tagországok 

közötti munkaerő-vándorlást és a szakképesítések kölcsönös elismerését. 

Magyarországon több kezdeményezés is történt a felsőoktatásban és a szakképzésben a 

moduláris oktatási rendszerek bevezetésére. Az egészségügyi szakképzések között az 

ápoló, a mentőápoló, a szülésznő viseli a modularitás jegyeit. Az egészségügyi 

technológia folyamatos fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi szakmák 

folyamatos és állandó fejlesztését (Sövényi F. 1944.), aminek következtében az oktatás 

területén is paradigmaváltás történt. Ennek leglényegesebb vonása az egészségügyi 

szakmák érettségi bizonyítványra való építése (az ápolási asszisztens kivételével). Az 

ápolás tudományos megközelítését jellemzi a problémamegoldó gondolkodás előtérbe 

helyezése, a folyamatszervezés, az ápolási filozófiák megismertetése, az önálló 

munkavégzés, a döntéshozás, a felelősségvállalás, a holisztikus ápolás, a minőségügyi 

szemlélet és az individualizált ápolás. Az oktatás rendszerében is megjelent a képzés 

gazdaságosságának fokozódó igénye, a beszámíthatóság, a kritériumorientált értékelés, 

a meglévő tudás felhasználása, a szakmai kompetenciák meghatározása, a tantervek 

fejlesztésének és korszerűsítésének igénye. A változási igények ismeretében indult meg 

a moduláris fejlesztési folyamat. Az ekkor megalakított szakmai munkacsoport 

fejlesztési alapelvekként a meglévő eredményeket, oktatási tapasztalatokat, európai 

direktívák felhasználását, a párhuzamosságok megszüntetését fogalmazta meg. A 

főiskolai szintű egészségügyi képzés 1973-ban kezdődött az Orvostovábbképző Intézet 

Egészségügyi Főiskolai Karának (ma Semmelweis Orvostudomány Egyetem 

Egészségtudományi Kar) keretében, dietetikus, gyógytornász, közegészségügyi-

járványügyi felügyelő, védőnő, egészségügyi szakoktató, mentőtiszt és intézetvezető 

szakok alapításával. A főiskolai képzés kialakítása hatással volt az egészségügyi 

szakképzés teljes területére, ugyanis azok a szakok amelyek főiskolai szintre kerültek, 

csökkentették a középfokú képzések számát.  



 18

Főiskolai színtű ápolóképzés 1988-ban indult, az első évben levelező tagozaton, majd 

1989-től nappali tagozaton is. Napjainkban Magyarországon kilenc főiskolai képzőhely 

működik. Az elmúlt harminc évben az egészségügyi főiskolai képzésben egyes szakok 

megszűntek, de újak is alakultak. Az ápoló szak az Egészségügyi Világszervezet és 

Európai unió ajánlásának megfelelően nyújt képzést a XXI. század ápolói számára, 

hogy a kor kihívásainak megfelelő feladatkör ellátásához az ismereteket megszerezzék. 

A magyar egészségügyi szakképzés és oktatás kimagasló eredménye Pécsett 2000-től 

folyik az ápolók egyetemi képzése.  

A magyar felsőoktatásban az újabb társadalmi és gazdasági változások következtében a 

fejlődés tovább folytatódik. Az átalakulás az úgynevezett Bologna Folyamat (The 

Bologna Declaration of June 1999) keretében megy végbe, annak érdekében, hogy 

2010-re egységes Európai Felsőoktatási Térség alakuljon ki, egy rugalmasabb, 

alapvetően szolgáltató jellegű minőségi oktatás eredményezve. A Bologna 

Nyilatkozatot 1999-ben 29 európai ország (köztük Magyarország is) aláírta. A 

csatlakozó országok hat lényeges pontot jelöltek meg. 

• Könnyen érthető és összehasonlítható fokozatokat adó képzési rendszer. 

• Két cikluson alapuló képzési rendszer, az első ciklus utáni fokozat, mint 

megfelelő végzettség alkalmazható az európai munkaerőpiacon, a második 

ciklusnak egyetemi vagy doktori fokozathoz kell vezetnie. 

• Egységes európai kreditszámítási rendszer bevezetése. 

• A hallgatók, oktatók mobilitása. 

• Összehasonlítható kritériumokon alapuló minőségbiztosítási rendszer. 

• Az európai értékek beépítése a felsőoktatásba. 

A felsőoktatás új rendszere, a többciklusú képzésben mindenki számára nyújt 

valamilyen továbbtanulási lehetőséget. A rendszer lényege, hogy a duális szerkezetű, 

azaz egymástól elkülönülő, nehezen átjárható egyetemi és főiskolai képzési forma 

helyett lineális szerkezetet vezetett be. A hallgatók előbb felsőfokú alapképzésre járnak, 

amenynek végén egy alap-, közismert angol szóval bachelor-fokozatot (Bachelor of 

Science = BSc.) szereznek. Ezzel azonnal munkába állhatnak, de tovább is tanulhatnak. 

Kétségtelen, hogy ha két három szemeszter után abbahagyják tanulmányaikat, az addig 

tanultakkal nem tudnak mit kezdeni a munkaerőpiacon. A második ciklusban 
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mesterdiplomát, azaz master fokozatot (Master of Science = MSc) szerezhetnek. A 

képzés harmadik ciklusa a doktori fokozat (Philosphiae Doctor = PhD). 

Hatályos kétciklusú képzési rendszerünket a 381/2004 (XII. 28.) Kormányrendelet 

szabályozza, amely alkalmazkodik a Bologna Nyilatkozat szelleméhez, érvényesíti az 

egységes rendszeren belül a szakterületek különbözőségeit és az átjárhatóságot. 

A szintek lineálisan egymásra épülnek, mindegyik továbblépést biztosít a következő 

fokozatba, és a rendszer piramis jellegű, azaz a hallgatói összlétszám fokozatosan 

csökken a magasabb szint fele haladva. 

A munkaerő-piaci mobilitás fokozódó igénye, az ápolói szakma gyors fejlődése a ”life 

long learning”-et, vagyis az élethosszig tartó tanulást is elvárásként állítja a szakma 

képviselői elé, ami komoly kihívást jelent az egyén, és az oktatáson belül a 

továbbképzés vonatkozásában. 

Pedagógushivatás neveléstörténeti változásai 

Régészeti kutatások bizonyítják, hogy a tapasztalatok átadása már 3 millió évvel ezelőtt 

elkezdődött, amikor a hagyományőrző- és asszimilációs funkció dominált. A társas 

életforma kényszeríttette ki a tapasztalatátadást, a tanítás primitív módját. Az 

intézményes nevelés csírái a törzsi közösségekben a beavatás szertartásához kötődnek. 

A próbatétel előtt elkülönítették a fiatalokat, akik gyakorlati nevelésben részesültek. Az 

oktatást a felnőttek egy csoportja végezte a sámán irányításával. Az ősközösség 

felbomlása újabb fejlődést jelentett a kultúrában. A korai rabszolgatartó társadalomban 

a matematika, a geometria, az asztronómia és az orvoslás kizárólagos birtokosai a papok 

voltak. Az írásbeliség kifejlődése megkönnyítette a kultúra átadását. Mezopotámiában 

az időszámításunk előtti (i.e.) IV. évezred végén az írástudók képzésére alapították az 

írnokképző templomi iskolákat.  

Egyiptomban is kiemelkedő szerepet kaptak az írnokok a tudás átadásában. Itt is 

írnokképző iskolák alakultak. A tanítványok az írás mellett elsajátították azt a 

meggyőződést, hogy ők a kiválasztottak és ennek megfelelően kell viselkedniük. Az 

írnokképzőben számolást, mérést, csillagászatot, földrajzot és a vallás elemeit is 

tanulták. 
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Az indiai civilizációban a dravidák ismerték az írást. A valláserkölcsi nevelés nagyon 

korai életévekben, öt-hat éves kortól elkezdődött, de a kaszthoz tartozás szerint változó 

mértékű volt.  

Az ókori Kínában jól szervezett iskolarendszer volt, egymásra épülő vizsgarendszerrel. 

A képzésben nagy hangsúlyt fektettek a hagyományok kultuszára. 

Az ókori görög kultúrában a spártai és athéni nevelés egymásnak ellenpólusai voltak, 

míg az egyikben a fizikai kényszer volt az elsődleges, az athéni nevelésben az esztétikai 

jelleget tartották követendőnek az irodalomban, a zenében és testgyakorlatban 

(Mészáros I. 1982.). A korai Róma nevelési rendszerében a fiúk gyakorlati tanításában a 

legfontosabb tényezők a háborúk és a népgyűlések voltak. Legfontosabb nevelő iskola 

az élet volt és a család. A lányok nevelése kizárólag az utóbbi keretében zajlott.  

A birodalmi Róma átvette a görögök intézményesített oktatási rendszerét a „ludust”. A 

kemény római jellem kialakítását is szükségesnek tartották. A Grammatikai iskolát a 

dél-itáliai görög magántanítók írni és olvasni tudó tizenegy-tizenkét éves fiúknak 

nyitották meg. Időszámításunk előtt 146-tól a Római Birodalom bukásáig (475-ben) az 

iskolarendszer megerősödése és az oktatási színvonal fejlődése olyan kultúrát teremtett, 

amely megalapozta és egyben igazolta is a világhatalmi törekvéseket. 

A korai kereszténység színrelépése jelentős változásokat hozott az európai kultúrában. 

Kezdetben a keresztény ideológia elutasította a görög-római kultúra értékeit, de az V.-

VI. századra változtak az álláspontok, és az antik szerzők írásainak olvasása kívánatos 

lett a műveltség megszerzéséhez. Nursiai Benedek (480-547) a nyugati szerzetesség 

megalapítója 529 táján a Monte Casino hegyen megalapította első kolostorát, és a 

kolostorból kikerülő Bencés szerzetesek Európa szerte kolostorokat építettek, 

hazánkban például a X. században (Pukánsky B. 1995.). A bencés szerzetesek szívesen 

foglalkoztak tanítással. Szent Benedek 530 környékén Regulát tett közzé, amelyben 

foglalkozik a monostorba került fiatalok nevelésével, képzésével. A középkor végig az 

volt a jellemző, hogy az oktatást és nevelést kizárólag a monostorok és a káptalani 

iskolák folytatták (Radnai J. 2004.), tehát a XV. század végéig a szerzetesek látták el a 

gyermekek oktató-nevelő tevékenységét. 

Nagy Károly (742-813) császárrá koronázásával megszilárdult a Frank Birodalom. A 

császár nagyszabású oktatási programot hozott létre, amelyben megvalósította a 

kolostori, székesegyházi és plébániai iskolák rendszerének kiterjesztését. 
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A XII. században néhány székesegyházi iskolába a nevesebb oktatók előadásaira az 

ifjúság köréből sokan megjelentek, főleg a praktikus tudás átadását az orvoslás, jog, 

diktámen oktató tanárok esetén. Fokozatosan létrejött az „universitas”, amely a tanárok 

és hallgatók egyetemességét jelentette. Párizsban a Notre-Dame székesegyház és a 

Szent Genovéva Kolostor Iskola összeolvadásából alakult a Sorbonne. Az egyetemnek 3 

felsőbb kara (orvosi, jogi, teológiai,) és egy alsóbb kara volt, a filozófiai kar. A 

középkori egyetemek fakultásai egymásra épültek és különbözően fejlődtek. Az egyházi 

neveléssel párhuzamosan a fiúk lovagi nevelésben is részesültek, amely a XIV. 

században érte el virágkorát. A lányokat főúri udvarházakban vagy apácakolostorokban 

nevelték. A XIII.-XIV. századra Európában kialakult egy értelmiségi réteg, amelynek 

komplex tudása volt.  

A műveltség vertikumát a városi plébánia iskolák, a magániskolák, majd az egyetemek 

fakultásai alkották. A plébániai iskolákban három szinten tanítottak, és ezeket a 

szinteket vették át a Humanizmus és Reneszánsz nyomán a XV. század végére 

kialakultak a városi humanista iskolák – a későbbi humán gimnáziumok kezdeményei. 

A XVI. század pedagógiáját a Reformáció és Ellenreformáció szellemisége hatotta át, 

mindkettő a bensőséges vallásosságot és humanisztikus műveltséget hirdette. 

Az Újkor kezdetén, az ipar és kereskedelem fellendülése során felerősödtek a polgári 

értékek és a Reneszánsz emberfelfogása. A XVII. században a nyilvános iskolai oktatás 

reformja J. J. Comenius (1592-1670) nevéhez fűződik, aki kidolgozta azokat a 

didaktikai és metodológiai alapelveket, amelyek azóta is az oktatás gyakorlati részét 

képezik. Alapkoncepciója a szemléletesség, a tudatosság, a rendszeresség, a 

következetesség és a tananyag bővítésének lehetősége (Comenius JJ. 1992.). Comenius 

4 éven át Sárospatakon dolgozott, tartózkodása alatt megújította a nyelvoktatás 

módszerét.  

A XVII.-XVIII. században a polgárosodás és protestantizmus hatására az evilági értékek 

átadása megerősödött az oktatásban. A középkori városi polgárság értékei 

összefonódtak a protestantizmus életeszményével. A széttagolt német kisállamokban 

megerősödtek a városi iskolák, ahol a tanulók gyakorlatias tudást és szakmai 

ismereteket szerezhettek. Létszámuk folyamatosan emelkedett.  

A felvilágosodás időszakában három eszmei áramlat volt hatással a nevelésre: F. Bacon 

(1561-1626) tapasztalati indukció elmélete, R. Descartes (1596-1650) racionalizmusa, 
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B. Pascal (1623-1662) érzelmi áramlata. Angliában J. Locke (1632-1704) volt az új 

eszmeiség képviselője. A Felvilágosodás hívei hittek abban, hogy ha az ifjúság 

megszerzi a műveltséget a racionális neveléssel, fontos részese lesz a társadalmi 

fejlődésnek.  

Német földön a Felvilágosodás hívei tudatosan fejlesztették a pedagógiát. Az önálló 

pedagógusmesterség kialakulása is a német fejedelemségben figyelhető meg. A XVII. 

században egyes „nevelő államokban” bevezetik a tankötelezettséget és az iskolák 

fenntartásához támogatást nyújtanak. A XVIII. századtól rendeleti úton írják elő minden 

gyermek számára, társadalmi helyzettől függetlenül az iskolakötelezettséget és a 

tanfelügyeleti rendszert is elindítják. Ezek a folyamatok a XIX. század második felében 

zárultak le az oktatási törvények megalkotásával (Halász G. 2001.). 

A korszakot összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az 1700-as évek joggal nevezhetők a 

pedagógia századának, mert ekkor vált a nevelés valódi közüggyé. A népnevelés célul 

tűzte ki a gondolkodás fejlesztését, a praktikus ismeretek tanítását és az erkölcsi 

nevelést. 

A XIX. század a népoktatás kiszélesítését jelentette minden európai országban. 

Kiemelkedő fontosságú J. F. Herbart (1776-1841) pedagógiája a neveléstörténetben, 

mert kidolgozta a nevelés célját, a tantervelméletet az addigi szokáshagyományokon 

alapuló oktatásban. Ezen törekvéseivel az emberre és a természetre vonatkozó 

tudásanyag párhuzamosságát kívánta megteremteni. A század végére Európa pedagógiai 

gyakorlatában, a népiskolában és a középiskolában egyaránt a normatív pedagógia vált 

egyeduralkodóvá. Ez két jellegzetes területet különített el, a céltant, amely a teológiára 

alapozott és a metodológiát, amely a nevelési gyakorlatot és módszereinek lépéseit 

foglalta magába. A kritikusok „zárt iskolának” nevezték, a hallgatás és leckefelmondás 

iskolájának.  

A XX. század elején a kibontakozó reformpedagógiára a pragmatizmus 

nevelésfelfogása és gyermektanulmányi mozgalom hatott. J. Dewey (1859-1952) a 

cselekvő iskolát teremti meg, a funkcionális nevelés szükségességét hangsúlyozva. A 

korszerű iskola alapvető feladata az ismeretszerzés készségének elsajátíttatása. A 

nevelésnek alkalmazkodnia kell a gyermek funkcióihoz és egyéni sajátosságaihoz. 

Dewey megszüntette az osztálytermet a katedrával és iskolapadokkal, helyébe jól 

felszerelt laboratóriumokat helyezett. A gyermekek funkcióihoz méretezett új iskolák 
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teremtették meg a reformpedagógia koncepciójának alapját. J. Dewey nyomán ennek fő 

képviselői voltak: M. Montessori (1870-1952), O. Decroly (1871-1932) és R. Steiner 

(1861-1926).  

Montessori fektette le a didaktika alapelveit, és a gyermeki aktivitás és szabadság 

módszertani koncepcióját fogalmazta meg. O. Decroly (1871-1932) pedagógiájában arra 

helyezte a hangsúlyt, hogy az iskolának a gyermeket az életre kell felkészítenie. Steiner 

az antropozófia kidolgozója, iskolái a Szabad Waldorf vagy más néven Rudolf Steiner-

iskolák. Hangsúlyt fektetett az idegen nyelv tanítására, a művészetekre, munkára 

nevelésre, az euritmiára és a gyakorlati tevékenységekre. Embertanának legfontosabb 

gondolata szerint az ember fizikai léte elválaszthatatlan a világrajövetelt megelőző 

szellemi létezéstől. J. Dewey szerint az iskolában folyó munka legfontosabb 

tevékenységformái a megfigyelés, a játék, a beszélgetés és a kézimunka. 

A XIX. század végének és a XX. század elejének pedagógiai törekvései alkották meg a 

munkaiskola rendszerét. A cselekvési késztetésekre és az aktivitásra helyezték a 

hangsúlyt. Nagyhatású képviselői: G. Kerschensteiner (1854-1932) és C. Freinet (1896-

1966). Freinet „Modern iskolájában” elsődleges a sokoldalú személyiség fejlesztése. 

A. Sz. Makarenko (1888-1939) pedagógiáját a katonai típusú fegyelmezés jellemzi. 

Nevelési módszere a volt Szovjetunión kívül jelentősen hatott a II. Világháború után 

szovjet befolyási övezetbe került kelet-közép európai országok nevelési-oktatási elveire 

(Pukánsky B. et al. 1995.). 

A mai magyar iskolarendszer alapjai a II. világháború után alakultak ki. Az 

oktatáspolitikusok az iskola alapvető feladatának jelölték meg az egységes, alapvető 

műveltség nyújtását (Kovátsné NM. 2000.). A magyar közoktatás rendszerébe a 

gyermek 3 éves korában lép be. Az óvodalátogatás 5 éves korig önkéntesen választható, 

az iskolát megelőző 1 évben azonban kötelező részt venni a foglalkozásokon. A 

tankötelezettség iskolaérettségről függően a 6. vagy 7. életév után kezdődik és 18 éves 

korig tart. A hagyományos 8+4 éves általános iskolai-középiskolai felosztás mellett az 

1989-es rendszerváltozás után elterjedt a 6+6 és a 4+8 éves képzés is, amelynek 

keretében a gyermekek nem 8, hanem 6 vagy 4 évet töltenek általános iskolában, és ezt 

követően folytatják gimnáziumban a tanulmányaikat. Bármelyik formát választjuk, a 

gyermekek az új rendszerben is 12 évet töltenek az alap és középfokú oktatásban. 
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A középiskolai tanulmányok teljesítése után érettségi vizsgát tesznek a tanulók 

(szakközépiskolákban 1-2 év után szakmát is szerezhetnek.). A felsőoktatás  az Európai 

Unió országait egységesítő Bologna-folyamat keretében háromszintű képzési formára 

tagozódik: alapképzés, mesterképzés, doktori képzés. 

2.1.4. A pedagógusszerep és követelményei 

A pedagógusok rétege hosszú időn keresztül a társadalomnak azt a kiterjedt értelmiségi 

bázisát adta, amelynek a többi értelmiségihez képest a legkevesebb hatalom volt a 

kezében. A pedagógusok, más hivatásoktól eltérően (pl. orvosok vagy ügyvédek), a 

társadalom kiskorú vagy fiatal felnőtt tagjaival foglalkoznak, tehát távol állnak a 

gazdaság nyújtotta hatalomtól. Hatalmuk elismeréséhez a pedagógus egyéniségének és 

az őt befogadó társadalom szellemi és erkölcsi érettségére van szükség. A pedagógusok 

és a társadalom kapcsolatát tehát nem elsősorban a kölcsönös gazdasági érdekviszony 

jellemzi. Ettől függetlenül a tanár-diák érdekviszony közvetetten mégis életfontosságú a 

társadalom továbbfejlődése szempontjából (Rókusfalvy P. et al. 1981.). 

A pedagógusokkal szembeni elvárások, már az ókori görögöknél megjelentek. 

Homérosz (i.e. VIII. század) eposzaiban és Platon (i.e. 427-347) műveiben utalások 

találhatók a nevelői példakép szerepre és a pedagógus személyiségi jegyeire. A 

hivatalos tananyag átadásán túl a gyermekek jellemformálása is feladatai közé tartozott. 

Platon „Az Állam és a törvények” című művében részletes leírást találhatunk a 

nevelésről (Platon. 1983, 1984.). 

A középkori nevelő ábrázolásában a büntetés is megjelent az oktatás mellett. Sok 

pedagógust bottal és korbáccsal ábrázoltak. Pontosan az ilyen drákói szigor ellen léptek 

fel a humanizmus képviselői, azt hangsúlyozva, hogy a nevelésben az igazi eszköz a 

szeretet. A nevelő feladatai: a gondoskodás és a gyermekszeretet. 

J. J. Rousseau (1712-1778) természetelvű pedagógiája alapozta meg az új pedagógus 

személyiségét és szakmai professzióját, akinek a munkája a gyermek fejlődéséhez 

alkalmazkodik és individuális nevelési eszközöket használ. A Felvilágosodás egyik 

vezető ideológusa a pedagógus szaktudását és morális értékeit hangsúlyozta (Rousseau 

JJ. 1978). 

Az új eszmék hatására pedagóguskép a XIX. században jelentős átalakuláson ment 

keresztül. Az emelkedett erkölcsi tulajdonságokkal rendelkező nevelő türelemmel 



 25

fejleszti tovább a tanulók tehetségét. Az eredményesség alapja a vidámság, a 

természetesség, az öröm és az őszinteség. A tekintély és a tanár iránt érzett bizalom a 

tanítványokat engedelmességre inspirálja. Követelmény volt, hogy a pedagógus beszéde 

legyen példaértékű és tiszteletreméltó, hasonlóképpen a külső megjelenése, 

magaviselete és környezete is. 

A XX. századi reformpedagógiában új elvek fogalmazódtak meg, melyeknek lényege, 

hogy a gyermeket önálló, cselekvő egyéniséggé kell nevelni. Ez új nevelői magatartást 

igényelt. Elvárás volt, hogy a pedagógus tisztelje a gyermeket, segítse egyéniségének 

kibontakozását, önállóságának kiteljesedését és a gyermek egyéni sajátosságainak 

megfelelően fejlessze a képességeit. Legyen hiteles, ugyanis C. R. Rogers (1902-1987) 

szerint a hiteles személy nem titkolja érzéseit, tanár és diák partnerként találkozik 

egymással. A gyermek személyiségének, tiszteletének alapja az empátia és a feltétel 

nélküli elfogadás. Az elfogadás nélkülözhetetlen feltétele az önelfogadás, amelynek 

keretei között az önbecsülés, a hivatás tisztelete szükséges a tekintély kialakulásához. A 

XX. század elején kezdődött folyamatok eredményeként a század közepére az európai 

értelmiség legnépesebb csoportját már a pedagógus szakma alkotta (Dénes M. 1979).  

A pedagógus XXI. század nevelő és oktató munkájának is fontos szereplője, 

kiemelkedik segítő, irányító tevékenységével. Nevelő-oktató munkája során óvni kell a 

tanulók testi épségét, erkölcsi védelmet kell nyújtania, fejleszteni a tanulók 

személyiségét és ismereteket kell sokoldalúan közvetítenie (Kovátsné NM. 2003.). 

Az újonnan megjelenő szükségletek kielégítése érdekében a pedagógusstátus és -szerep 

újragondolása, stabilitásának megszilárdítása az oktatáspolitika, a helyi 

önkormányzatok és a közoktatási modernizációs program megvalósítása szempontjából 

is jelentős. A tudományos pedagógiai rendszer a gyakorlat és az elmélet párhuzamának 

alapjait fejlesztette tovább.  

Az intézményesített pedagógusképzés Magyarországon 

A XVII-XVIII. századig tartotta magát a  tanítói mesterségben az a középkori elv, 

amely szerint mindenki alkalmas a tanításra, aki ismeri az oktatandó tananyagot. A 

tudás átadásának képességét természetesnek tartották, amely empirikus tapasztalatokra 

épült, vagyis „úgy kell tanítanunk, ahogyan bennünket tanítottak” (Kékes SzM. 2003.). 

Hagyományosan két út vezethetett a tanítósághoz: a népiskola elvégzése után a fiúkból 
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segédtanító, majd tanító lehetett. A másik út a latin középiskolai tanulmányokon át 

vezetett, de nem volt feltétel minden osztály elvégzése. Néhány tanítónak egyetemi 

végzettsége is lehetett. A XVIII. század végére nagy hatással volt az oktatás 

fejlesztésére E. Rochow (1734-1805), aki  a tanítók képzésére "minta"-iskolát hozott 

létre az 1770-es években. E. Rochow kezdeményezése mellet I. Felbiger (1724-1788) 

sagani apát normaiskolája is nagy szerepet játszott. A normamódszer, amely jelentős 

szerephez jutott a tanítóképzés fejlesztésében, hamarosan elterjedt Poroszországban és 

Ausztriában. Az első normaiskola Bécsben nyílt meg 1771-ben, majd ezt követte a 

pozsonyi (1775), a budai (1777) és a nagyváradi intézet (1777). A normaiskolák 

voltaképpen kiemelt színvonalon oktató, háromosztályos városi népiskolák voltak, 

amelyekre egy rövid tanítóképző tanfolyam épült. A képzés négy-öt hónapig tartott. A 

jelöltek előképzettsége változatos volt és minimum belépési szintet sem határozták meg. 

Néhány év múlva azonban már megkövetelték egy elvégzett gimnáziumi osztály 

igazolását. A normaiskola tanulói a preparandisták (latin: szó szerint, előkészítendők) 

megtanulták, illetve átismételték a városi népiskola harmadik osztályának tárgyait, 

szépírást és orgonajátékot tanultak. A középpontban természetesen a norma módszer 

tanulmányozása állt. Ezt sajátították el elméletben és a normaiskola osztályait látogatva 

a gyakorlatban is ezt figyelték-tapasztalták, sőt esetenként maguk is kipróbálták tanítói 

képességeiket (Pukánsky B. et al. 1994, Mészáros I. 1982.). Pesten 1873. január 15.-én 

nyílt meg a Polgári Iskola Tanítóképző Intézete, amely 1898. november 25-től az 

Erzsébet Nőiskola elnevezést felvett intézeten belül működött tovább. A népiskolai 

oktatásról szóló 1868. évi XXXVIII. tc. megalkotását a tankötelezettség 12 éves korra 

történt emelése indokolta, de ez egyben a tanítóképzést is nehéz feladat elé állította:  

• A tanítóképzők a népiskola legmagasabb fokozatának bővítésével működtek. A 

népiskolákban fellépett tanerő hiánya miatt a képzőt 2 év helyett 1 év alatt is el 

lehetett végezni.  

• A tanítói képesítő vizsga fokozatai nem voltak egységesek. A főelemi iskolai 

tanítók az elemi osztályok mindegyikében taníthattak, elemi iskolai tanítók az 

alsó három osztály, az altanítók az alsó két osztály oktatására szereztek 

képesítés. 

• A tanítói pályán többnyire férfiak dolgoztak.  

• A tanítóképzők száma és hallgatóik száma sem volt elégséges. 
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• A tanítóképzők tanári utánpótlása esetleges volt (a felekezeti képző intézetekben 

például azok oktattak, akiket a püspök elhivatottnak tekintett. 

• Nem volt elégendő gyakorlóiskola. 

A népoktatási törvény (81-115.§) a tanítóképzőket önálló intézményeknek nevezte, 

külön igazgatóval és tanári személyzettel és a következőkről határozott:  

• A képzés időtartamát 2 évről 3 évre változtatta. 

• Egységesítette a tanítók képesítő vizsgáit. 

• Állami tanítónő képzők felállítását deklarálta. 

• A tanítóképzők mellé gyakorlóiskolákat létesített. 

• Növelte a tanítóképzés időtartamát.  

A felekezeti intézményekben a képzés az 1870-es évek végén bővült 3 évre. Meg kell 

említeni, hogy 1870-72 között a tanítóhiány pótlására ennél rövidebb idejű 

tanfolyamokat is tartottak. A négy évfolyamos képzésre történő áttérés hosszú időt vett 

igénybe. Az állami intézmények 1884-ben, a felekezeti intézmények az 1890-es 

években tértek át a 4 éves képzésre. A képzés időtartama ebben a formában elérte a 

középiskoláét.  

A XX. században is folytatódtak azok a törekvések, amelyek a tanítóképzés 

megszilárdítását tűzték ki célul. Különös helyzetet teremtett, hogy 1923-ban öt évessé 

vált a tanítóképzés. A tanítók tovább jártak iskolába, mint a középiskolások, de érettségi 

vizsgát nem tettek. A középiskolai érettségire épülő pedagógusakadémia 1912 óta 

elfogadott koncepciója volt az oktatáspolitikának, a tanítóképzés főiskola rangra történő 

emelésének tervét heves viták kisérték. A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszuson 

(1928. július 3-5.) önálló tanügyi szakosztályt szerveztek (Magyar Pedagógiai 

Társaság), amelynek munkatársai javasolták a középiskolai érettségire épített főiskolai 

tanítóképzést 2 éves időtartammal, és a képzést gyakorlat orientálttá kívánták tenni. Az 

1930-as években a tankötelezettséget 14 évre emelték és az érettségire épülő 

tanítóképzésben egyességre jutottak abban, hogy a tanítóképzés kéttagozatú szakiskola 

(alsó szint = liceum, felső szint = akadémia) legyen. 

• a négy évfolyamos alsó szint, a középiskolák negyedik osztályából és a 

nyolcosztályos népiskola 8. osztályából toborozná növendékeit. 

• Az alsó szint negyedik osztályos tanulói érettségi vizsgát tesznek, ez az érettségi 

egyenlő a középiskolával, egyetemi felvételt és társadalmi presztízst biztosít.  



 28

• A felső szint két évfolyamos és főiskolai jellegű, hallgatói tanítóképzői vagy 

középiskolai érettségit tett ifjak, tehát nem csak tanítóképzősök, hanem 

gimnáziumot végzett ifjak is tanulhattak ilyen keretek között. 

 
Összegezve megállapíthatjuk, hogy 1868-tól 1945-ig hazánkban az alapfokú oktatás 

teljes körére és a néptanítói szerepkörre készítették fel a tanítókat (Bollókné PI. et al. 

2003.). Komoly társadalmi feszültségként jelentkezett, hogy a tanítóképzőt végzettek, 

ha nem kaptak állást, érettségi nélkül háttérbe szorultak a többi értelmiségi fiatallal 

szemben. A tanítók egyesülete ezért követelte, hogy kapjanak érettségi bizonyítványt, és 

tanítói képesítésük legyen magasabb szintű, mint az egyszerű érettségi.  

Az iskolakötelezettség korhatára 1945-ben 14 évre emelkedett, és a tanítók képesítése 

az alsó tagozatra vonatkozott, ami majd egy évszázados hagyomány megszakadását 

jelentette. Az alapfokú oktatás kiterjesztése nem bővítette a pedagógusok oktatását, de 

1951-ben a korábbi 5 évről 4 évre csökkentette. Az érettségire épülő három évfolyamos 

felsőfokú tanítóképző intézetek megnyitása 1959 szeptemberében történt: Budapesten, 

Győrben, Esztergomban, Szegeden, Debrecenben, Jászberényben, Baján, Kaposváron, 

Sárospatakon, Szombathelyen és Nyíregyházán. A tanítóképzők 1975-től főiskolai 

rangot kaptak (Pukánsky B. et al. 1994, Mészáros I. 1982.). 

2.1.5. Tanárképzés története 

A XVII. század előtt az állam és az egyház nem tartotta szükségesnek a tanárképzést. 

Általánosan elfogadott nézet volt, aki elvégezte a gimnáziumot alkalmas a tanításra is. 

Az 1777-ben kiadott Ratio Educationis már intézményesen gondolkodott a képzésről. 

Eötvös József (1813-1871) vallás és közoktatásügyi miniszter 1848-ban tervezetet 

készített az egyetemek bölcsészkara mellett felállítandó tanárképzőről. A "Középtanodai 

Tanárképző" (később Középiskolai Tanárképzõ Intézet) intézet 1873-ban kezdte meg 

működését. A tanárképző a budai egyetem bölcsészkara mellett működött, de attól 

független intézmény volt. A tanárjelöltek a szaktantárgyak mellett pedagógiai 

módszereket tanultak és tudományos kutatást is végeztek (Kékes SzM. 2003.). A 

tanárképző keretei között öt szakosztály működött: 

• óklasszikai, nyelvészeti és irodalmi, 

• történelmi-földrajzi, 
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• mennyiség- és természettani, 

• természetrajzi, 

• pedagógiai.  

A célkitűzés nem kifejezetten a pedagógiai képességek és készségek elsajátítása volt. A 

gyakorlatorientált képzés a tanárok gyakorlóterületén, a gyakorlógimnáziumban történt. 

1873-ban a tanárképzőket újjászervezték, egyrészt csökkentették a szakosztályok 

számát, másrészt az oktatáshoz tantervet készítettek. 1872-ben új egyetemet nyitottak 

Kolozsváron és négy karon oktattak jog- és államtudományt, orvostudományt, 

bölcsészetet, nyelvet, történelemtudományt, matematikát és természettudományt. A 

bölcsészettudományi kart humán és reál tudományokra osztották. Az általános iskolák1 

rendszerének kiépítésével párhuzamosan megnőtt az igény a szaktanárok iránt, amelyre 

a tanítók átképzése volt a válasz. 1947 nyarán kezdődtek az első szaktanítói 

tanfolyamok, amelyek szakvizsgával zárultak. 1950-től a szaktanítók képzése 

hároméves tanfolyam keretében történt. Az így megszerzett oklevél már egyenértékű 

volt a pedagógiai főiskolákon szerezhető általános iskolai tanári oklevéllel. Az új 

intézmények a polgári iskolai tanárképző főiskolát váltották fel. 1947-ben nyílt meg a 

budapesti és a szegedi pedagógia főiskola, ezeket követte 1948-ban a debreceni (1949-

ben Egerbe telepítették) és a pécsi intézmény. Az 1949-es egyetemi reform idején 

megszüntették a középiskolai tanárképző intézeteket és az egyetemi karok feladataihoz 

delegálták a képzést. 

1954-ben javaslatok születtek a tanárképzés egységesítéséről. A koncepció a 

középiskolai és az általános iskolai tanárképzést az egyetemekre kívánta telepíteni, a 

pedagógiai főiskolákat pedig fokozatos felszámolásra ítélte. Az elképzelés hátterében a 

középiskolai tanárok tömeges képzése állt: a számítások szerint 1957-ig 3370 frissen 

képzett tanárból csak 415-re lett volna szükség. 1959 szeptemberétől a pedagógiai 

főiskola új neve: tanárképző főiskola. A képzés időtartama háromról négy évre 

emelkedett (Pukánsky B et al. 1994, Mészáros I. 1982.). 

 

                                                 
1 Az 1940. évi. XX. törvény írja elő a 8 osztályos népiskolai kötelezettséget. 
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A pályaválasztás szakmai stratégiája 

A pálya szónak anyanyelvünkben több jelentése is van. Lehet foglalkozás, hivatás, de a 

megtett vagy előttünk álló életpálya meghatározására is használhatjuk. Napjainkban a 

munkaerőpiac gyors változásai, az egyre bővülő lehetőségek és az igények átalakulása 

tovább nehezítik a pályaválasztásra irányuló egyébként sem könnyű döntéseket. A 

választásban szerepet játszanak a lehetőségek, az érdeklődés, a képességek és az ember 

hajlamainak rendszere is. A pályaválasztás tehát azt jelenti, hogy a fennálló lehetőségek 

alapján önállóan, személyes céljainknak megfelelően olyan tevékenységet választunk, 

amely lehetőséget ad arra, hogy az egyén a társadalom és önmaga számára is értékes és 

örömteli munkát végezzen.  

A társadalom fejlődésével a munkamegosztás szükségessé tette, hogy az emberek 

bizonyos tevékenységeket szakosítottan végezzenek (Ujszászi J. 1987.). A társadalmi 

beilleszkedésnek, vagyis a szocializációnak lényeges része a pályaválasztási döntés, a 

pályára vagy hivatásra történő felkészülés, a pályaszocializáció (Ritoók P. 1986.). Az 

eredményesség feltétele a fejlődés. A pályaválasztás tehát lehetőség a saját igények 

kifejezésére, majd a választott pályán az önmegvalósításra, amelynek keretei között az 

adott személyiség széles skálán mozoghat. Az egyéni igények szerinti megvalósulás 

lehetőségei egyáltalán nem problémamentesek. Minden kutatás alapkérdése, hogy 

feltárja az egyén pályafejlődését befolyásoló különféle hatásokat és a pályaválasztási 

döntést közvetlenül meghatározó tényezők szerepét. Az egyre bővülő alapelméletek 

sokoldalúan, más-más szempontból vizsgálják a pályaválasztást (Völgyesy P. 1976.).  

A tudományos kutatás a differenciálpszichológiához kötődik és a pályalélektan 

tudományára épül. Kezdetben a kutatók mérsékelten érdeklődtek a motivációs rendszer 

feltárása iránt, és nem foglalkoztak empirikus bizonyítással. A lassú fejlődés a XX. 

század első felében indult. F. Parsons a pályaalkalmasságot a pályaválasztó 

képességeivel állította párhuzamba. P. Seifert a pályaválasztásról szóló tanulmányok 

kritikájáról írt, amelyeket „kidolgozatlannak” minősített (Seifert P. 1970.).  

A múlt század ötvenes éveitől kezdődően jelentek meg nagyobb számban az elméletileg 

jól megalapozott tanulmányok, E. Ginzberg, D. Super és J. L. Holland nevével 

fémjelezve. 
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E. Ginzberg fejlődés-lélektani tanulmánya 1951-ben jelent meg. Elméletének lényege a 

pályaválasztás folyamatjellegének hangsúlyozása volt. Alapkoncepcióját három 

tézisben foglalta össze.  

• A pályaválasztás sajátos fejlődési folyamat, amely körülbelül egy évtizedet vesz 

igénybe az ember életéből. Ellentétben a korábbi felfogásokkal nem egy rövid 

időszakra korlátozódik és nem egyszeri eseményt jelent, hanem döntések hosszú 

láncolatát. Ebben a folyamatban minden lépés logikai kapcsolatban van az 

előző, illetve a következő fejlődési szakasszal.  

• A folyamat legfontosabb tulajdonsága a megfordíthatatlanság, mivel a korábbi 

döntések befolyásolják a későbbieket, illetőleg a későbbiek feltételezik a 

megelőző fejlődési időszakban történteket. Tehát a korábbi döntések korlátozzák 

a későbbiek eredményességét.  

• A pályaválasztás folyamata szinte minden esetben külső és belső tényezők 

kompromisszumával zárul. Egyik oldalon az egyéni képességek, az érdeklődés 

és az  értékrend állnak, másik oldalon az elhelyezkedési lehetőségek, a 

jövedelemszerkezet és az egyes pályák presztízse (Zakar A. 1988.). 

E. Ginsberg munkásságának sok követője volt, akik továbbfejlesztették az elméletét. 

Közülük Donald E. Super emelkedik ki, aki saját elméleti rendszert hozott létre. 

Munkássága kezdetén abból indult ki, hogy az emberek egymástól képességeik, 

érdeklődési körük és személyiségük szerkezetében egyaránt különböznek. Minden 

emberre jellemző, hogy egyszerre több pálya feladatainak lenne képes megfelelni. E 

pályák mindegyike képességek, érdeklődési körök és személyiségjellemzők sajátos 

összhangját igényli. Mind az emberekre, mind a lehetséges pályákra nézve bizonyos 

korlátokat kell figyelembe venni, azaz minden egyén külön-külön csak meghatározott 

számú pályára alkalmas, és minden pálya csupán bizonyos számú ember számára 

hozzáférhető. Az egyén önmagáról alkotott felfogása is folyton változik, azonban az 

„ön-felfogás”2 a serdülőkor végétől és az ifjúkor kezdetétől egyre jobban állandósul. Az 

önfelfogás a képzés befejezése után, a munkába állás időszakában teljesedik ki. Ezért a 

pályaválasztást és a szakmába való beilleszkedést folyamatnak kell tekinteni. Ez a 

folyamat hosszabb életszakaszokon ível át. Egyes stádiumai a felfedezés, a 

konszolidáció, a fenntartás és a hanyatlás. A pályafutás modelljét meghatározza a 

                                                 
2 „self-concept” 
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szülők társadalmi, gazdasági helyzete, ezen kívül az egyén képességei, 

személyiségjellemzői és a rendelkezésére álló szakmai lehetőségek. A különböző 

életszakaszok alatti fejlődés irányítható, egyrészt a képességek és érdeklődési körök 

beérési folyamatának elősegítésével, másrészt a valóság megismerésében az elképzelés 

alakulásakor az egyénnek nyújtott támogatással. A szakmai fejlődési folyamat 

lényegében az önfelfogás kialakításából és megvalósításából áll. Mind az egyéni és a 

társadalmi tényezők, mind a saját elképzelés és a valóság közötti kompromisszum 

kialakulása a szerepek kipróbálásának folyamatában valósul meg, függetlenül attól, 

hogy maga a folyamat a fantázián belül, beszélgetés vagy valós tevékenység során 

zajlik. A munkával és az élettel való elégedettség attól függ, hogy milyen mértékben 

talált az egyén lehetőséget képességeinek, érdeklődési körének, 

személyiségjellemzőinek és értékítéleteinek hasznosítására. Hatást gyakorol még az 

elégedettségre az önmegvalósítás mértéke, a munkaszituáció és az az életstílus, amely 

megfelelő és az egyénhez illő szerepek eljátszását teszi lehetővé. Super kifejezetten 

hangsúlyozza, hogy a pályaválasztást nem egyszeri eseményként, hanem egy életen át 

tartó folyamatként kell értelmezni. Felfogása szerint a pályakeresés, majd a pályán való 

fejlődés ezáltal a teljes személyi fejlődés részévé válik. A választás tehát a pályán való 

fejlődés3 első lépésének tekinthető (Super DE. 1962.). 

Super élethosszig tartó szakmai fejlődésre vonatkozó elmélete a fejlődéslélektanban 

ismert életpálya-elemzés kapcsán kialakított feltevéseket fogadja el, amelyek C. H. 

Bühler nevéhez köthetők. C. H. Bühler más kutatók fejlődésmodelljének bevonásával 

alakította ki ötszakaszos modelljét. Célul tűzte ki a pályafutás-alakulás lényeges 

szakaszainak és fázisainak a kidolgozását, amelynek segítségével a pálya felfedezési, 

választási, beilleszkedési folyamatainak az egész élet folyamán végbemenő 

egymásutánját elemezte. Az általa kialakított öt fő szakasz/stádium egyes elemei még 

további két vagy három fázisra oszthatók. 

A növekedés stádiuma születéstől 14 éves korig tart. Az önfelfogás a családban és az 

iskolában, illetve azokon a személyeken keresztül alakul ki, akikkel a gyermek 

folyamatosan érintkezik. Az egyes életszakaszokra különböző életkori pszichológiai 

sajátosságok jellemzők.  

                                                 
3 Vocacional development 
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• Fantázia fázis (4-10 éves kor): a szükségletek kielégítése fontos, és fantázia 

alapján a gyermek különféle szerepeket játszik.  

• Érdeklődési fázis (11-12 éves kor): a kialakuló hajlamok és a fokozott 

kíváncsiság határozza meg a tetteket és tevékenységeket.  

• Képességek fázisa (13-14 éves kor): a képességek egyre nagyobb szerepet 

játszanak azokban a tervekben, amelyek a szakmai, illetve pályaelképzelésekre 

irányulnak. Megkezdődik a tájékozódás a szakmai és szakképzési 

követelményekről. 

A felfedezés stádiuma 15 éves kortól 24 éves korig tart. Az egyén kipróbálja önmagát 

az iskolában, szabadidőben és a részidős elfoglaltságokban, illetve az ezekkel járó 

szerepekben. Fontossá válik az önvizsgálat, önismeret, és az ismerkedés a különféle 

szakmai lehetőségekkel.  

• Puhatolódzás fázisa (15-17 éves kor): a választások nem tartósak, ezek 

kipróbálása a fantáziában zajlik, de a valóságban is megjelenhetnek. A 

valóságos szerepeket ebben a fázisban a szakkörök és az alkalmi 

munkavállalások jelentik. Ezekben konkrét módon jelennek meg a személyes 

érdeklődések, képességek, a személyiség értékei, a lehetőségek keresése.  

• Átállási vagy átmeneti fázis (18-21 éves kor): az önelképzelés szakmai területen 

való realizálása, amennyiben a fiatal munkát vállal vagy szakmai képzésre 

jelentkezik. A döntési folyamatot a valóság meghatározó elemei erőteljesen 

befolyásolják.  

• Kipróbálás fázisa (22-24 éves kor): eldől, hogy a fiatal teherbíró képessége 

összhangban van-e az általa választott szakmával, illetve megfelel-e számára az 

adott tevékenység. Ez a fázis alkalmat ad az öndefinícióra és az ennek megfelelő 

szakmai szerep összhangjának ellenőrzésére.  

A megállapodás stádiuma 25 éves kortól 44 éves korig tart. Az a személy, aki alkalmas 

tevékenységet talált, megkísérli, hogy ezen a területen tartósan tevékenykedhessen.  

• Kísérleti (kipróbálási) fázis (25-30 éves kor): mindenki meggyőződik arról, 

hogy az általa választott pálya megfelelő- e számára.  

• Stabilizáció fázisa (31-44 éves kor): az egyén arra törekszik, hogy a munka 

világában szilárd helyet biztosítson magának. Super szerint ez a szakmai élet 

kreatív szakasza.  
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• A fenntartás stádiuma 45 éves kortól 64 éves korig tart: cél a munka világában 

elfoglalt hely megtartása, új feladatok csak az eddigi szakmai életpályával 

összefüggésben léphetnek be.  

A hanyatlás stádiuma 65 éves kortól kezdődik, csökken a munkavégzés aktivitása, 

végül teljesen megszűnik, ami új szerepek kifejlesztését igényli.  

• Lelassulás fázisa (65-70 év): a munka aktivitásának üteme változik, csökkennek 

a kötelességek.  

• Visszavonulás fázisa (71 éves kortól): a szakmai életből való visszavonulás az 

egyén beállítottságnak megfelelően történik.  

D. E. Super és munkatársai részletesen kidolgozták az elméleti tételeket. Létrehozták 

azt az egyik legkomplexebb teóriát, amely mind a mai napig alapvető maradt a 

szakmában, és minden kutató alkalmazza a pályaválasztás tanulmányozása során 

(Szilágyi K. 1987, Super DE. 1963). 

Anne Roe 1957-ben pályaválasztási motivációs kutatások keretében a pályaválasztási 

magatartás tendenciáit a gyermekkori családi háttérre vetítette ki. Nézete szerint a 

pályaválasztást a szükségleti struktúra irányítja, az alapszükségleteken keresztül. David 

V. Tiemann, Super fejlődéselméleti téziseit fejlesztette tovább és a döntési folyamatot 

hangsúlyozta, amely az előrelépéshez szükséges. Ennek kapcsán az egyéniség 

identitásának fejlődését belefoglalta a munkavégzésbe és összefüggésbe hozta a pályán 

történő fejlődéssel (Zakar A. 1988.). 

J. L. Holland tipológiai elmélete a pályaválasztást a személyiség orientációs 

kielégülésének fogja fel. Az alapvető személyiségtípusok rendeződése alapján a 

pályaválasztás a pszichoszociális környezethez való személyes igazodást jelenti. 

Holland elképzelése szerint mindenki besorolható a hat alapvető személyiség típus 

valamelyikébe. Ezek a típusok komplex orientációs irányként funkcionálnak, amelyek 

összefüggésben állnak egyes meghatározott érdeklődés-dimenziókkal. Ezért a 

személyiségjegyek csak egyik lehetséges megnyilvánulásai a különböző típusoknak, 

amelyekhez meghatározott szükségletek, motívumok, szerepvárások, képességek 

tartoznak.  

A realista irányultságú típust az aktív érdeklődésű és motívumú egyének képviselik, 

akik a konkrét helyzeteket az elvont problémák elé helyezik. Értékrendszerük általában 
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hagyományos, gazdasági és politikai tekintetben egyaránt. Leginkább a technikai és 

gazdasági jellegű foglalkozásokat választják, pl. gazdálkodó, ács, gépészmérnök. 

Az intellektuális orientációra jellemző a feladatközpontúság, amely a problémák 

elméleti megoldását részesíti előnyben. Értékrendszerük szintén hagyományos. 

Leggyakoribb pályák: matematikus, antropológus, laborasszisztens.  

Szociális típusú emberek főként az emberi kapcsolatok irányába nyitottak. Többnyire 

az a törekvésük, hogy a fennálló problémákat magas emocionális töltés mellett, döntően 

szociális aktivitással oldják meg. Gyakori pályák: pedagógus, pszichológus, ápoló.  

A konvencionális típusba tartozók általában a beosztott szerepet vállalják. Ide 

sorolhatók a tisztviselői foglalkozások: könyvvizsgáló, adószakértő, titkár. 

A vállalkozó irányultságú csoportot az jellemzi, hogy akkor érzik igazán jól magukat, 

ha másoknak valamit eladhatnak. Gyakori foglalkozások: kereskedő, üzletkötő, 

producer.  

A művészeti beállítottságúak részben hasonlítanak az intellektuális csoport tagjaihoz. 

Önkifejező képességük erős, érzelmeik szélsőségesek. Jellemző pályák: festő, író, 

zeneszerző. 

Az elméletnek megfelelően a környezet szintén hat alapterületre osztható. Tehát amikor 

egy pályaválasztási döntés kialakul, az egyén nemcsak személyiségi típusának 

megfelelő pályát, hanem megfelelő szakmai környezetet is választ. Holland 

hangsúlyozza a pályaválasztási jellemzők egymásra épülését és egymásra hatását. 

Véleménye szerint az egyének akkor a legelégedettebbek a munkájukkal, ha a 

munkakörnyezetük kompatibilis a személyiségükkel, a munka és a személyiség 

jellemzői egymással szorosan illeszkednek. A szociális munkaorientációs típusú 

emberek a segítő tevékenységek közül választanak foglalkozást. Ide soroljuk a humán 

foglalkozásokat: a tanítót, a szociális munkást, az orvost és az ápolót is (Holland JL. 

1966.). 

Holland és munkatársai főiskolai és egyetemi hallgatók körében végezték 

vizsgálataikat, és eredményeikből becsülni tudták a választott szakma érzelmi 

összetevőit. 

A pályaválasztás döntéselméleti megközelítésének fő képviselői R. C. Ziller és D. Katz. 

A folyamatban az adatgyűjtés megelőzi a lehetőségek mérlegelését az alternatívák 

figyelembevételével, majd a mérlegelés eredményeként a folyamat a pályaválasztással 
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záródik. Fő kritérium a hasznosság és a sikeresség.  Az elméletben megjelenik az 

értékek megvalósításának szerepe a pályaválasztás sikerében. A korai pályaválasztási 

elméletek a választási lehetőséget helyezték a középpontba és a tézisek a gyakorlatban 

is sikeresnek bizonyultak (Zakar A. 1988, Szilágyi K. 1987, Rókusfalvi P. 1982.).  

A pályaválasztás szociológiai és szocioökonómiai elméletei a szubjektív tényezőkön túl 

a szociális és kulturális tényezőket is hangsúlyozták, így az anyagi, gazdasági helyzetet, 

a családi viszonyokat és a társadalmi értékeket is. Következésképpen, egy időben több 

tényező kölcsönhatását kutatták. Elsősorban a gazdasági tényezőt emelték ki, de a pálya 

presztízsét is hangsúlyozták. A szociológiai és szocioökonómiai elméletek a 

pályafejlődést ugyancsak szakaszokra osztják, három, négy illetve öt stádiumra. Négy 

fázisra osztott pályafejlődés szakaszai a következők. 

• Első szakasz: előzetes szakmai szocializáció, az előkészület szakasza, amely a 

szakképzéssel kezdődik. 

• Második szakasz: a szakmai életbe történő belépés, a pályakezdés időszaka. 

• Harmadik szakasz: szakmai szocializáció: a pályaszerep gyakorlása. 

• Negyedik szakasz: az esetleges pályaelhagyás, vagy váltás szakasza. 

A pályaszocializációs elméletek központi irányként a szociális tanulás folyamatának 

sokoldalúságát mutatják be (Zakar A. 1988, Szilágyi K. 1987, Rókusfalvi P. 1982.). 

P. Blau a pályaválasztás interdisciplinális elméletének képviselője, az egyén 

pályaválasztási és döntési folyamatát állította középpontba, azt a gazdasági tényezők 

tükrében elemezte, és feltételezte a materiális tényezők erőteljes szelekciós hatását. 

Elfogadta E. Ginsberg és D. Super nézeteit, amennyiben a pályaválasztási folyamat 

jellegében, fejlődésében az egyéni érdeklődést és pályaorientációt hangsúlyozta. 

Sokoldalúan elemezte a hatásokat és azok befolyását. Elméletében a pályaválasztást 

meghatározó tényezők a következők: 

• pályaválasztási lehetőségek, 

• pályára vonatkozó információk (pályakövetelmény, a pályán való előrehaladás, 

díjazás), 

• a pályaszereppel kapcsolatos elvárások, 

• egyéni értékorientáció. 

P. Blau a szociális környezetnek a család rétegződésben elfoglalt helyét, és a családi 

értékeket is kiemelten kezelte (Blau P. 1956.). 
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Magyarországon a korai elméleti jellegű összehasonlító kutatások a múlt század 50-es 

és 60-as éveiben kezdődtek. A pályaválasztást és pályaválasztási tanácsadást 

megalapozó szakemberek: Nagy László, Ranshburg Pál, Bálint Antal, Schnell János, 

Orell Géza, Mérei Ferenc, Csirszka János és Rókusfalvy Pál. A pályaválasztási rendszer 

alapjainak kidolgozása során valamennyi kutató munkásága kezdetétől alkalmazta a 

komplexivitás elvét, amelyen belül különösen a személyiségelvet helyezték előtérbe. 

Kiemelkednek ebből a szempontból Csirszka és Rókusfalvy kutatásai (Zakar A. 1988.). 

Csirszka János a karakter dinamikus jegyeihez köti a pályaalkalmasságot, és annak 

minőségét a jellem mutatói szerint prognosztizálta (Csirszka J. 1970.). Kidolgozta az 

Irle-Csirszka-teszt a munka – és a pályaérdeklődés megismerésére4 érdeklődésvizsgáló 

tesztet, amellyel középiskolás leányok több százas mintájában vizsgálta a 

pályaérdeklődést (Klein S. 1998.). 

Rókusfalvy Pál a társadalmi beilleszkedés hatását kutatta a pályafejlődés folyamatában. 

Megalkotta a pályaérettség fogalmát és összefüggést állapított meg a pályaválasztás és 

pályaérettség között (Rókusfalvy P. 1966.). Munkáiban a gyakorlati tanárképzést 

kutatta. Különös figyelmet szentelt a pedagógusok személyiségének és a pedagógussá 

válás folyamatának. Gyakorlati tapasztalatait is hasznosítva a testnevelő tanári 

képzésben, a pszichológia oktatás hatékonyságát vizsgálta. (Rókusfalvy P. 1981.). 

Korai kutatásaiban megjelentek az Igényszint-vizsgáló eljárások, amelyeket üzemi 

körülmények között alkalmazott a munka hatékonyságának vizsgálatára.5 (Klein S. 

1998.). Rámutatott a pályaválasztási tanácsadás jelentőségére, kiemelte a személyiség 

alapvető szabályozó rendszerét, amely meghatározó szerepet játszik a tevékenység és a 

pályafejlődés folyamatában. Egy foglalkozás végzése során ugyanis az adott 

tevékenységek a személyiséget összekapcsolják a mindenkori munkakörnyezettel 

(Rókusfalvy P. 1982.). 

Völgyesi Pál a pályaválasztás folyamatjellegét rendszerezi. Vizsgálatai során a döntést 

befolyásoló objektív és szubjektív tényezőkkel a személyiségstruktúrával, a társadalmi 

környezettel, a pályák társadalmi értékelésével (fizetés, társadalmi presztízs, 
                                                 
4 Irle módszerét adaptálta a hazai viszonyokra. A vizsgált személyeknek egy papírlapara rajzolt útvonalon 
kellett végighaladniuk. Minden kereszteződésnél 4 foglalkozás közül kellett kiválasztani azt, amelyet 
legszívesebben végezne. A választások értékelése során kilenc érdeklődési irányról kaphattak 
tájékoztatást. technikai, kereskedő, elméleti, gazdasági, közlekedési, humanista, adminisztratív 
érdeklődés, vezetői és minimalista beállítódás. 
5 Az igényszint vizsgálat során egy becsült és egy tényleges teljesítmény összehasonlítása történik. A 
vizsgált üzem a Budapesten működő, világítástechnikai cikkeket gyártó Egyesült Izzó volt. 
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funkcióöröm) foglalkozott, illetve ezek befolyásoló szerepét kutatta (Völgyesi P. 

1976.). 

Ritoók Pálné a helyes pályaválasztási döntés kapcsán az individum és a választott 

pályának történő megfelelés feltételeit foglalja rendszerbe. Csirszka János nézeteit a 

pályaazonosulás és a személyiségjegyek összefüggéseinek feltételrendszeréről, a 

pályalélektan szempontjaival egészítette ki. A pályaorientáció folyamatába beépíti a 

pályamegismerést, a készségfejlesztést és a tehetséggondozást. Veszélyeztetett és állami 

gondozásban lévő tanulók nehézségeit kutatta a pályaválasztás kapcsán (Ritoók P. 

1986.). 

A különböző szakmák és foglalkozások részletes vizsgálata során az 1970-es évektől 

alakult ki a hazai pályalélektan szempontrendszere. Az elméleti kérdések bizonyításán 

túl, pszichológiai elemzések születtek egy-egy foglalkozás és munkakör vizsgálatára és 

néhány felsőfokú végzettséget igénylő pálya (pedagógus, agrárértelmiség) 

pályaalkalmasságának kutatására.  

Szilágyi Klára, aki a személyiségelvű koncepciót képviseli, az orvossá válás 

pszichológiai törvényszerűségeit kutatta, és a személyiség és pályaválasztás kapcsolatát 

vizsgálta. Magyarországon igen korai előzménynek tekinthető az orvosi pálya 

kutatásának területén az a kérdőíves orvos-vizsgálat, amely Grósz Emil 

kezdeményezésére történt 1899-ben az Országos Orvosszövetség keretében (Bánlaky P. 

1981.). A két Világháború közötti időszakban, 1937-ben a Magyar Királyi Pázmány 

Péter Tudományegyetem elsőéves orvostanhallgatói részletes pszichológiai vizsgálaton 

vettek részt (Szilágyi 1980). Az 1960-as években Geréb és munkatársai fogorvoskari 

hallgatókkal készítettek kutatást (Geréb Gy. 1961.). Ugyanezen időszakban, 1967-ben a 

Szegedi Orvostudományi Egyetemen az orvosi pályára jelentkezők pszichológiai 

jellemzőit és a pályaalkalmasságát kutatták (Szilárd J. et al. 1972.). Átfogó orvos-

kutatást – az értelmiségi vizsgálatok keretén belül – 1973-ban készítettek (Bánlaky P. 

1981.).  

Összegzés 

 A pályaválasztás előtt álló fiatalok választását számos tényező befolyásolja, a nemi 

(Gati I. et al. 2001, Mullis RL. et al. 1998.) és az etnikai hovatartozásuk (Nurmi JE. et 

al.), a család társadalmi, gazdasági státusza, a szülők iskolázottsági szintje, 

foglalkozása, attitűdje (Snell AF. et al. 1994.), a fiatal önmagába vetett hite (Bandura A 
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et al. 2001.), valamint a fiatal számára fontos, befolyásos személy elvárásai (Mau W. et 

al. 1998.). 

A pályaválasztási elméletek folyamatosan változnak, fejlődnek, és erre a társadalmi és 

gazdasági változások egyaránt befolyást gyakorolnak.  

A változások hatására az irányításelméleti felfogás kiegészült a környezet és az 

individum kölcsönhatásával, és a pályaválasztás szociális, szociokultúrális és gazdasági 

befolyásoló hatásai is hangsúlyossá váltak. Ezt az irányzatot közgazdászok, 

szociológusok és szociálpszichológusok képviselik.  

A fejlődésorientált elmélet kiegészült az élethosszig tartó pályaválasztás 

folyamatjellegével, tehát a választás gyermekkorban kezdődik és még az idős 

életévekkel sem ér véget (Zakar A. 1988, Szilágyi K. 1987, Rókusfalvy P. 1994.). 

A korai elméletek közül D. Super később továbbfejlesztett fejlődés-lélektani teóriája 

napjainkban is megállja helyét. Ötvözte a pályafejlődés és ön-felfogás6 elméletet, ezzel 

kutatásának sajátos irányt adott, melyet életút elméletként7 ismerünk. Az életutat 

szerepek kombinációja kíséri, és a választott hivatásoknak is sajátos szerepe van, 

amelyek többféle szerep sajátos kombinációjából állnak össze (Super, DE. 1980). A 

szakmai közvélemény az elméletet keretkoncepciónak minősíti, amely a fejlődési 

elemeket a felnőttkorban is befogadja, következésképpen az elmélet a pályafejlődés 

teljes folyamatára alkalmazható (Zakar A. 1988.).  

A pályaválasztási elméletek gyakorlati alkalmazása pályaválasztási tanácsadás keretei 

között történik. Minden egyes pályaválasztási feladat egyedi, éppen ezért a megoldásnál 

az elméletek általános tendenciáiból kell kiindulni. A különböző elméletek a tartalmi 

különbségek ellenére többirányú összeegyeztetési, továbbfejlesztési lehetőséget is 

kínálnak. A pályaválasztással foglalkozó kutatók kritikusak az elméletek tartalmi 

összehasonlításában. Figyelembe veszik a gyakorlati alkalmazhatóságot, összetettséget, 

prognosztikai értékét8, szerkezetet és a működőképességet, és mindezeket folyamatos 

empirikus vizsgálatokkal ellenőrzik. 

                                                 
6 Self-concept 
7 Career-development 
8 Prediktív validitás 
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2.1.6. A képzés szerepe a pályaválasztásban 

Az iskola szerepe folyamatosan változott a társadalomban. A feudális társadalomban a 

fő nevelőszerepe a családnak, a rokonságnak és közösségnek volt, habár voltak iskolák. 

Az ipari társadalomban a szocializáció folyamatában, már az iskola közvetítette a 

felnőttkori szerepeket és társadalmi normákat. Az iparosodás előrehaladtával nő az 

iskolák nevelő szerepe. A posztindustriális társadalmakban a tudás válik a gazdaság és 

társadalom mozgatójává. Tért hódít az életen át történő tanulás. Az oktatás a modern 

társadalmak hajtóereje, elvégzi a kultúra és a tudás átadását, az emberi tőke 

megteremtője, és a gazdaság mozgatórugója. (Shulcz T. 1983.). Ugyanakkor az iskola 

rejtetten kijelöli a tanulók helyét a társadalomban, ezzel valójában a társadalmi 

egyenlőtlenségek újratermelődésének színhelyévé is válik. P. Bourdieu (1930-2002) a 

kulturális tőke három alapvető típusát jeleníti meg, az inkorporált kulturális tőkét, az 

objektivált kulturális tőkét és az intézményesült kulturális tőkét. A kulturális tőkét nem 

lehet rövidtávon megszerezni, láthatatlanul öröklődik és hagyományozódik. 

Felhalmozásának gátat szabhat a család gazdasági tőkével való ellátottsága. A 

társadalom működést a gazdasági, kulturális és társadalmi tőke alapvető formáival lehet 

leírni. A gazdasági tőke az összes tőkefajta alapját képezi, a kulturális és a társadalmi 

tőke egyaránt gazdasági tőkévé konvertálható legfontosabb sajátossága a bensővé tétel, 

a testre szabottság. A kulturális tőke szerepe a privilegizált társadalmi helyzet 

átörökítésében lényeges, és az oktatási rendszer sem tudja kiegyenlíteni a szocializáció 

során a családból és a baráti csoportokból hozott kulturális különbségeket (Bourdieau P 

1978.). 

Megállapítható, hogy a társadalom tagjai a gazdasági, kulturális és társadalmi tőke 

hozzáférhetőségének mértéke alapján különböző esélyekkel indulnak a 

pályaválasztásakor (Andor M. 2000). 

Magyarországon az 1940-es évek végén, a kommunista hatalomátvételt követően az 

iskolák demokratizálása volt az egyik társadalmi és politikai cél, és ezzel a hatalom 

fokozni kívánta a kulturális csoport- és egyéni mobilitást. Az új funkciónak megfelelően 

átalakult az iskola struktúrája, kialakították az egységes általános iskolát és felemelésre 

került a tankötelezettség korhatára. Hangsúlyossá vált a szakképzés és a közép és a 

felsőfokú képzés keretei is bővültek. A társadalmi különbségek az első tíz-tizenöt évben 
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csökkentek a képzésben. A 8 osztály elvégzése általánossá vált és a középfokú 

oktatásban résztvevők száma is növekedett. Az 1970-es években valamennyi szocialista 

országban megindultak az egyéni mobilitási vizsgálatok, amelynek eredményei szerint 

csökkenni kezdett a felsőoktatásban tanuló munkás és parasztfiatalok aránya. Tehát a 

demokratizálódást segítő funkciók nem alakultak ki (Ferge Zs. 1972).  

Magyarországon a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottságának 

1982. évi irányelvei az oktatási rendszer további fejlesztésével foglalkoztak, mert a 

középfokú iskoláztatásban rétegspecifikus különbségek állandósultak. A vezető állású 

és értelmiségi családba tartozó fiatalok 81%-nak, a szakmunkásréteghez tartozó fiatalok 

45%-nak, a segéd és betanított munkás fiatalok 23%-nak volt középiskolai végzettsége. 

A cél az oktatás további demokratizálása volt, elsősorban a teljes értékű középfokú 

képzés általánossá tétele által (Gazsó F. 2003.). 

A szociológia az iskolának fontos közvetítő szerepet tulajdonít a mobilitási 

folyamatokban, amennyiben az elért iskolai végzettségnek hatása van az egyén 

foglalkozási életpályájára. A végzettség növekedésével tágul az egyének 

foglalkozásválasztási lehetősége a fiatal (tanuló) korosztályban, tehát növekszik a 

betölthető foglalkozások száma, a sikerrel végződő álláskeresés lehetősége. A 

státusmobilitásban a kulturális mobilitásnak fontosabb szerepe van, mint a 

foglalkozásinak. Az iskolai mobilitásból jobban következtethetünk a foglalkozási 

mobilitásra, mint fordítva (Róbert P. 2003.). Az oktatással, a képzéssel, az iskolával 

kapcsolatos hazai tudományos szociológiai kutatások megerősödtek a XX. század 

utolsó harmadában. Témáikban tükröződnek a társadalmi problémák, az oktatásban 

fennálló egyenlőtlenségek, szelekciós rendszerek és azok gazdasági, oktatási 

összefüggései (Kutzi T. 2003.). Az empirikus kutatások eredményei szerint az alsó 

középosztályban felerősödött a magasabb iskolai végzettség megszerzésének igénye. A 

növekvő igény mögött társadalmi és gazdasági változások állnak, amelynek 

eredményeként hátrányt jelent az alacsony iskolai végzettség a társadalmi pozíciókért 

folytatott küzdelemben. Egyes mérsékelten deprivált családok megkísérelték leküzdeni 

a hátrányokat, (gyermekeiket különórákra járatták) de nem tudtak ellenállni az 

iskolákban, főleg néhány középiskola típusban felerősödött szelekciós 

mechanizmusoknak. A gimnáziumban a korábbi ötszörös esélykülönbség tízszeresére 
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növekedett. A felsőoktatásba a gimnáziumból – ahol alacsony az alsó rétegből származó 

tanulók aránya – kerül be a hallgatók közel 80%-a (Gazsó F. 2003.).  

A középfokú és felsőfokú képzés kiterjesztése egybeesett a magyar népesség 

elvárásaival, a szellemi tőke- és a kurrens tudás felértékelődésével. Ennek ellenére, az 

Európai Unióhoz tartozó országokkal történő összehasonlításban az iskolázottsági 

adatok lemaradást tükröznek. Kedvező változás, hogy az adatok az utóbbi években 

módosultak, az 1990-es évek közepétől emelkedő tendenciát jelez a középiskolai 

végzettségűek – az érettségit adó iskolatípusokban tanulók – számaránya. 

Ugyanebben az időszakban a felsőoktatás kiterjesztése és a tömegoktatás kérdése 

sajátos kapcsolatba került egymással. A folyamat szükségszerűségét a demográfiai 

adatok is jelezték. Az utóbbi 15 évben a felsőoktatásban tanulók létszáma több, mint 

duplájára emelkedett. A 2003/04 tanévben a 20-24 évesek 27%-a, a 25-29 évesek 10 %-

ka tanult egyetemeken, főiskolákon. (1. Táblázat). 

 
1. Táblázat. Felsőfokú oktatásban résztvevők száma Magyarországon 1990-2007 

 

 
Forrás :KSH 

A felsőoktatás kiszélesítése, a hallgatói létszám lineáris növekedése magával hozta, 

hogy felborult a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egyensúlya, főként a műszaki és 

pedagógiai pályákon (Gazsó F. 2003.). A főiskolai jelentkezők számának növekedése 
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nem egyenletes az egyes szakokon, mert például a pedagóguspályán és az egészségügyi 

hivatásokban is csökkent a jelentkezők száma. A pedagógus képzésre jelentkezők 

esetében ez a következőképpen alakult: 1990-ben 30%, 1995-ben 20%, 2000-ben 12%.  

A csökkenés az ápolóképzésben is általános jelenség. 2006-ban 7402 fő, 2007-ben 7162 

felvételiző pályázta meg az orvosi és egészségtudományi képzést, ez évben 1862 fő 

nyert felvétel az ápolás és betegellátás alapszakra (Polónyi I. et al. 2006.).  
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Az érték tudománytörténeti megközelítése 

Napjainkat a gazdasági, a társadalmi, az informatikai változások, a tudomány és a 

technika fejlődése, az értékek sokfélesége, a számunkra idegen értékek térhódítása és a 

régi értékek eltűnése jellemzi.  

Az értékteremtés és értékfejlődés folyamatát pontosan nyomon követhetjük az irodalmi 

alkotások történelmi változásaiban, amelyek hozzájárulnak a társadalomban fennálló 

értékek elfogadásához vagy tagadásához. A klasszikus tagadást ábrázolják az ókori 

görög drámák, mint például az Antigoné. A klasszikus családregények a polgárság 

pozitív erkölcsi értékeinek állítanak emléket (Váriné SzI. 1987.). 

A szociológia az érték fogalmát kulturális alapelvnek tekinti, melyet társadalmi 

normákkal, normarendszerrel kapcsol össze. Mindezeket a gyermekek a szocializáció 

során sajátítják el (Andorka R. 1997). Az értékek és a hierarhiában elfoglalt helyük is 

változhat a történelem folyamán.  

Az érték társadalmi megfogalmazása kiterjesztett formában a cselekvés meghatározó 

eszközeként és az objektív viszonyokon túl, az érték belsővé tételét is tartalmazza. A 

meghatározásnál a társadalmi és történelmi aspektusokat is figyelembe kell venni, 

amelyek történelmi koronként, társadalmi rétegenként és csoportonként változnak, 

egyfajta fejlődési perióduson mennek át, és az egyén cselekvését rendszerként irányítják 

(Kapitány Á.1983.). 

A filozófia tudománya szerint az érték egy absztrakció, amely megkülönbözteti a jó és a 

rossz, a kívánatos és a nemkívánatos, az előnyös és az előnytelen, a követendő és a 

végzetes közötti választást. Az értéktudat az egyént irányítja a megismerési 

folyamatban, mert az érték és értékelési folyamat mindig együtt jár. Az értékelés mindig 

preferenciát jelent, de nem jár együtt az értékválasztással. Az előnyben részesítés a 

társadalmi szokásrendben szabályozott (Heller Á. 1970.). Az értékek érvényességét 

Schütz Antal emberfeletti eszménynek tekinti, amelyet az egyén maga fölött lát, de 

mégis önmagában hordozza. Az értékprobléma a valóságnál sokkal bonyolultabb, mert 

a történelem folyamán régi értékek tűnnek el és újak keletkeznek, vannak maradandóak 

is, de nem mondhatjuk, hogy ontológiailag önállóak, vagy érvényesek. Az értékek nem 

korlátozódnak a létre, hanem valamivel még ezen túl is kiegészülhetnek. Szent Tamás 

például hozzáfűzi még a tökéletesség eszményét (Nyíri T. 1983.). 
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A szociálpszichológiában az érték közvetítő egységként működik, és arra szolgál, hogy 

a társadalom és az egyén közötti kapcsolat rendszerében a legerősebb láncszemet 

alkossa. Keletkezése a társadalmi viszonyok függvénye. Motivációs tartalmával 

cselekvési teret teremt a társadalom tagjai számára. Az egyén az értékelés folyamatában 

a kulturális értékek szerint hozza meg döntéseit (Csepeli Gy. 2001.). 

A nevelés mindig értékorientált volt, ami emberformáló szerepében és jövőre történő 

orientáltságában nyilvánult meg. A nevelés meghatározója a társadalmi elit értékrendje. 

A történelmi haladás és az értékek fejlődése nem volt mindig összhangban egymással 

(Kovátsné NM. 2000.). A XX. század nagy pedagógusai egyetértettek abban, hogy a 

nevelésnek egyetemes kulturális értékeket kell közvetítenie. A Kornisi koncepció 

szerint az alapértékre, a jóra, a szépre történő törekvésben teljesedik ki az ember. 

Létezik egy egyetemes értékrendszer, amely a kultúra alkotórészeit hordozza magában, 

és egyenlőséget tesz a kultúra és az értékfogalom közé (Kovátsné NM. 1995.). Weszely 

Ödön (1867-1935) központi fogalomnak tekinti az értéket, amely elengedhetetlen a 

neveléshez. Szerinte az értékelési célokat a nevelés folyamatában sajátítják el a tanulók, 

tehát a nevelés értékítélet alkotási folyamat (Mészáros I. 1989.). A pedagógusok célja, 

hogy olyan egyéneket neveljenek, akik értékek hordozójává válnak. Az értékek belsővé 

válásának folyamatában a tapasztalatoknak van elsődleges szerepe, amelyek az érték 

élmény kialakulásához járulnak hozzá (Dúró L. 2005.). 

A közgazdaságtan érték fogalma antropocentrikus, amely azt jelenti, hogy a 

természetből az embert csak az értékeli, aminek a létezéséről tud, s aminek valamilyen 

okból (használat, létezés, választási lehetőség) értéket tulajdonít. Ha piaci alapon annak 

alapján akarunk dönteni, hogy mennyit ér egy dolog pénzben kifejezve, azzal  bevonjuk 

a környezettel kapcsolatos döntéseket a gazdasági rendszerbe (Simanovszky Z. et al. 

2001.). 

A kultúrantropológia a tudomány szakmai profiljának megfelelően törekszik az érték 

tudományos magyarázatára. Az értékek struktúrája és dinamikája egységes, átszövi az 

élet minden területét. Az értékek és a történelmi folyamatok elválaszthatatlanok 

egymástól. 

A társadalomtudósok nagy része elhatárolódott a szociáldarvinizmus azon nézetétől, 

amely szerint a morális értékek biológiai tényezőkre vezethetők vissza. Jóllehet, az 
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állatvilágban is található altruizmus, amelyet a darwinizmus kiemelt értéknek tulajdonít 

és rávilágít annak adaptív funkciójára (Darvin C. 1956.).  

A pszichológia tudománya az értékeket és a motivációt párhuzamosan kutatja, és a kettő 

dinamikus alakulására helyezi a hangsúlyt. Az értékek három kognitív megjelenési 

formáját emeli ki, amelyekből nyolc motivációs területet származtat: élvezet,  

• biztonság,  

• teljesítmény,  

• önállóság,  

• szociabilitás,  

• korlátozó konformitás,  

• társadalmi hatalom, 

• érettség.  

Az értékek felépítettsége tükrözi a motivációt, amely a cselekvésben és a nyílt 

viselkedésben tükröződik. Mint dinamikus folyamat, az érték és a cél kapcsolatban áll a 

motivációs területekkel (Bugán A. 1994.). Ennek ellenére nem lehet az értéket az attitűd 

válfajának tekinteni (Váriné SzI. 1987.). Általánosabb fogalom, mint az attitűd, amely 

nem speciálisan tárgyhoz kötött, standardként vagy kritériumként működik. Az értékek 

centrálisan helyezkednek el és hierarhikusan szerveződnek (Feadher N. 2003). 

A szociológia irodalma az értékek normatív szerepét és társadalmi szabályozottságát 

hangsúlyozza elméleteiben. Képviselői, E. Durkheim (1858-1912), M. Weber (1864-

1920), T. Parsons (1902-1979) R. K. Merton (1910-2003). (Kolb WL. 1966.)  

Marx Károly (1818-1883) értékelemzéseiben a fogalom egyenlő a gazdasági haszonnal. 

Az érték az emberi szükségletek fejlődésének sajátossága, amely fejlődés az értékek 

változását is mozgatja. Az ipari technika fejlődésével objektivizálódik, hogy az egyén 

számára maga az érték válik a legnagyobb szükségletté. Marx értelmezése azonban nem 

terjed ki a mindennapi életre, csak a munkára, mint tevékenységre összpontosít (Marx 

K. 1967.). M. Weber (1864-1920) a fogalmat a gazdasági tevékenység és érték 

kapcsolatában is újraértelmezte. Az antibehaviorista cselekvésfogalom volt az 

elméleteinek mozgatórugója. Meghatározta a cselekvéshez kapcsolódó célokat és 

értékeket. Bevezette a célracionális és értékracionális cselekvés fogalmát. Az értékekről 

kialakított szociológiai nézőpontja adott alapot a cselekvések elméletéhez (Weber M. 

1967.). A szociológiát elsősorban a csoportok, rétegek, intézmények érdeklik, az 
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egyéniség nem elsődleges fontosságú. R. Merton (1910-2003) a vonatkoztatási csoport 

szempontjából értékelte az elméletet és az alkalmazott kutatás hatásait (Merton R. 

1980.). 

Milton Roceach (1918-1988) szerint a társadalomban gyökerezik egy általános 

motiváció, amely arra szolgál, hogy növelje az egyén kompetenciáját és az erkölcs 

önkoncepcióját. Az egyéni és társadalmi értékrendszer összhangban áll egymással. Az 

értékek hiedelmeken vagy meggyőződésen alapulnak, hierarhiát alkotnak és 

maradandóak. Az egyén értékeinek reflexív elemzésére 18 célértékből és 18 

eszközértékből álló megbízható és érzékeny tesztet dolgozott ki (Roceach M. 1973, 

Perczel T. 1990.).  

2.1.7. Értékek kialakulását befolyásoló tényezők, értékorientáció 

A családi hatások rendkívül különbözőek az egyének számára, az azonban általánosan 

elmondható, hogy az elsődleges szocializációs tér, a család mindenkire hatást gyakorol. 

A család pozitív érzelmi hatásokat biztosít azáltal, hogy biztonságot ad, vagy adhat az 

egyénnek (Kapitány Á. 1983.). Az értékek generációk közötti átadása egyfajta rögzítő 

kapocs a társadalmi rend reprodukciójába (Lesthaeghe R et al. 2000.). A szülők 

gazdasági helyzetének és a hagyományos szülői értékrend (például templomba járás) 

befolyásoló hatása nagyobb a gyermek ismereteinek fejlődésére, iskolai teljesítményére 

és értékrendjére, mint a későbbi változások (Alwin D. et al. A. 1984.). Az egyén 

számára a társadalom normarendszerét, értékrendszerét, szellemiségét a társadalmi 

csoportok közvetítik. 

Az ideológiai tényezők hatása az egyén értékrendszerére ellentmondásos, mert változó 

értékminták esetén a formálódó személyiség a legmeggyőzőbb ábrázolásból merít, 

illetve ezek hatására önmaga fogalmazza meg a követendő elveket. Ha a társadalomnak 

kialakult és elfogadott értékrendszere van, akkor az egyén az elfogadott elvek alapján 

hozza meg döntését. Mannheim Károlynál (1893-1947) megtaláljuk a generációs egység 

fogalmát, melynek a „politikai generáció” esetében jellemzője a magas preferencia- és 

értékállandóság. A társadalmi metabolizmusnak nevezett folyamatban az értékek a 

generációkhoz kötődnek (Klecka WR. 1971.).  
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A humán értékek: a bizalom, a megértés, a jóindulat, egymás kölcsönös segítése, a 

nyitottság, az őszinteség, amelyek szükségesek a társas kapcsolatok alapelveinek 

elsajátításához (Fritz T. 1986.).  

Az identifikációs modellben a szocializációs folyamatnak hangsúlyos részét képezi az 

értékorientáció. Kezdetben a gyermekben a beszédminták utánzásával, a 

viselkedésminták adaptálásával, a szabálykövetéssel és a mintakövető tanulásként 

kialakult értékképzetekkel alakulnak ki a társadalmi normák, és ezzel egyidőben az 

értékek követése. A későbbiek során a spontán társadalmi tanulás folyamatában (a 

tömegkommunikáció hatására), a gyermekek értékrendje a tanár modellértékű 

viselkedésének és az ifjúsági irodalomnak hatására formálódik (Pataki F. 1982.). 

Az értékorientáció fogalmának meghatározása dinamikus folyamat eredménye, 

amelynek során a kutatók a fogalmat lépcsőzetesen továbbfejlesztették. Az 

értékorientáció az értékattitűd meghatározó eleme (Secord PF. et al. 1972.), sajátos 

attitűd nyalábok kognitív rendszere (Daróczy S. 2000.), amely a személyközi 

kapcsolatokat alakítja (Horváth Gy. 1978.), cselekvési készenléti állapot (Duró L. 

2005.), egymásra épülő rendszerekből, amelyek a személy társadalmi normák és értékek 

felé történő irányultságát fejezik ki (Pataky F. et al. Gy.1972.). 

Az értékorientáció kutatásokban ismétlődő elemek fordulnak elő, amelyek 

magyarázataiban közös nézetek találhatók, az alábbiaknak megfelelően. 

• Az értékorientáció a személyiség értékelő viszonyulása. 

• A szociális tanulás és társadalmi értékek interiorizációja során alakul ki. 

• Az értékorientáció a tudat tengelye. 

Az értékorientáció tartami elemei bővülnek, rendszerként funkcionálnak és 

hierarhikusan strukturálódnak (Duró L. 2005.). Fejlesztésére az alábbi színterek adnak 

lehetőséget:  

• A műveltség, amely átadása során törekedni kell arra, hogy az egyén 

sokoldalú műveltségre és eszményképre tegyen szert. 

• Az erkölcstudat kialakulása, az erkölcsi normákhoz történő pozitív 

viszonyulás által. 

• Az esztétika, amelynek értelmében a tevékenységnek és a létrejött 

produktumnak örömforrásként kell szolgálnia (Allport GW. 1980.). 



 49

Az értékorientáció ösztönzően hat a cselekvésre. Az értékek rejtett vagy nyílt normatív 

szerepükből adódóan standardként szolgálnak az egyén cselekvéséhez vagy 

magatartásformáihoz (Váriné SzI. 1997.). 

2.1.8. Értékrend, munkaérték vizsgálatok 

A két világháború közötti időszakban Prohászka Lajos (1897-1963) a nemzetek 

értékrendszeri vagyis nemzet karekterológiai sajátosságait, Karácsony Sándor (1891-

1952) pedig az értékrendszerek osztályázását (jogi, technikai, művészi, erotikus, 

tudományos, társadalmi, világnézeti, vallási és érték központú) írta le. Bartók György 

(1882-1970) az erkölcsfilozófián keresztül az értékelési mechanizmusokról készített 

tanulmányt. Az ontológikus értékrendszer felosztását Hankiss Elemér és Losonczi 

Ágnes jegyezte le. A közösségi érték fogalmát Hankiss Elemér és kutatócsoportja az 

1970-es, 1980-as években végezte. Megalkották a társadalom értékfelfogásának 

szerkezetét. Az értékszociológiai kutatás a Roceach-teszt segítségével a közösségi 

értékek csoportján belül ellentétpárokba rendezett értékkategóriákat állított fel (Hankiss 

E. et al. 1982.). 

Losonczi Ágnes kutatta a magyar társadalmi rétegek értékrendszerének hatását az 

életmódra. Vitányi Iván a marxi gazdaságfilózófia értékrendszeréből vezeti le az 

értékrendszer típusait (Kapitány Á. et al. 1983.). 

Varga Károly kutatómunkájának központi elemét az értékkutatások jelentik. A tudós 

munkásságához kötötten – egy új tudományos diszciplína az értékszociológia jelenik 

meg. Műveiben a hazai értékszociológiai kutatások fejlődéstörténetét követhetjük 

nyomon (Varga K. 2003.). 

A modern társadalomban egyre nagyobb annak a jelentősége, hogy az egyén saját maga 

számára megfelelő hivatást találjon. Az értékkonfliktusok élet minden területén, így a 

családban, az oktatásban és a munkaerőpiacon is megnövekedtek. A pszichológia 

fejlődésével az értékelemzéseket kiterjedten alkalmazták a gyermeknevelésben, a 

partneri és baráti kapcsolatokban. A munkalélektanban a vizsgálatok az 1940-es évekig 

nyúlnak vissza. Ezek során a kutatók a konfliktus helyzeteket elemezték, a munkával 

kapcsolatos ellentétes érzéseket, motivációkat, továbbá érdek- és értékütközéseket. 

Megkülönböztették a funkció, a meggyőzés, az ambíció és a viszontválaszok 

konfliktusát. Más kutatók a dolgozó kompetenciaszínjéből, a morális funkcióból, a meg 
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nem felelésből és a személyközi kapcsolatokból fakadó ellentmondásokat vizsgálták 

(Ichheiser G. 1940.). A konfliktusmodelt Magyarországon is alkalmazták. Ennek közös 

elemei a modellált konfliktusok, amelyekben az ellentétes értékek, érték alternatívák 

kerülnek alkalmazásra. A munkalélektanban az értékeket az érdeklődési irányokon 

keresztül vizsgálták. Az amerikai Cornell Egyetemen 1950-től alkalmazták a Rosenberg 

munka értéktesztet. Az ilyen típusú tesztek közül kiemelkedik a napjainkban is használt 

Rosenberg-féle Munka Érték Teszt (Work Value Test) és a Super-féle Munka 

Fontossági Teszt (Work Inportance Study). A tesztek a foglalkozási típusokra jellemző 

érték, illetve presztízsdimenziókat ábrázolják és a pályaválasztás időszakában, serdülő 

vagy ifjúkorban kerülnek alkalmazásra. A Super-féle Munka Fontossági Teszt (MFT) az 

utilitarius9, az önmegvalósító, a társas orientációjú és az önkifejezésre törekvő  típust 

különbözteti meg. A teszt tizennégy értékkörre terjed ki, melyek a következők: 

kreativitás, irányítás, teljesítmény, státuszhierarhia, életmód, biztonság, társak, szépség, 

presztízs, függetlenség, változatosság, gazdasági hatékonyság, emberbarátság, szellemi 

ösztönzés. Ezeken túl a teszt komplex összetételű dimenziókat (presztízs, életmód, 

szellemi ösztönzés és emberbarátság) és kevésbé körülhatárolt dimenziót 

(változatosság) is tartalmaz. Az értékek és az érdeklődés közötti távolság különböző, az 

életkor és a személyiség is befolyásolja (Super DE. 1962.). M. Rosenberg a munka 

vállalásában a személyes tényezőkön kívül jelentőséget tulajdonít a társadalmi 

környezetnek is, amely az egyén számára a pályák presztízsét, értékeit és esetleges 

sztereotípiáit közvetíti. A tesztre adott válaszokat kulturális hatások, a szociálisan 

kívánatos és a társadalmi elvárásoknak való megfelelés is befolyásolja. Például az 

egészségügyi pályára történő jelentkezésnél a másokon való segítést nagyobb 

valószínűséggel jelölik meg a kutatásban résztvevők, a motívum társadalmi 

elfogadottsága következtében (Váriné SzI. 1987.). 

A teljesítménymotiváció, a célirányosság és hatékonyság kutatása K. Lewin (1890-

1947) nevéhez fűződik. Elméletének alapja a M. Webertől (1864-1920) eredő kapitalista 

munkaerkölcs, törekvés a hatékonyságra és a racionalitásra. Weber a racionalitást és 

teljesítményorientáltságot a protestáns erkölcs és értékrend keletkezéséig vezette vissza. 

D. C. McClelland (1917-1998) a protestáns munkaerkölcs fogalmát teljesítmény iránti 

szükségletként értelmezte. A modern ipari társadalmakban nélkülözhetetlenek a 
                                                 
9 Latin: szó szerint haszonelvű, jelen összefüggésben azt jelenti, hogy a munkának csak eszközszerepe 
van az egyén életében. 
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teljesítménymotivációs elméletek, de csak bizonyos társadalmi feltételek között hatnak 

pozitívan az egyéniségre (Weber M. 1967.). 

Dinamikusabb szemléletet hozott a munkaértékek más értékek kölcsönhatásában történő 

vizsgálata, különösen az egyes nemzetek sajátos értékeinek tükrében G. Hofstede a 

munkaérték és nemzeti értékek közötti viszonyt vizsgálta negyven országban. Négy 

értékdimenziót különböztetett meg: a hatalomtól való távolságot, a bizonytalanság 

kerülését, a kollektivizmust, és a maszkulinitást-feminitást. A négy faktor 

alkalmazásával szignifikáns különbségek jelentek meg az egyes nemzeti 

értékrendszerek között, országonként más és más eredménnyel (Szilágyi K. 1987.). 

Az általános iskolások pályaválasztási szándékában a pálya- és értékválasztás 

összefüggéseinek kutatása során a rétegspecifikus mechanizmusokat és a családi 

szocializációs értékek befolyását vizsgálták. Az eredmények szerint a szocializáció 

során közvetített értékeknek szerepe van a pályaválasztásban, de a diplomás értelmiségi 

pályát választók között kevesebben preferálták a kizárólag értelmiségi értékeket 

(Schütter T. 1987.). Szilágyi Klára az 1980-as évek elején három egymástól eltérő 

főiskolai és egyetemi képzési rendszerben, az agrár-, a műszaki- és 

pedagógusképzésben vizsgálta az értékválasztást a Super-teszt segítségével. A 

pedagógus hallgatók az intellektuális értékeket, a műszaki pályán tanulók az altruizmust 

és intellektuális értékeket, az agrár felsőoktatásban az altruizmust és anyagi javakat 

preferálták, viszont a munkateljesítmény, mint érték nem jelent meg (Szilágyi K. 

1987.). 1981/82. tanévben végezte 30 felsőoktatási intézményben elsőéves hallgatók 

értékválasztását. A változatosságot és az érdekességet hangsúlyozták, az irányítást 

elutasítják a hallgatók. A felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknál fontos a 

munkavégzés légköre, vagyis a munka eredményessége és sikeressége a pozitív 

kapcsolatokat árasztó légkör (Szilágyi K. 1987.). Benson Katalin 1983-tól 1985-ig 

követéses vizsgálatot végzett Általános Orvostudományi Karon, Fogorvos tudományi 

Karon és Gyógyszerésztudományi Karon. Mindhárom területen az altruizmus került 

első helyre, második illetve harmadik helyezett lett a társas kapcsolatok vagy a 

változatosság, amelyeket a kutató a hivatás végzéséhez fontos értéknek minősített. A 

négy éven keresztül végzett vizsgálatban az értékek rangsora lényegesen nem tért el 

egymástól (Benson K. 1987.). 
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Testnevelési főiskolai hallgatók körében Super-munkaérték kérdőívvel az 

értékorientáció, a Skawran-féle kérdőívvel az életcél választást 1981-1985-ig végezték. 

A pedagógus hallgatók altruista beállítódása kiugróan magas és ezen kívül a 

teljesítményorientáltság is jellemző. Az irányítás értékkörre az elutasítás jellemző és 

átlagértékében csökkenő tendenciát mutatott. A boldog családi élet a négy év folyamán 

végig magas értéket kapott a hallgatóktól (Rókusfalvy P. 1987.). 

Középfokú oktatási intézményekben, szakmunkásképző intézetekben és 

szakközépiskolákban Dancs István a munkával kapcsolatos értékelő álláspontot 

vizsgálta. Legfontosabb célértékeknek a boldog családi életet, az anyagi biztonságot, 

szakmai elismerést és érzelmi biztonságot tekintette. Az alkotás, és a kreativitás értéket 

a szakközépiskolások preferálták nagyobb mértékben. Mindkét csoportnál fontos volt az 

ismeretek alkalmazásának lehetősége. Háttérbe szorult a vezetés igényének és a 

felelősségvállalásnak az értéke, amelyek az életkori sajátosságból adódtak. A szerzők 

véleménye alapján a Super-teszt a középiskolás életkorban is jól alkalmazható (Dancs I. 

1987.). 

Az ápolói szerep értékhordozó aspektusát vizsgálta Sasváryné Bojtor Anna, Pécsett az 

egészségügyi szakképzésben. A hivatáshoz tartozó értékek a tanulók életkorával 

egyenes arányban növekedtek, amit a kutató a képzés folyamán a pedagógiai módszerek 

hatékonyságának, a sikeres szakmai szocializációnak tulajdonít (Sasváryné BA. 1993.). 

Szociális munkás és gyógypedagógus hallgatók körében az 1997/98-as tanévben történt 

összehasonlító vizsgálat. A kutatók a segítő szakma választását és a hallgatók 

emberképének kapcsolatát vizsgálták. A szociális intelligenciát a hallgatók többségénél 

átlagosnak, és 20%-ánál magasnak találták, tehát ezek a képességek fejlesztésre 

szorulnak (Koltainé BK. 2000.).  

Mezőgazdasági szakemberek körében Dienesné Kovács Erzsébet a munkához 

kapcsolódó értékpreferencia összehasonlító vizsgálatát végezte a Super-munkaérték 

teszt felhasználásával. Az értékek sorrendjében a legmarkánsabb változást a 45-48 

évesek korcsoportja mutatta. Magas pontszámot kaptak az áltaghoz viszonyítva a társas 

kapcsolatok, a munkával kapcsolatos biztonság és a presztízs, viszont a változatosság és 

függetlenség alacsony pontszámúnak bizonyult. A munkaérték preferenciák eltolódtak 

az anyagi értékek hangsúlyozásának irányába (Dienesné KE. 1994.). 
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Duró Lajos 1997-ben és 2004-ben longitudinális vizsgálatban kutatta a végzős 

középiskolások interperszonális értékrendjét és a munkaérték kapcsolatát. Az 

összehasonlítást nemenként, iskolatípusonként, tanulmányi eredményenként végezte. 

Az eredmények azt igazolták, hogy a képzés folyamán nagyobb hangsúlyt kellene 

fektetni a szociális képességek fejlesztésére. Javasolta az eredmények alapján, hogy a 

középiskolákban a képességek fejlesztésével az értékvezérelt, a társadalom erkölcsi 

normáihoz igazodó viselkedését kell kialakítani (Duró L. 2005.). 

Varga Júlia a tanári pálya választásában a keresetek és az egyéni képességek hatását 

vizsgálta. Kutatását a tanári pálya szelekciós pontjain végezte, tehát a pályaválasztáskor, 

a pályaválasztási döntéskor, a felsőfokú tanulmányok befejezésekor, a munkaerőpiacra 

történő kilépéskor, és végül a munkaerő piacra lépés után négy évvel. A kutatás az 

oktatási/képzési részvételre, a munkaerő-piaci helyzetre és a keresetre vonatkozott. A 

2000-ben történt vizsgálat eredményei nagyon figyelemreméltóak. Azok a pedagógusok 

maradtak a pályán, akik a tanulmányok ideje alatt sem tűntek ki különösképpen a 

képességeikkel, következésképpen az alternatív munkaerőpiacon is kevésbé 

érvényesültek. Végeredményében, a jobb képességű diákok nem pedagógusként 

helyezkedtek el (Varga J. 2007.). 

2.1.9. Super-féle munkaérték teszt 

Az 1950-es években a pályaválasztásban jelentős változást hozott a fejlődés-lélektani 

elméletek alkalmazása. Az elmélet megalapozója E. Ginsberg, aki alapkoncepciójában a 

pályaválasztás folyamatjellegét és fejlődését hangsúlyozta. A pályaválasztás körülbelül 

tíz évet jelent az ember életében. A folyamat lépései logikai kapcsolatban vannak, és a 

megfordíthatatlanság a legfontosabb tulajdonságuk (Zakar A. 1988.). Super 

pályafejlődés elmélete együtt kezeli a fejlődés-lélektani, a szakmai beválás és a szakmai 

tevékenység folyamatát. Az elmélet igazolására a kutató mérőeszközt is 

(értékkategóriák, értékkör) kidolgozott. Ezt a mérőeszközt az 1980-as években 

hazánkban is használták. A munkához kapcsolódó értékkörök elemzésével lehetőség 

nyílt a konkrét és mérhető értékrendek vizsgálatára. A Super-féle értékválasztásos 

módszer pszichológiai alapokon nyugszik, különválasztja a szociológiai, gazdasági és 

szociokultúrális összefüggéseket, de ezen tényezők hatását jelentősnek értékeli, főleg a 

szociokultúrális háttér befolyását. A gyakorló szakemberek számára modellt nyújtott a 
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személyiség orientációját és a személyiség fejlődésének fő irányát illetően, és ezeket 

kulturális jellemzőkkel párosította. Az elmélet lehetőséget teremt a személyiség és a 

környezeti hatások összekapcsolására.  

Super pályafejlődés elméletének tézisei: 

• Az emberek képességeikben, érdeklődési körükben és személyiségükben 

különböznek egymástól. 

• A tulajdonságok és ismertetőjegyek alapján az egyének több pályára 

alkalmasak. 

• Egy adott pálya speciális képességek, érdeklődési körök és 

személyiségjegyek struktúráját igényli. Egy egyén több pályára is 

alkalmas, minden pálya több ember számára is hozzáférhető. 

• A pályaválasztást folyamatnak kell tekinteni, mert a pályával kapcsolatos 

preferenciák, tulajdonságok, egyéni elképzelések és tapasztalat változik 

az évek folyamán.  

• A pályaválasztási folyamat életkori periódusokba rendszerezhető. 

(növekedés, felfedezés, konszolidáció, fenntartás, hanyatlás)    

• A pályafutás modelljét, a szakmai szintet, a gyakoriságot és időtartamot 

az egyén szociodemográfiai, gazdasági, szellemi képességei, 

személyiségjellemzői és szakmai lehetőségei befolyásolják. 

• Az egyes életszakaszok alatt a fejlődés irányítható, ha támogatjuk a 

képességeket, az érdeklődést, a valóság megismerését. 

• A szakmai fejlődés az önismeret kialakításából és megvalósításából áll, 

amely különböző kölcsönhatások eredménye, a veleszületett adottságok, 

a különböző szerepek elsajátításának és gyakorlásának lehetősége. 

• Az egyéni és társadalmi tényezők valamint a saját elképzelés és a valóság 

közötti kompromisszumra jutás a szerepek kipróbálásának folyamata. 

• A munkával és az élettel kapcsolatos elégedettség attól függ, milyen 

mértékben talál az egyén lehetőséget képességeinek, érdeklődési 

körének, személyiségjellemzőinek és értékítéleteinek hasznosítására 

(Szilágyi K. 1987, Duró L. 2005.). 
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Super a pályaválasztási tanácsadásokhoz és a szakmai fejlődésre egyaránt érvényes 

elméletet dolgozott ki. Összekapcsolta mindazokat a folyamatokat, amelyek az egyén 

életét végigkísérik. 

Super 1962-ben közölte először az önkitöltős, kényszerválasztáson alapuló kérdőívét. 

Eredetileg 15 értékkörhöz több megállapítást kapcsolt. Az 1968/69-ben kialakított 

változat 45 tételt rendelt 15 értékkörhöz. A magyarországi vizsgálatokat Csepeli György 

és Somlai Péter végezte, adaptált kérdőívekkel, először 1987-ben. Az eredeti tesztben 

szereplő két értékkört „a fizikai környezet”-et és a „munka biztonsága”-t nem találták 

Magyarországon életszerűnek. 

 

Super munkaérték kérdőív értékstruktúrái. 

• szellemi ösztönzés 

• munkateljesítmény 

• önérvényesítés 

• anyagi ellenszolgáltatás 

• altruizmus 

• kreativitás 

• társas kapcsolatok   

• presztízs 

• irányítás 

• változatosság 

• esztétikum 

• függetlenség 

• felügyeleti viszonyok 

• fizikai környezet→játék 

• munka biztonsága→humán érték 

 

A helyettesített két magyar értékkör a játék és a humán értékek. Az adaptált kérdőív 

koherens működésének az a feltétele, hogy a helyettesítések a szerző eredeti értékkör 

struktúrájához közelítsenek. A kutatók ma is a Super értékkörök Csepeli és Somlai által 

adaptált változatát használják.  

Szellemi ösztönzés 

Olyan, munkához kapcsolódó értékkör, amely lehetővé teszi a független gondolkodást 

és a dolgok működését. 

A magyar változatban a kapcsolódó állítások: 

 Szüntelenül új, megoldatlan problémákba ütközik 

 Új gondolatokkal találkozhat 

 Szellemileg izgalmas munkát végezhet 
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Munkateljesítmény 

Munkához kapcsolódó érték, amely a teljesítés érzését hozza a munkavégzésben. A 

teljesítmény látható és kézzelfogható eredményekhez vezet a munkában. Super szerint 

az értékkör nem vonatkozik a magas aktivitásra.  

A teljesítményhez kapcsolódó magyar állítások: 

 Nem beszélhet mellé, mert csak jó és rossz megoldások léteznek 

 Objektíven lemérheti munkája eredményét 

 Szüntelenül fejlesztheti, tökéletesítheti önmagát 

Önérvényesítés 

Super megállapításai szerint ez az érték az életmódra vonatkozik. Olyan munkával 

kapcsolatos, amely biztosítja az egyén számára az elképzelt életformát, életmódot. 

Super szerint az önérvényesítés a pályaszeretetből adódik. 

A magyar állítások a következők: 

 Megvalósíthatja önmagát 

 Személyes életstílusa érvényesülhet benne 

 Olyan életet élhet, amilyet legjobban szeretne 

Anyagi ellenszolgáltatás 

Érték vagy cél, amely a jól fizető munkával kapcsolatos, és lehetőséget teremt az egyén 

számára a materiális javak megszerzésére és birtoklására. Anyagi értékkörnek is 

nevezik. 

A magyar állítások az anyagi ellenszolgáltatáshoz kapcsolódóan: 

 Sok pénzt kereshet 

 Gondtalan életet biztosíthat 

 Magas nyugdíjra számíthat 

Altruizmus 

Olyan munka, amelyben lehetővé válik mások boldogulásának elősegítése. A szociális 

kapcsolatokban rejlő értékek megnyilvánulása. 

A magyar állítások a következők: 

 Másokon segíthet 

 Jót tehet mások érdekében 

 Más emberek javát szolgálja 
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Kreativitás 

Olyan munkához kapcsolódó érték, amely lehetőséget teremt új dolgok bevezetésére, új 

elméletek megalkotására. Super szerint a művészi és tudományos érdeklődéssel is 

összekapcsolható. 

Magyar állítások: 

 Új elképzeléseket alakíthat ki 

 Valami újat alkothat 

 Új ötleteire mindig szükség van 

Társas kapcsolatok 

A munkatársak, akiket kedvelünk, akikkel kapcsolatot teremtünk. Super szerint az 

alacsony presztízsű foglalkozások esetén magasabbra értékelik a társas kapcsolatokat, 

mint a magasabb presztízsű foglalkozásokban. 

A társas kapcsolatok magyar állításai: 

 A többiek közé tartozik 

 Munkatársai egyben barátai is 

 Jól kijön a munkatársakkal 

Presztízs 

A munka rangot jelent mások szemében. A mások általi tisztelet óhajának kifejezése, a 

hatalom, a státusz iránti vágy.  

A magyar állítások a következők: 

 Tekintélyt szerezhet a munkával 

 Biztos lehet abban, hogy munkájáért mások megbecsülik 

 Mások felnéznek rá 

Irányítás (vezetés) 

Lehetővé teszi a mások által végzett munka megtervezését, megszervezését. Vezetési 

irányultság jellemzi a magas értéket adókat. 

A magyar állítások: 

 Másokat irányíthat 

 Vezetői képességeire szükség lehet 

 Mások munkáját is irányíthatja 
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Változatosság 

Az értékkör a tevékenységhez örömöt és élvezetet kapcsol, nem feladatorientáltságot. 

Super szerint a változatosság az egyén lelki tényezőitől, kulturális hátteréből és 

környezetétől függ. 

A változások magyar állításai: 

 Változatos munkát végezhet 

 Nem kell mindig ugyanazt csinálnia 

 Sokféle dolgot csinálhat 

Esztétikum 

A munkában lehetővé teszi szép dolgok, tárgyak elkészítését. 

A magyar változatban a kapcsolódó állítások: 

 Akár, művész is lehet 

 Szebbé teheti a világot 

 Szépet teremthet 

Függetlenség 

A munkában lehetővé teszi az egyéni módszerek szerinti dolgozást. Magában foglalja az 

érték autonómiáját. A függetlenség mindig relatív. 

A függetlenség magyar állításai: 

 Szabadon dönthet saját területén 

 Önálló döntéseket hozhat 

 Munkájába nincs másoknak beleszólása 

Felügyeleti viszonyok 

A munka ellenőrzésének értékdimenzióihoz kapcsolódik. Az egyének szeretik tudni, 

hogy milyen alapon ítélik meg őket. 

A magyar állítások: 

 Tisztelheti főnökét 

 Vezetője mindig helyesen dönt 

 Megértő vezetője van 

Játék, játékosság 

A végzett munkában a játék lehetőségét az örömtendenciákat akarták megragadni a 

szerzők. Az állítások nagyon célirányosak az eredeti magyar értelmezés szerint.   
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A magyar állítások a következők: 

 Pillanatnyi kedve szerint dönti el, hogy mit csináljon 

 Olyat is csinálhat, ami más szemében feleslegesnek tűnik 

 Olykor játszhat is  

Humán értékek 

A szerzők egy távlati dimenziót kívántak nyitni, amely nem szükségszerűen a jelenben, 

hanem a jövőben adja meg a munka elismerését. 

Humán értékhez kapcsolódó állítások: 

 Tehet valamit a társadalmi igazságosságért 

 Sikerét vagy kudarcát csak a következő nemzedék dönti el 

 Konfliktusokat kell vállalnia 

 

A Super fejlődéstani elméletét sokan bírálták és nagy vitákat váltott ki a tudományos 

életben. Legfőbb érv a bírálatokban, hogy a modell az amerikai társadalomra és a 

férfiak pályafejlődésének útjának elemzésére alkalmas. A legtöbb vitát kiváltó rész a 

szakmai fejlődés útjának előre jelezhetősége (Super. DE. 1963, Szilágyi K. 1987, Duró 

L. et al. 2005.). 

A Super-munkaérték adaptálása során a társadalmi és gazdasági változásoknak 

megfelelően néhány további átalakítás is történt. Dienesné Kovács Erzsébet 

értékpreferencia vizsgálatában a felügyeleti viszonyok kifejezést a hierarhia névvel 

helyettesítette, de tartalma azonos maradt. A játékosság értékpreferenciában a munkával 

kapcsolatos biztonságot jelentő tartalmi változástatások történtek.  

 Biztos lehet abban, hogy feladatot kap 

 Mindig megfelelő munkával rendelkezik 

 Biztos lehet abban, hogy megfelelő munkát kap, ha munkahelye 

megszűnik 

A humán értékek értékpreferencia tartalma a fizikai környezetre vonatkozik 

 Szép környezetben dolgozhat 

 Kényelmes körülmények között élhet 

 Nyugodtan dolgozhat, csendben és tisztaságban 

Kutatómunkámban ezeket a változtatásokat én is alkalmaztam, mert a korunkban zajló 

társadalmi és gazdasági változásokat, amelyek az egészségügyben és az oktatásban is 
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megjelennek, a módosított teszt jobban lefedi. A társadalomban felértékelődött a 

munkahely, és a foglalkozás funkcionálló értéké változott. 

A hazai pályaválasztással kapcsolatos kutatások inkább a pályalélektan területén 

készültek. Jelentős fejlődésen ment keresztül a pályaválasztási-pályalélektani tanácsadás 

a gyakorlatban, amelyhez a tudósok operatív módszerek kidolgozásával járultak hozzá 

(Völgyesi P. 1976, 1979.). Keresztmetszeti vizsgálatunk inkább a szociológia oldaláról 

közelíti meg a problémát, fontosabb célkitűzése az, hogy megismerjük és párhuzamba 

állítsuk az egészségügyi felsőoktatásban tanuló diplomás ápoló hallgatók és 

pedagógusképzésben résztvevő hallgatók társadalmi jellemzőit, pályaválasztási 

motivációit, értékrendszerét és a tényezők egymásra hatását.  
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3. Célkitűzések és hipotézisek 

A hazai pályaválasztással kapcsolatos kutatások a pályalélektan területén készültek. 

Jelentős fejlődésen ment keresztül a pályaválasztási-pályalélektani tanácsadás a 

gyakorlatban, amelyhez a tudósok operatív módszerek kidolgozásával járultak hozzá 

(Völgyesi P. 1976, 1979.). Keresztmetszeti vizsgálatunk inkább a szociológia oldaláról 

közelíti meg a problémát, legfontosabb célkitűzése az, hogy megismerjük és 

párhuzamba állítsuk az egészségügyi felsőoktatásban tanuló diplomás ápoló hallgatók 

és pedagógusképzésben résztvevő hallgatók társadalmi jellemzőit, pályaválasztási 

motivációit, értékrendszerét és a tényezők egymásra hatását.  

Célkitűzések 

1. Elemezni a diplomás ápoló hallgatók, valamint a pedagógusképzésben résztvevő 

hallgatók társadalmi hátterében megmutatkozó réteg specifikus jellemzőit, 

strukturális viszonyait, személyes és szociális motivációit és ezek hatását a 

pályaválasztásra. 

A vizsgálat kiterjed: 

 Az apa és anya iskolai végzettségére 

 A szülők együttes iskolai végzettségére 

 Az apa és anya foglalkozására 

 A szülők együttes foglalkozására 

 A szülők foglalkozásának áthagyományozódására 

 A család anyagi helyzetének szubjektív megítélésére 

 A család lakhelyére 

A főiskolai ápolóképzés bevezetése óta (1988) nem történt olyan átfogó összehasonlító 

vizsgálat Magyarországon, amely vizsgálta volna a humán segítő foglalkozást választó 

diplomás ápoló hallgatók és pedagógusképzésben résztvevő hallgatók 

szociodemográfiai helyzetét, és a változók hatását a pályaválasztásra. Kutatásunk ebből 

a vizsgálati megközelítésből hiánypótló jellegű. Napjainkban a felsőoktatási reform 

keretében megváltozott a képzés spektruma. A kutatás kezdetén még a hagyományos 

formában történt a főiskolai képzés, ezért a mintában részt vevő hallgatók esetében a 
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régi megnevezéseket használjuk a továbbiakban: diplomás ápoló hallgató, pedagógus 

hallgató. 

 

2. Összehasonlítani a diplomás ápoló- és pedagógusképzésben résztvevő hallgatók 

pályaválasztási attitűdjeit, és a pályaválasztást befolyásoló tényezőket. 

A vizsgálat kiterjed: 

 A pályaválasztás motívumainak vizsgálatára 

 A pályaválasztást befolyásoló tényezőkre (iskola típusa, tanulmányi 

 eredmények) 

 A pályaválasztás időszakára 

 A pályaválasztás határozottságára és stabilitására  

A segítő szakmák potenciális értékhordozók. Kitüntetett értékdimenziónak tekintjük a 

hivatásbeli munkához való viszonyt a foglalkozási munkatevékenységgel történő 

azonosulást. Ezzel párhuzamosan a hivatás instrumentális jellegének (megélhetés, 

létbiztonság, érvényesülés) összehasonlítása is megtörtént. Vizsgáljuk, melyek azok a 

motivációk és pályaértékek, amelyek szakonként különböznek. 

 

3. Feltárjni a hallgatók hivatással kapcsolatos értékítéleteit, a pálya presztízsének 

szubjektív megítélését, a pályaválasztás sikerességét és ezek összefüggéseit a jövőbeni 

életút alakulására. 

 A hivatáspresztízs társadalmi és szubjektív megítélése 

 A hivatás szakmai presztízsének megítélése 

 A hivatás presztízsének perspektívái 

 A hivatáshoz kapcsolódó értékek 

A munka világában sokszor megjelennek a különböző hivatásokhoz kapcsolt 

értékítéletek. Ezek általában nélkülözik a tudományos alapot, de a hagyományos 

társadalmi megítélést jól érzékeltetik. Kutatásunkban különös figyelmet fordítottunk a 

hivatás értékítéleteinek több szempontú vizsgálatára, megjelenésére a társadalomban és 

a szakmai környezetben. A hallgatók a kérdőívek kitöltésekor felhasználták a 

gyakorlatban szerzett tapasztalataikat, ugyanis a képzések gyakorlatorientáltak.  

 

 



 63

4. A szabadidős tevékenységek vizsgálata 

 Szabadidő eltöltésének módja 

 Szabadidős tevékenység mennyiségi mutatói  

A szabadidő eltöltésének szerves részét képezik a fiatalok életében a kultúrális és 

sportesemények, tevékenységek. A főiskolás korosztály szabadidő eltöltési szokásai 

összetettek, és szorosan összekapcsolódnak a fiatalok önállósodási törekvéseivel, 

különösen a fiatalok fogyasztói státuszának kialakulásával, de tükrözik a családi és 

kultúrális szokásokat is. 

5. Megismerni és összehasonlítani diplomás ápoló- és pedagógus hallgatók jövőbeni 

szakmai terveit. 

 A választott szakmában történő elhelyezkedést és elhelyezkedési területet 

 A munkavállalás lehetőségei, nehézségeit 

Ismereteink szerint nem történtek összehasonlító elemzések ebben a tárgykörben, ezért 

a hallgatók jövőbeni munkahelyi terveit komplex megközelítésben igyekeztük vizsgálni.  

 

6. Roceach teszt 

 Célértékek vizsgálata 

 Eszközértékek vizsgálata  

 Értékpreferenciák 

Célunk volt a két hallgatói csoportnál jelenlévő értékek meghatározása, az értékrendek 

közötti hasonlóságok és különbség feltárása. 

 

7. Feltárni a pályaválasztás során a munkához fűződő értékeket és összehasonlítani  

szakonként  az első és negyedévesek között. 

 Super-féle munkaérték teszt 

 Az eredmények hallgatócsoport szerinti összehasonlítása 

 Új értékcsoportok faktoranalízissel történő kialakítása 

A pályaválasztás során a munkához fűződő értékek a legfontosabbak, az egyén olyan 

munkát választ amely lehetővé teszi számára az értékek realizálódását. Cél, hogy 

megismerjük a szocializáció során elsajátított rétegspecifikus értékek befolyásoló 
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hatását a pályaválasztásra és meghatározzuk, hogy a képzés mennyire tudta 

megerősíteni vagy gyengíteni ezeket a hatásokat. 

Hipotézisek 

 

1) A segítő pálya választásnál a diplomás ápoló hallgatók és a pedagógus 

hallgatók társadalmi hátterében nincsenek lényeges különbségek.  

 

2) A diplomás ápoló hallgatók és a pedagógus hallgatók pályaválasztásánál 

egyaránt a legerősebb vonzerő a humán segítés. Jellemző a korai 

pályaelköteleződés, amelyet erősítenek a tanulmányok és a képzés szakmai 

szocializációja. 

 

3) A hallgatók a pályaválasztást sikeresnek ítélik, annak ellenére, hogy alacsony 

ezeknek a hivatásoknak a társadalmi és szakmai presztízse.  

 

4) A szabadidő átlagában és a tevékenységek eltöltésében a hallgatói csoportok 

között nincsenek lényeges különbségek. A hallgatók az értelmiségi lét 

küszöbén nemcsak a fiatalokra jellemző szabadidős tevékenységeken, hanem a 

hagyományos kultúrális tevékenységeken is magas számban részt vesznek. 

 

5) A hallgatók többsége a tanult szakmájában szeretne elhelyezkedni, a hallgatók 

szakmai terveit a tanulmányok megerősítik, nincs különbség az évfolyamok 

elhelyezkedési szándéka között. 

 

6) A hallgatói értékrendszerek a két csoportnál hasonlóak, hordozzák a fiatal 

generációs jellegzetességeket, és az értelmiségi lét küszöbén állva az 

értelmiségi értékeket.   

 

7) A hallgatók munkaérték választásában hasonló eredményeket kapunk a 

hallgatói csoportokban. Összehasonlítva az első és negyedéves évfolyamban 

az eredményeket a képzés továbberősíti a hivatás választását. 
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4. Módszer és minta 

A kutatás előkészítése és megtervezése 

A kutatás előkészítéseként 2003. november-december hónapokban az összes 

magyarországi egészségügyi főiskolai kar bevonásával a diplomás ápoló hallgatónők 

nappali tagozatán, harmadik és negyedik évfolyamon teljes körű, országos lekérdezést 

végeztünk. Az előzetes kutatás során önkitöltős kérdőíves módszert alkalmaztunk. A 

teljes női populációhoz, összesen 267 hallgatónőhöz juttattuk el a kérdőívet, akik közül 

226 fő (84,64%) adott értékelhető választ. A hallgatói kérdőív 35 zárt és 4 nyitott 

kérdéscsoportot tartalmazott.  

 

• Kérdezett szociodemográfiai alapadatai (életkor, lakóhely, testvérszám, családi 
állapot, szülők foglalkozása, iskolai végzettsége, nevelő hatás, szülői válás, kereső 
tevékenység, ingatlantulajdon) 

• Pályaválasztás (felvételi jelentkezés, pályaválasztási motivációk, hivatáspresztízs 
értékelés, pálya elégedettség)  

• Karriertervek (végzést követő elhelyezkedési tervek, újabb diplomaszerzés, 
külföldi munkavállalás) 

• Női szerepek, családi tervek (anyai minta, női szerepekhez kapcsolódó attitűdök, 
preferált családforma, ideális házasodási kor, preferált gyermekszám, GYES 
tervek) 

• Életmód, egészségmagatartás (szabadidő eltöltés, egészségi állapot 
önmegítélése, egészség-és rizikómagatartás, pszichoszomatikus tünetek 
előfordulásának gyakorisága) 

 

A prae kutatás kérdőíve tesztelésül szolgált amely a fő kutatás alkalmazhatósága 

szolgál.  

 

A kutatás során alkalmazott mérőeszköz  

Kérdőívünk kialakításánál felhasználtuk az elő-kutatás tapasztalatait és ezek alapján azt 

standardizált skálákkal (Roceach-teszt, Super munkaérték teszt) és további 

kérdéscsoportokkal egészítettük ki, hogy eredményeinket előző kutatások 

eredményeivel is összehasonlíthassuk. A kutatási kérdőív elkészítését követően 20 

hallgató segítségével próbafelmérést végeztünk, amely 6 kérdés esetén jelzett  

hiányosságokat. A válaszlehetőségek bővítésével ezeket a hiányosságokat 
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megszüntettük. A próbafelmérés javaslatai alapján egy kérdés sem került ki a 

mérőeszközből. 

Összehasonlító kvantitatív szociológiai felmérésünk diplomás ápoló hallgatók és 

pedagógus (tanárképző főiskola) hallgatók részvételével készült. A kutatásban 

párhuzamosan alkalmazott kérdőívek egységes kérdéscsoportokat tartalmaztak. Az 

ápolói kérdőív terjedelme 15 oldal, fő kérdéscsoportok száma: 56, (zárt kérdések: 137, 

nyitott kérdések: 24,) változók száma: 245, poziciók száma 810. (1. sz. Melléklet). 

A pedagógus kérdőív terjedelme 15,5 oldal, fő kérdéscsoportok száma: 65, (zárt 

kérdések: 140, nyitott kérdések: 31,) változók száma: 241, pozíciók száma: 852. (2. sz. 

Melléklet). A kérdéscsoportok és változók száma a hallgató-specifikus kérdések miatt 

tértek el egymástól. A kérdéscsoportok sorrendjének meghatározásánál gondot 

fordítottunk arra, hogy, minimálisra csökkentsük a válaszmegtagadás és visszautasítás 

arányát.  

 

Az önkitöltős kérdőív az alábbi kérdéscsoportokat tartalmazza. 

• Demográfiai és szociokulturális adatok: személyi adatok, gyermekkori lakhely, 
jelenlegi lakhely, szülők iskolai végzettsége, a szülők munkajelleg csoportja, 
foglalkozása, a lakás jellege, általános iskolai, középiskolai tanulmányok, 
iskolatípus, iskolai teljesítmény, közösségi tevékenység. 

• Pályaválasztás: pályaválasztási életszakasz, pályaválasztási motiváció, 
vélemény a szakmaválasztás sikeréről, szubjektív vélemény a hivatás presztízsről 
értékelés, legfontosabb érték a vizsgált hivatásokban,  

• Értékek: Iskolai tevékenység, szabadidős tevékenységek, Roceach-teszt,  
• Pályaterv, karrierterv: munkavállalás, pályán történő elhelyezkedés, migrációs 

szándék,  
• Super-munkaérték teszt.  

 

Ápolói felmérés 

A felmérés 2004. november-december hónapban Magyarországon tanuló ápoló 

hallgatók körében készült, minden egészségügyi főiskolai kar bevonásával (Budapest, 

Győr, Zalaegerszeg, Szombathely, Szeged, Gyula, Nyíregyháza). A lekérdezés során 

önkitöltős módszert alkalmaztunk. A kutatásban a kiosztott kérdőívek száma 

megegyezik a az intézmények által megadott hallgatói létszámmal. A kérdőív 

kitöltésével kapcsolatos adatokat az 2. táblázat tartalmazza. 
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2. Táblázat. A diplomás ápoló hallgatók kutatásban használt kérdőív jellemzői (N=381) 
 

 

 

Kiadott kérdőívek 
száma 

Visszaküldött 
kérdőívek száma 

Válaszadási arány 
% 

Adatfeldolgozás
ra került 

Budapest 104 91 87,5 89 

Győr 81 79 97,5 78 
Gyula 64 52 81 52 
Nyíregyháza 63 57 90 57 
Szeged 77 45 58 38 
Szombathely 36 26 72 26 
Pécs 79 35 44 33 
Zalaegerszeg 14 10 74 10 
Összesen 518 395 76 381 

 

A visszaküldött kérdőívek száma 518-ból 395, a visszautasítás mértéke 24%. 

Legmagasabb volt Pécsett és Szegeden. Legalacsonyabb volt Győrben és 

Zalaegerszegen. A visszautasítás mértéke átlagosnak mondható. Korábbi tapasztalok 

bizonyítják, hogy a felmérésben való részvételi szándékot a kérdőív hosszúsága is 

befolyásolja (Rózsa S. et al. 2003.). A kitöltési arány 76 %. Adatfeldolgozásra került 

381 kérdőív, amelyek közül hiányos kitöltés miatt 14 db használhatatlannak bizonyult. 

„Értékelhető” minősítést abban az esetben adtunk, ha a kérdőívet kitöltő személy 

releváns módon válaszolt a kérdések legalább 90%-ára. 

Tanárképzésben résztvevők felmérése 

A kontrollcsoportot adó pedagógusképzésben résztvevő hallgatók körében a felmérés 

2005. február-április hónapban készült. Az Eszterházy Károly Főiskolán Egerben, és a 

Berzsenyi Dániel Főiskolán Szombathelyen (a 4 éves főiskolai pedagógusképzésben 

résztvevő hallgatók körében). A mintavételi eljárásnál szándékunkban állt, hogy 

legalább négy képzőintézetet vonjunk be a vizsgálatba, de az intézmények részéről nem 

kaptunk pozitív választ a kutatás engedélyezéséhez. A fenti két képző intézmény 

vezetője kutatótársaim személyes kapcsolatainak köszönhetően engedélyezte a hallgatói 

felmérést. Az 500 kiküldött kérdőívből 402 került be az adatbázisba, kitöltési arány 

84%. (3. Táblázat). 
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3. Táblázat. A tanárképző főiskolai képzésben résztvevő hallgatók kutatásában használt 
kérdőív jellemzői (N=402) 

 
 
 

Kiadott kérdőívek  
száma 

Visszaküldött  
kérdőívek száma 

Válaszadási arány  
% 

Adatfeldolgozás 
ra került 

Szombathely 200 172 86 163 
Eger 300 249 83 239 
Összesen 500 421 84 402 

 

A minta kiválasztása során, mivel összehasonlító vizsgálat készült, az ápolói felmérés 

adataihoz igazodva, a mintába kerülést az évfolyamhoz kötöttük. Tehát igyekeztünk az 

1-4. évfolyamnál hasonló elemszámú mintát nyerni. (3. Ábra). A tanárképző 

főiskolákon a magasabb kitöltési arányból következően 5,51%-kal magasabb az 

adatfeldolgozásra került kérdőívek száma. Ez az arány a téma aktualitását és fontosságát 

is tükrözte. 19 kérdőív a hiányos kitöltés miatt nem került feldolgozásra.  

 
3. Ábra. A  tanárképző főiskolai- és diplomás ápoló képzésben résztvevő hallgatók évfolyam szerinti 

megoszlása (Npedagógus=402, Nápoló=381) 

 

 

A mérőeszköz megbízhatóságának kritériumai  

Elvégeztük a kutatás során alkalmazott kérdőívek „jótállóság” mutató vizsgálatát. Az 

adatgyűjtő eszközöknek rendelkeznie kell: reliabilitással, validitással, 

akalmazhatósággal (Kovácsné et al. 2007.). 
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A mérés a társadalomtudományban a pontosságra való törekvést jelenti a 

természettudományos értelmezéssel a precizitással szemben (Csapó B. 1994, Nagy M. 

et al. 1994.). A kérdőívben alkalmazott skálák szerkezeti stabilitását a Cronbach-féle 

alfa, Split-half-modell, a validitást a „test-retest” használatával végeztük. A Cronbach-

féle alfa értéke 0 és 1 határértékek között változhat (Ketskeméty L. 2005.). Ez a 

leggyakoribb módszer a skálák megbízhatósági mutatójának meghatározására. Minél 

nagyobb az együttható, annál nagyobb fokú a reliabilitás. A tökéletes reliabilitással 

rendelkező mérőeszköz együtthatója 1,00. Ez ritkán fordul elő, ugyanis általában az 

együttható 1-nél kisebb. A konzisztencia mutató, amelynek értéke 0,60 és 0,95 között 

változik, a skála megbízhatóságát jelzi (Rózsa S. et al. 2003.). A 4. táblázatban a 

kérdőívben alkalmazott skálák reliabilitás mutatói láthatók.  

 
4. Táblázat. Skálák tételszámai és reliabilitás mutatói 

 
Skálák Tételek 

száma 
Cronbachalfa 

Ápolói 
adatbázis 

Cronbachalfa 
Pedagógus 
adatbázis 

Cronbachalfa 
Közös 

adatbázis 
Pályaválasztás befolyásoló skála 10 0,6465 0,583 0,608 
Roceach-teszt 1 (egyéni érték 
képviselete) 

18 0,8770 0,678 0,884 

Roceach-teszt 2 (emberi tulajdonság 
érték képviselete) 

18 0,8331 0,893 0,892 

Super-munkaérték -teszt 45 0,9556 0,917 0,947 
 
Magas konzisztencia mutatót kaptunk a Super-munkaérték teszt (rápoló=0,9556, 

rpedagógus=0,917, rközös=0,947) és Roceach teszt1 (rápoló=0,8770, rpedagógus=0,676, 

rközös=0,884,) esetében. Roceach teszt2 (rápoló=0,8331, rpedagógus=0,893, rközös=0,892). 

Viszonylag alacsony konzisztencia mutatót kaptunk a Pályaválasztást befolyásoló skála 

esetén. A Chronbach alfa értéke függ a tételek a számától és a tételek közötti correlációs 

együtthatótól, az alacsony konzisztencia mutató hátterében az alacsony tételszám is 

szerepet játszik, tehát alacsony tétel közötti correlációk esetén is lehet magas a 

megbízhatósági kofficiens értéke (Ketskeméty L. 2005.). 

A másik leggyakrabban alkalmazott megbízhatósági statisztikai eljárás a Split-half-

modell módszer, az ún. felezéses eljárás, amelyet magas itemszámú skálák esetében 

alkalmaznak. Jelen vizsgálatunkban is ezt használtuk a Super féle munkaérték teszt 

esetében. A következő táblázatban ennek a tesztnek a reliabilitás mutatói láthatók.  

A super féle munkaérték skála 45 tételből áll, két részre bontásnál a=23, b=22 tételt 

alkotott. Az eredmények a ketté bontott skálára és az eredeti skálára vonatkoznak. Az 
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első skálaérték: Crombach alfa értékápoló:0,940, Crombach alfa értékpedagógus:0,867, 

Crombach alfa értékközös: 0,890, a második érték 0,917, 0,832, 0,913. Correlációs 

együtthatóápoló:0,895, pedagógus:0,814, közös: 0,867. Az újra egyesített skála megbízhatósága 

ápoló:0,944, pedagógus:0,897, közös: 0,929. (5. Táblázat, 3. sz. Melléklet). 

 
5. Táblázat. Super féle munkaérték teszt reliabilitása, Split half módszerrel 

   
Diplomás 

ápoló 
hallgatók 

Pedagógus 
hallgatók 

Közös 
adatbázis 

Cronbach Alpha Skála 1 Crombach alfa 
érték 0,940 0,867 0,890 

    Itemek száma 23(a) 23(a) 23(a) 
  Skála 2 Crombach alfa 

érték 0,917 0,832 0,913 

    Itemek száma 22(b) 22(b) 22(b) 
  Teljes skála itemek száma 45 45 45 
Correlatios együttható 

0,895 
0,814 0,867 

Spearman-Brown együttható Újraegyesített skála megbízhatósága 
 0,944 0,897 0,929 

  Skála megbízhatósága 0,945 0,897 0,929 
Guttman Split-Half együttható 

0,939 
0,897 0,928 

 

A Split-half módszer hátránya, hogy az eredményeket befolyásolja a skálák 

szétosztásának módja, ezért a hibák csökkentésére a módszert kombináltuk a Chronbach 

alfa értékének meghatározásával, és a számításokat együtt értékeltük.  

A validitás a mérőskála azon tulajdonsága, amely megmutatja, hogy a skála valóban azt 

a jelenséget méri, amelyre tervezték (Virányi I. et al. 2001). A tesztek validitása is 

jellemezhető számszerűen, 0 és 1 közötti értékkel. Ez az érték  valójában nem más, mint 

egy speciális reliabilitásképlet (Horváth Gy. 1993.). Validitási vizsgálatunkat az ún. 

„tesztre teszt” módszer segítségével végeztük, és az eredményeket a Persons-féle 

korrelációs együtthatóval értékeltük. A kutatásban 17 személy esetén (diplomás ápoló 

hallgatók körében) ismételten ellenőriztük a mérőeszközt, a győri egészségügyi képzési 

központ első évfolyamos hallgatói körében (N=17). Az ismétlésre 14 napon belül került 

sor. A korrelációs együttható r=0,75-1 közötti értéke magasnak tekintendő. A személyi 

adatok (pl. az életkor és nem) esetében, amint az várható volt, az együttható 1-es 

értékkel magas stabilitást mutatott, mindezt 100 %-os szignifikancia szinten. Mindez a 
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lekérdezés pontosságát és a válaszlehetőségek egyértelműségét támasztja alá. Logikusan 

összetartozó kérdések között statisztikailag is bizonyítható összefüggést találtunk. 

A pályaválasztási motiváció korrelációs együtthatójának átlaga rápoló=0,637. 

Az egyes tételek közül legalacsonyabb – pedagógus hatása esetében rápoló=0,316 és a 

társadalmi megbecsültség esetén rápoló=0,401. Természetesen ebben az esetben nem 

várhatunk el tökéletes párhuzamosságot, ugyanis az eltelt időszak alatt változhatott a 

szubjektív megítélés. A többi esetben ezt a jelenséget nem észleltük.  

A megbízhatóság és a validitás egymástól nem független fogalmak: egy mérőskála, ami 

nem megbízható, valid sem lehet. 

A későbbi elemzés során az alacsony reliabilitású skálák eredményeinek interpretálása 

során ezt figyelembe vettük. 

Az érvényesség inkább szakmai, mint statisztikai kérdés (Ketskeméty L. 2005.). A prae 

kérdőív tesztelésül is szolgált és bizonyította a szakmai és a gyakorlati 

alkalmazhatóságot és hozzájárult egy átfogó kutatás végeredményéhez. A 

kritériumoknak megfelelő eszközök használata növeli a minőségi kutatómunka 

lehetőségeit.  

Maximum értékekhez közeli eredményeink a lekérdezés pontosságát és a 

válaszlehetőségek egyértelműségét támasztják alá. Logikusan összetartozó kérdések 

között statisztikailag is bizonyítható összefüggést találtunk, tehát bizonyítást nyert 

kérdőívünk validitása és reliabilitása.  

 Adatbevitel 

A kitöltött kérdőíveket általános kitöltés kontroll alá vettük, ezt követően történt a 

nyitott kérdések kódolása. Az adatok rögzítése az SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) for Windows 13.0 statisztikai programcsomag Data Entry moduljába 

történt. Kihasználva a programcsomag adta lehetőséget, megakadályoztuk az extrém 

értékek rögzítését, ezáltal is csökkentve az adatrögzítés közbeni elcsúszás veszélyét. A 

nyers adatbázis elkészülését követően ismételten ellenőriztük az adatsorokat, és az 

ellentmondásosnak tűnő adatokat összevetettük a kitöltött kérdőíveken található 

eredményekkel (Fábián Gy. et al. 2002.). 
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Kiértékeléskor alkalmazott statisztikai módszerek 

Az adatok elemzését szintén az SPSS programcsomag segítségével végeztük, leíró 

statisztikai módszerek alkalmazásával. A megoszlási vizsgálatok mellett, a változók 

közötti kapcsolatok mérésére Pearson chi2 próbát (p<0,05), a hallgatói csoportok 

összehasonlításánál esélyhányadost (EH-t, vagy angol rövidítéssel az odds ratio-ból 

OR-t) becsültünk, 95%-es konfidencia intervallum mellett. (Scott L. et al. 2003, 

Mundruczó Gy. 1998, Vargha A. 2000.). A többváltozós elemzési módszerek közül a 

faktorelemzés egy speciális esetét, a főkomponens analízist végeztük. A főkomponens-

elemzés során, a változók lineáris transzformációja révén, az eredeti változóknál kisebb 

számú komponensbe sűrítjük az eredeti változókban rejlő információkat. A 

főkomponens-elemzés célja a dimenzionalitás és a változók számának csökkentése úgy, 

hogy közben lényeges információkat ne veszítsünk. Másodlagos cél a változók közötti 

kapcsolatok alaposabb vizsgálata. Alapesetben a faktorok és a komponensek sem 

korreláltak, ez azonban nem kötelező. A két eljárás többnyire egymáshoz nagyon 

hasonló eredményekre vezet.  
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5. Eredmények 

A kutatási minta jellemzése 

A 6. táblázatban a kutatásban felhasznált személyes adatok gyakorisági megoszlását 

közöljük.  
6. Táblázat. A szocidemográfiai jellemzők hallgatónők körében (Nápoló=381, Npedagógus=402) 

 
 Ápoló 

hallgatók 
Pedagógus 
hallgatók 

 Ápoló  
hallgatók 

Pedagógus 
hallgatók 

Átlagéletkor 
Minimum életkor 
Maximum életkor 
Átlag életkor   szórása 

21,67 
19 
35 

3,31 

21,13 
19 
30 

1,92 

   

Nem 
 Nő  
 Férfi 

 
91,9% 
8,1% 

 
69,7% 
30,3% 

   

Lakóhely 14 éves kor előtt 
 Budapest 
 Megyeszékhely 
 Város, amely nem  
megyeszékhely 
 Község 
 Tanya 

 
10,5% 
17,1% 
39,9% 
32,5% 
0,0% 
0,0% 

 
4,5% 
17,9% 
37,8% 
39,8% 
0,0% 
0,0% 

Jelenlegi lakóhely 
 Budapest 
 Megyeszékhely 
Város, amely nem 
megyeszékhely 
 Község 
 Tanya 

 
13,1% 
19,4% 
39,1% 
28,1% 
0,0% 
0,3% 

 
4,2% 

20,6% 
35,6% 
39,6% 
0,0% 
0,0% 

Lakás komfortfokozata 
 Összkomfortos 
 Komfortos, félkomfortos, 
 Komfort nélküli 
Nem lakott otthon 

 
82,4 
14,4 
2,5 
0,5 

 
81,3 
15,4 
3,2 

   

Általános iskolai tanulmányok 
 Budapest 
 Megyeszékhely 
 Város,  
 Község  
 Tanya 
 Nem válaszolt 

 
11,3 
20,2 
40,7 
27,3 
0,5 
0,0 

 
4,7 
18,4 
42,3 
34,3 
0,2 
0,0 

Középiskolai tanulmányok 
 Gimnázium 
 Szakirányú szakközépiskola 
 Nem szakirányú 
szakközépiskola 
 Egyéb  
 

 
47,0 
40,9 
8,4 
3,1  

 
68,7 
20,1 
3,0 
8,2 

 

Családi állapot 
 Hajadon  
 Hajadon, élettárssal él 
 Férjezett, együtt él férjével 
 Elvált/külön él férjétől és egyedül 
 Elvált/külön él férjétől, de 
élettárssal 

 
81,9% 
13,6% 
1,8% 
0,5% 
1,3% 
0,8% 
0,0% 

 
84,8% 
10,7% 
2,0% 
0,0% 
1,7% 
0,0% 
0,7% 

Testvérek száma 
 0 testvér 
 1 testvér 
 2 testvér 
 3 testvér 
 4 testvér 
 Nem válaszolt 

 
25,7% 
54,1% 
15,7% 
2,6% 
1,0% 
0,9% 

 
33,3% 
47,8% 
14,4% 
3,5% 
1,0% 
0,0% 

Apa iskolai végzettsége 
 Kevesebb, mint 8 általános 
 8 általános 
 Szakmunkásképző/szakiskola 
 Szakközépiskola/gimnázium 
 Főiskola 
 Egyetem 
 Nem válaszolt 

 
0,0% 
6,0% 
45,5% 
28,6% 
8,9% 
9,4% 
1,6% 

 
0,0% 
4,0% 
43,5% 
31,6% 
12,7% 
7,7% 
0,5% 

Apa munkajelleg csoportja 
 Mezőgazdasági fizikai munka 
 Nem mezőgazdasági fizikai 
munka 
 Szellemi munka 
 Egyéb 
 Nem dolgozott 
 Nem tudja 

 
10,8% 
48,0% 
25,2% 
8,9% 
1,6% 
3,4% 
2,1% 

 
8,0% 

54,2% 
27,4% 
8,5% 
1,5% 
0,5% 
0,0% 

Anya iskolai végzettsége 
 Kevesebb, mint 8 általános 
 8 általános 
 Szakmunkásképző/szakiskola 
 Szakközépiskola/gimnázium 
 Főiskola 
 Egyetem 
 Nem válaszolt 

 
0,0% 
8,1% 
26,2% 
48,3% 
11,0% 
5,5% 
0,8% 

 
0,0% 
6,7% 
17,4% 
47,5% 
22,9% 
5,5% 
0,0% 

Anya munkajelleg csoportja 
 Mezőgazdasági fizikai munka 
 Nem mezőgazdasági fizikai 
munka 
 Szellemi munka 
 Egyéb 
 Nem dolgozott 
 Nem tudja  

 
5,2% 
30,2% 
47,2% 
11,0% 
3,7% 
1,6% 
1,0% 

 
2,5% 

28,9% 
53,0% 
8,0% 
6,2% 
1,5% 
0,0% 
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A hallgatók átlagéletkora szinte megegyezik (Nápoló=21,67 év, Npedagógus=21,13 év).  

A hallgatók döntő hányada (Nápoló=81,9%, Npedagógus=84,4%), hajadon státuszú volt a 

felméréskor. Legtöbbjük középfokú iskolai végzettségű apától (Nápoló=74,1%, 

Npedagógus=65,1%) és anyától (Nápoló=74,5%, Npedagógus=74,1%), származott, felsőfokú 

végzettséggel rendelkező szülők arányában majdnem kétszeres különbségek voltak 

(Nápoló=16,1%, Npedagógus=28,4%). A apák fele a munkajelleg csoportba történő 

sorolásánál a nem mezőgazdasági fizikai munka, és negyede szellemi munka besorolást 

kapta. Az anyák fele szellemi munkát végez és harmada nem mezőgazdasági fizikai 

munkát. A hallgatói csoportoknál nincs szignifikáns különbség. 

A legtöbb hallgató megyeszékhelyen (Nápoló=17,7%, Npedagógus=17,9%), városban 

(Nápoló=39,9%, Npedagógus=37,7%), vagy falun élt (Nápoló=32,5%, Npedagógus=39,5) 

gyermekkorában. A budapestiek arányát (10,5%-ot) a gyermekkori és mostani lakóhely 

elemzésébe nem vontuk be, ugyanis a pedagógus hallgatók között Budapesten nem 

végeztünk mintavételt. A gyermekkori lakóhelyhez képest a vándorlás iránya 

megyeszékhelyről városba (Nápoló=12,2%, Npedagógus=8,4%), megyeszékhelyről falura 

(Nápoló=8,1%, Npedagógus=12,0%) és faluról városba (Nápoló=7,5%, Npedagógus=8,2%) 

irányul. 

A hallgatók felének 1 testvére van, az ápoló hallgatók negyede, a pedagógus hallgatók 

harmada származik egy gyermekes családból. 

A hallgatók társadalmi háttere, réteg specifikus jellemzői, 
strukturális viszonyai 

5.1.1. Az apa és anya iskolai végzettségének elemzése  

A pályaválasztásban meghatározó tényező a család társadalmi helyzete. A családfő 

iskolázottsága és foglalkozása mellett a kutatás az anyák-, illetve a szülők együttes 

szerepére is kiterjedt. 

Az adatok együttes kezelése (ápoló- és pedagógus hallgató) során a válaszolók 44,4%-

nak édesapja szakmunkás képzőben/szakiskolában végzett, szakközépiskolában 30,1%, 

főiskolán/egyetemen 19,4% volt a végzettek aránya. Feltűnő a középfokú végzettségű 

apák magas aránya.  
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A főiskolát vagy egyetemet végzett szülők aránya nem éri el a 20%-ot, tehát a hallgatók 

többsége első generációs értelmiségiként kezdi a pályáját. 

Kereszttábla segítségével megvizsgáltuk a szakok közötti eltérést, de számottevő 

eltérést nem találtunk. Tehát az apa iskolai végzettségét tekintve nincs szignifikáns 

különbség az ápolói és a pedagógus pályát választó hallgatók között. (4. sz. Melléklet)  

Anyák esetében legmagasabb a szakközépiskolát/gimnáziumot végzett aránya (47,9%). 

A felsőfokú végzettségűek (főiskola, egyetem) aránya 22,6%, amely közel azonos a 

szakmunkások 21,7%-os arányával. A főiskolát végzett anyák aránya pedagógus 

hallgatóknál kétszeres (Npedagógus=22,9%), mint diplomás ápolóknál (Nápoló=11,0%), és a 

szakmunkásképzőt végzett anyák aránya ápolók körében magasabb 10%-kal.  

Jóval nagyobb az esélye annak, hogy a pedagógus hallgatók édesanyjának főiskolai 

végzettsége legyen. OR=2,091. 95% CI:1,038-4,213. Az ápoló hallgatóknak 

másfélszeres az esélye, hogy az anya iskolai végzettsége szakközépiskola vagy 

gimnázium (OR=1,496, 95% CI :0,764-2,928). 

A hallgatók több, mint felének édesanyja (50,2%) szellemi munkát végez. Számottevő 

különbséget szakonként nem találtunk a munkajelleg csoport és az iskolai végzettség 

között. 

Hibaforrásként vehető számításba, hogy nem feltétlenül az apa a meghatározó tényező a 

családban, továbbá nem ő rendelkezik a legmagasabb iskolai végzettséggel. Ugyancsak 

hibaforrása lehet a kutatásnak, hogy az apák 4,4%-a (35 fő) nem került a munkajelleg 

csoport szerinti besorolható kategóriába („nem tudja”, illetve „nem dolgozott” válaszok 

miatt). Mindezeken túl 8 adat (1 %) hiányzik az iskolai végzettség besorolásánál 

(Együttes adatbázisból számítva.). 

Vizsgáltuk a főiskolai hallgatók nemek szerinti megoszlását is az apa és anya iskolai 

végzettsége tükrében. Minimális eltérést találtunk a férfi hallgatók körében, ahol az 

anyák egyetemi végzettsége, míg a női hallgatók esetében a 

szakmunkásképző/szakiskolai végzettség magasabb. 

5.1.2. A szülők együttes iskolai végzettsége  

A hibaforrás csökkentése céljából vizsgáltuk a szülők együttes iskolai végzettségének 

kombinációját.  

Az egyedi iskolai végzettségek a következők: 
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Felsőfokú végzettség: egyetem, főiskola 

Érettségi: gimnázium, szakközépiskola 

Alapfokú: szakmunkásképző, szakiskola 

Általános iskola 8 osztályánál kevesebb10 (Kiss E. et al. 1985.). 

Az egyéni iskolázottsági szintek adják az együttes iskolai végzettséget, amelyet a 7. 

táblázat szemléltet. 

 
7. Táblázat. A szülők együttes iskolai végzettségének megoszlása (N=783)11 

 
Diplomás ápoló 

hallgató 
Pedagógus 

hallgató 
 Egyik szülő 

iskolai 
végzettsége 

Másik szülő 
iskolai 

végzettsége Fő % Fő % 
Homogén 
értelmiségi 

felsőfokú felsőfokú 36 9,5 49 12,2 

Egyfokozatú 
heterogén 
értelmiségi 

felsőfokú érettségi 24 6,9 50 12,4 

Kétfokozatú 
heterogén 
értelmiségi 

felsőfokú alapfok 27 7,1 49 12,2 

Homogén 
érettségizett 

érettségi érettségi 83 22,1 90 22,4 

Egyfokozatú 
heterogén 

érettségizett 

érettségi alapfok 108 28,7 73 18,1 

Homogén alapfok alapfok alapfok 97 25,8 91 22,7 
Összesen   375 100 402 100 

 

A hallgatók több, mint fele homogén iskolázottságú családban él, ebből 10% a homogén 

értelmiségiek aránya. A kutatásban résztvevők mintegy egyharmadának szülei 

egyfokozatú heterogének, és közel 10% azoknak az aránya, akik szülei között két 

fokozat különbség van az iskolai végzettségben.  

5.1.3. Az apa és anya munkajelleg csoportja és foglalkozása 

A gyermek pályaválasztására hatással van a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt 

hely, valamint a szülők iskolai végzettsége, hasonlóan a munkajelleg csoporthoz és a 

                                                 
10 Két lehetséges kombináció felsőfokú-8 általánosnál kevesebb és 8 általánosnál kevesebb és érettségizett nem volt a mintában. 

 
11 Ha a hallgatót az apa vagy anya egyedül neveli, (és ezt jelölte a kérdőívben) a besorolás a szülő iskolázottságának megfelelő 
homogén csoportba történt. 
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foglalkozáshoz. Legmagasabb a fizikai munkát végzők apák aránya Nápoló=58,8%, 

Npedagógus=62,2%, (nem mezőgazdasági fizikai munka: Nápoló=48%, Npedagógus=54,2%, 

(mezőgazdasági fizikai munka: Nápoló=10,8%, Npedagógus=8%,), szellemi munkát végez a 

hallgatók negyedének édesapja/nevelőapja. (Nápoló=25,2%, Npedagógus=27,4%,). 

Az anyák többsége szellemi munkát végez, Nápoló=47,2%, Npedagógus=53% és közel 30% 

azoknak az aránya, akik nem mezőgazdasági fizikai munkát végeznek, (Nápoló=30,2%, 

Npedagógus=28,9%). A hallgatók szüleinek foglalkozását a 8. táblázat szemlélteti. 

 
8. Táblázat. A hallgatók szüleinek foglalkozás szerinti megoszlása (Nápoló=381, Npedagógus=402)12 

 

 

Pedagógus hallgatók Diplomás ápoló hallgatók 

Apa 
foglalkozása % 

Anya 
foglalkozása % 

 
Foglalkozás Apa 

foglalkozása 
% 

Anya 
foglalkozása % 

1,5 5,5 ápoló 1,0 9,4 
1,2 2,2 betanított munkás 2,9 3,1 
2,0  egyéni gazdálkodó 2,6  
8,5  egyéni vállalkozó 6,0 3,4 
0,5 2,7 gondnok   
1,2  informatikus, operátor 1,0  
6,0  mérnök 3,7  
3,0 10 pedagógus 1 3,1 

61,2 22,4 szakmunkás 61,8 25,8 
4,0  manager 3,7 1,8 
0,5  minőségellenőr 1,3 1,8 
2,5  orvos 1,0  

 14,5 adminisztrátor  14,2 

 3,7 asszisztens  2,9 

 7,2 könyvelő  4,5 

 3,7 pénztáros  3,1 

 4,4 ovónő  2,4 

 

 

A szülők munkajelleg csoport elemzése során hasonló összefüggések mutathatók ki, 

mint az iskolázottsági különbségeinek tendenciájában. Majdnem háromnegyed azon 

hallgatók aránya, akik édesapja/nevelőapja szakmunkásképzőben, szakiskolában végzett 

és fizikai munkát végez (71,26%, p>0,001). (5. sz. Melléklet).Több, mint a hallgatók 

                                                 
12 A legmagasabb számban jelenlévő foglalkozások kerültek be a táblázatba. 
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fele édesanyja/nevelőanyja (60,5%, p>0,001)gimnáziumban/szakközépiskolában 

végzett és szellemi munkát végez.  

 

5.1.4. A szülők foglalkozásának áthagyományozódására 

A pályaválasztási szándék vizsgálata során külön megvizsgáltuk a foglalkozás 

hagyományozódásának tendenciáját az apa és az anya esetében is. (9. Táblázat). 

 
9. Táblázat. Egészségügyi- és pedagógus hivatást folytató szülők megoszlása a mintában (Nápoló=381, 

Npedagógus=402)13 

 
 Diplomás ápoló hallgató Pedagógus hallgató 

Foglalkozás Apa % Anya % Apa % Anya % 
Ápoló 1 9,4 1,5 5,5 
Mentőápoló 0,8 0 0 0 
Szociális munkás 0,3 0,8 0 0 
Pedagógus 1 3,1 3 10 
Asszisztens 
egészségügyben 

0 2,9 0 0 

Szülésznő 0 0,3 0 1,2 
Óvónő  2,4  4,4 
Paramedikális 
személyzet 

0 0 0 1 

Orvos 1 0 2,5 0 
 

Diplomás ápolók körében az anyáknál 9,4%-ban apák esetében 1%-ban történik a pálya 

áthagyományozódása, pedagógus hallgatóknál anyák esetében 10%-ban, apáknál 3%-

ban. Az ápoló foglalkozású anyák gyermekének alacsony az esélye, hogy pedagógus 

legyen (OR=0,175, 95% CI:0,076-0,405). A pedagógus foglalkozású anyáknak az 

esélyhányados szerint 5,714 szeres, (95% CI:2,467-13,238) az esélye, hogy gyermeke 

ápoló legyen. 

 

5.1.5. A család anyagi helyzetének szubjektív megítélése 

A mobilitási esélyek közötti vizsgálatnál a szülők iskolázottsági szintje, munkajelleg 

csoportja és anyagi helyzete között nincs szükségszerű kapcsolat, ezért a család anyagi 

helyzetének szubjektív megítélését külön kérdésben vizsgáltuk. 

                                                 
13 A táblázatba az egészségügyi- és pedagógus hivatások kerültek be. 
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Az ápolók 10,8%-a, a pedagógus hallgatók 4,5%-a nyilatkozott arról, hogy gyakran 

került a család nehéz anyagi helyzetbe, majdnem kétszeres annak az esélye, hogy a 

diplomás ápoló családjának gyakran voltak anyagi nehézségei, mint a pedagógus 

hallgatóknak. (OR=1,87, 95%CI:0,771-4,305). 

Nagyon ritkák voltak az anyagi nehézségek a pedagógus hallgatók 36,1%-nál és az 

ápolók 29,4%-nál. (4. Ábra). Az esélyhányados OR=0,618, 95% CI:0,306-1,247. 

 
4. Ábra. Az anyagi helyzet szubjektív megítélése a hallgatók körében (Nápoló=381, Npedagógus=402) 

  

 
 

Kereszttáblával vizsgáltuk az apa iskolai végzettsége és az anyagi helyzet szubjektív 

megítélése közötti kapcsolatot. Jellemzően a hallgatók harmada illetve több mint 

harmada nyilatkozott anyagi nehézségekről, ha az apa iskolai végzettsége középfokú 

(32,6%), főiskolai (37,6%) vagy egyetemi (40,3%) volt. Soha nem volt anyagi 

nehézsége a 8 általánost végző apák családjának több, mint harmadánál ( 35,9%), 

(p<0,001). 

5.1.6. A család lakóhelye  

A mintában résztvevő hallgatók többsége városban és falu/községben lakik. A jelenlegi 

lakhely és 14 éves kor előtti lakhelyben minimális változás tapasztalható. Diplomás 

ápoló hallgatók esetében Budapestről és megyeszékhelyről falura költözés figyelhető 

meg, kevesebb, mint 5% alatti létszám esetében. Pedagógus hallgatóknál 
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megyeszékhelyről kisvárosba történt a vándorlás. A hallgatók több, mint háromnegyed 

része (Nápoló=82,4%, Npedagógus=81,3%), összkomfortos lakásban él, a 

komfortos/félkomfortos lakások aránya: Nápoló=14,4%, Npedagógus=15,4%, a komfort 

nélküli lakások aránya minimális Nápoló=2,4%, Npedagógus=3,2%. 

A pályaválasztási attitűd és a pályaválasztást befolyásoló 
tényezők vizsgálata 

5.1.7.  Pályaválasztás motívumainak vizsgálata 

A pályaválasztási döntés rendszerint többféle negatív és pozitív hatás eredménye, tehát 

pozitív és negatív értékkontinum szerint értelmezhető. Gyakori az úgynevezett 

kompromisszumos vagy kényszeres jellegű választás. Ez negatívnak is tekinthető, 

ugyanis a pálya iránti pozitív érdeklődés hiányát jelzi (Váriné SzI. 1981).  

Az adatfelvétel során a külső és interperszonális motivációkat is feltérképeztük. A 

döntésben az „embereken való segítés” és a „pálya iránti érdeklődés” bizonyult a 

hallgatói pályaválasztási motiváció legerősebb faktorának. Ez a diplomás ápoló és a 

pedagógus hallgatóknál is egyértelműen befolyásolta a döntést. (10. Táblázat). A 

„biztos munkahely” az ápolók között a harmadik helyre, míg pedagógusoknál a 

negyedik helyre került. A társadalmi megbecsültség ápolóknál a negyedik, 

pedagógusoknál a harmadik helyen szerepel.  
10. Táblázat. Pályaválasztási motivációk (Nápoló=381, Npedagógus=402) 

 
 Ápoló hallgatók N=381 Pedagógus hallgatók N=402 
  Summa Átlag Szórás Summa Átlag Szórás 
Az embereken való segítés  1296,00 3,42 0,71 1068,00 2,65 ,96
A pálya iránti érdeklődés  1285,00 3,40 0,76 1070,00 2,66 1,06
Biztos állás lehetőségének  893,00 2,36 1,02 795,00 1,97 0,91
Társadalmi megbecsülés  771,00 2,02 0,98 820,00 2,03 0,92
1-4 sor summa összege 4200 3843  
Karrierlehetőség a pályán 726,00 1,93 0,88 776,00 1,93 0,92
Szülői befolyás hatása  723,00 1,91 0,99 709,00 1,76 0,84
Barát, családtag példája  721,00 1,90 1,01 686,00 1,70 0,91
Pedagógusi befolyásoló 
hatása  605,00 1,58 0,90 745,00 1,85 0,99

Sok pénzt keresésének 
lehetősége,  598,00 1,56 0,80 659,00 1,63 0,87

"Máshová nem vették 
volna fel"  518,00 1,37 0,78 669,00 1,66 0,96

5-10 sor szumma összege 8136 8097  
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A család és barátok hatása közel azonos arányban érvényesült. A karrier lehetősége a 

hallgatók többségét kevésbé vagy egyáltalán nem befolyásolta. A pedagógus befolyása 

pedagógus hallgatóknál jobban érvényesül. A motivációk sorának utolsó helyein a „sok 

pénz keresésének a lehetősége” és a „máshova nem vettek fel” szerepel.  

Megvizsgáltuk a nemek közötti pályaválasztási motivációkat is az „embereken való 

segítés” a diplomás ápoló lányoknál 41,3%-kal, a fiuknál 16,3%-kal jelent meg az első 

helyen, (p>0,001), tehát az esélyhányados OR=0,417, 95% 95%CI:0,182-0,958. A 

pedagógus hallgatók körében a lányok 22,9%-át, a fiúk 12,3%-át (p>0,000), „nagyon 

befolyásolta” az embereken való segítés. Esélyhányadossal kifejezve OR=0,293, 

95%CI:0,138-0,620. A válaszok arányából következik, hogy a nők a társadalom által 

elvárt feleletet nagyobb arányban jelölték meg. Érdekes eredmény, hogy a társadalmi 

megbecsültséget a férfiak kétszer olyan gyakran jelölték meg, mint „nagyon 

befolyásolta” tényezőt. A diplomás ápoló lányok 5,2%-a, a fiuk 10,5%-a, (p>0,1910). 

Az esélyhányadossal vizsgálva a mintában résztvevő fiúk 8 szoros eséllyel választják a 

„társadalmi megbecsültség” miatt az ápolói pályát. OR=8,000, 95%CI:1,859-34,423. A 

pedagógus hallgató lányok 3,6%-a, a fiúk 8,2%-a (p>0,151), a számított esélyhányados 

OR=2,000, 95%CI:0,769-5,198. Összességében a fiuk választására jobban hat a 

„társadalmi megbecsültség”. 

A negatív hatások (a kényszerválasztás) mindkét hallgató csoportnál az utolsó helyeken 

(pedagógus=9. diplomás ápoló=10.) szerepel. A valóságban gyakori a 

kényszerválasztás, és ezek ismeretében a valós motívumok erősségét pontosabban 

értékelhetjük. 

5.1.8. A pályaválasztást befolyásoló tényezők (iskola típusa, tanulmányi 
eredmények) 

A középiskola típusa erőteljesen befolyásolja a továbbtanulási esélyeket. A hallgatók 

többsége gimnáziumban (Nápoló=47,0%, Npedagógus=68,7%), és szakirányú 

szakközépiskolában (Nápoló=40,9%, Npedagógus=20,1%), végezte középiskolai 

tanulmányait. Az iskolatípus adekvát pályaválasztást feltételez. 

A tanulmányi eredmény dominánsan szelektáló tényezője a pályaválasztásnak. Az 

iskolai tanulmányok eredményeit a 5. ábra mutatja. Az átlagértékekben az általános 
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iskolai tanulmányok eredményeihez (Átlagápoló=3,16, Átlagpedagógus=3,62), képest 

csökkenés tapasztalható a középiskolában (Átlagápoló=2,87, Átlagpedagógus=3,1).  
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5. Ábra. Tanulmányi eredmények megoszlása képzési szintek és hallgatói csoportok szerint 

(Nápoló=381, Npedagógus=402) 

 

 
 

5.1.9. A pályaválasztás időszaka 

Az ápolóhallgatók 38,6%-a, a pedagógus hallgatók 15,7%-a a pályaválasztást az 

általános iskolás korra helyezi. A pedagógus hallgatók egyötöd eséllyel választják a 

hivatásukat általános iskolás korban, mint az ápoló hallgatók, OR=0,228, 95% 

CI:0,148-0,352. A pedagógus hallgatók több, mint 50%-a, a pályaválasztás időszakát a 

középiskolás évek utolsó időszakára helyezi. (középiskola utolsó éve:38,1%, érettségi 

után:27,1%). (6. Ábra). Pedagógus hallgatók esetében negyede az esély arra, hogy korai 

pályaválasztás történik. OR=0,266, 95% CI:0,137-0,517. 

Nemek szerint is vizsgáltuk a pályaválasztás időszakát. 

Női diplomás ápoló hallgatók körében nagyobb arányban fordul elő a korai (általános 

iskolás kor:39,7%) pályaválasztás, mint fiúk esetében (25,8%). Az érettségi évében 

történő választásnál ellentétes arányt találtunk: nők:13,1%, férfi:38,7%. Szignifikancia 

szint: p=0,005.  

Pedagógus hallgatóknál a nemek szerinti megoszlás eredményei azt bizonyítják, hogy a 

fiúkra inkább jellemző (81,2%), mint nők esetében (58,2%) a késői választás (p>0,000). 

A korai, általános iskolás korban a nemek szerinti megoszlás, nők: 19,3%, férfiak: 7,4% 

(p>0,000). A válaszolók szüleinek iskolai végzettsége és a pályaválasztás időszaka 
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közötti összefüggés vizsgálata során nem észleltük az apa iskolai végzettségének 

befolyását, míg az anyák esetében a hatás igazolható. 

 
6. Ábra. A hallgatók pályaválasztási időszakának megoszlása (Nápoló=381, Npedagógus=402) 

 

 
 

Diplomás ápoló hallgatóknál, ha az anyának, szakmunkásképző/szakiskola végzettsége 

van, gyermekeik 54%-a (p=0,005) az általános iskolás években választott pályát. 

Pedagógus hallgatók esetében, ha az anyának egyetemi végzettsége van, a válaszadók 

többsége (80,1%) a középiskola utolsó évében (p=0,005) választott pályát. 

 

5.1.10. A pályaválasztás határozottsága és stabilitása  

A munka humán jellege és a segítés szándéka meghatározó szakmaválasztási 

motívumként szerepelt. A pályaválasztás megalapozottságát mutatja, hogy a kutatásban 

résztvevők többsége (Nápoló=83,9%, Npedagógus=58,9%, p>0,000), az aktuális 

tanulmányaiknak megfelelő főiskolai kart jelölte meg első helyen és első alkalommal a 

mintában részvevők több, mint háromnegyedének sikeres volt a felvétele Nápoló=84,3%, 

Npedagógus=65,4%. Pedagógusoknál 17,2%-a második és 11,2%-a harmadik helyen jelölte 

meg a szakot. Az ápoló hallgatók és pedagógus hallgatók több, mint 80%-a első 

alkalommal sikeresen felvételizett (Nápoló=82,7%, Npedagógus=82,3%). A kutatás során 

elemeztük a választás stabilitását, azon keresztül, hogy milyen foglalkozás merült még 
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fel a jelentkezés során. Azokat a foglalkozásokat számítottuk be az elemzésbe, 

amelyeket első, másod és harmadsorban is választanák, és a legmagasabb arányban 

megtalálható a válaszlistán. (11. Táblázat). 

 
11. Táblázat. A hallgatók pályaválasztásának estleges lehetőségei (Nápoló=381, Npedagógus=402) 

 
Diplomás ápoló hallgatók Pedagógus hallgatók 

Gyógytornász Közgazdász 
Elsősorban:9,2% Elsősorban:5,5% 

Másodsorban:2,9% Másodsorban:7,7% 
Harmadsorban:1,8 Harmadsorban:2,5% 

Szülésznő Előadóművész 
Elsősorban:3,1% Elsősorban:9% 

Másodsorban:1,8% Másodsorban:7% 
Harmadsorban:0,9% Harmadsorban:3,7% 

Védőnő Mérnök 
Elsősorban:3,9% Elsősorban:8,5% 

Másodsorban:3,1% Másodsorban:5,7% 
Harmadsorban:1,0% Harmadsorban:3,7% 

Pedagógus Pedagógus (egyetemi 
végzettségű) 

Elsősorban8,1% Elsősorban:5,5% 
Másodsorban7,9% Másodsorban:4% 

Harmadsorban:3,9% Harmadsorban:4% 
Orvos Orvos 

Elsősorban:15% Elsősorban:2,7% 
Másodsorban:3,1% Másodsorban:4,5% 
Harmadsorban:1% Harmadsorban:3,5 

 
A diplomás ápoló hallgatóknál dominánsan az egészségügyi pályák választása és a 

pedagógus pálya jelentkezett. A pedagógus hallgatóknál első helyen a művész pálya a 

következő helyen a műszaki és a közgazdász pálya áll, de stabilan továbbtanulási 

iránnyal a pedagógus egyetemi végzettség megszerzése is jelen van. 

A kérdéssel a pályához történő ragaszkodást mértük.  

A diplomás ápoló hallgatók 47,5%-a 90 vagy kevesebb, 20%-a 101 vagy magasabb, a 

pedagógus hallgatók 10%-a 90 vagy kevesebb, 70,3%-a 101 vagy magasabb 

pontszámmal nyert felvétel. (12. Táblázat). 
 

12. Táblázat. A felvételi pontszámok megoszlása 
 

 
Diplomás ápoló hallgatók % Pontszám Pedagógus hallgatók % 

47,5 >90 10,7 
26,2 91-100 25,5 
11,6 101-110 54,7 
8,4 <111 15,4 
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Az intézmények közötti pontszámok összehasonlítására nem került sor, mert 

intézményenként különbözőek voltak az elmúlt években a felvételi pontok.  

Az elköteleződés vizsgálata során, az önzetlen segítés gyakorlati megjelenését is 

megkérdeztük a válaszadóktól. Egynegyedük végzett közösségi tevékenységet a 

tanulmányai alatt: Nápoló=26,8%, Npedagógus=26,6%. A tevékenységek jellegének 

megoszlása között sincs különbség. 

A hallgatók hivatással és pályaválasztással kapcsolatos 
értékítéletei 

5.1.11. A hivatáspresztízs társadalmi és szubjektív megítélése 

A társadalmi megbecsülés kategóriáját gyakran használják a hivatások értékítéletének 

kutatása során (Ferge Zs. et al. 1972, Bánlaky P. et al. 1981, Nagy M, 1998.). 

Ötfokozatú skálát alkalmaztunk (1=nagyon alacsony, 2 alacsony, 3=közepes, 4=magas, 

5=nagyon magas), amelyben a társadalom által közvetített szubjektív megítélést kértük. 

Az önelhelyezés átlagértéke Nápoló=2,46, Npedagógus=2,89, szórás értéke Nápoló=0,94, 

Npedagógus=0,75. A kutatásban résztvevők szerint a társadalom alulértékeli az ápolói és a 

pedagógus pályát.  

A hivatások társadalmi megítélése között tendenciózus belső különbséget alig találtunk. 

A nemek közötti eltérések értékelése még értelmezhető. A pedagógus hallgató nők és 

ápoló hallgató férfiak magasabbra értékelik az ápoló hivatást, mint társaik, de az eltérés 

mértéke nem jelentős.  

Egy következő kérdéssel arra kerestük a választ, hogy a megkérdezettek hogyan látják 

egymás hivatásának presztízsét. Az ápoló hallgatók a pedagógus pálya presztízsét 

átlagban 3,03-ra (szórás: 0,92) értékelték. A pedagógus hallgatók ápoló pályára adott 

presztízs pontszám átlaga: 2,89 (szórás: 0,75). Az értékelésekből kitűnik, hogy az 

alacsony pontszámok homogén válaszokat tükröznek. 

A főiskolára történő sikeres felvételkor a baráti körből tapasztalható visszajelzések 

alapján a hallgatók több, mint háromnegyed része elismerésben részesült Nápoló=81,1%, 

Npedagógus=85%. A diplomás ápoló hallgatók sikeresebbnek ítélik a pályaválasztást, 
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ugyanis a kérdezettek 82,9 %-a tanult szakmájában kíván elhelyezkedni (Kovácsné TÁ. 

et al. 2004, Feith HJ. et al. 2005, Feith HJ. et al. elbírálás alatt). 

A pályaválasztás sikeréről saját és szüleik véleményét is kérdeztük. (13. Táblázat). 

 
13. Táblázat. A vélemények a pályaválasztás sikeréről (N=381, N=402) 

 
Diplomás ápoló 

hallgatók 
 Pedagógus- 

hallgatók 

A kérdezett véleménye a pályaválasztás sikeréről 

10,6% 17% 
26,8% 31,3% 
61,6% 

Negatív megítélés a pályaválasztásról 
Semleges megítélés a pályaválasztásról 

Sikeres pályaválasztás 51,7% 
A szülők véleménye a pályaválasztásról 

5,3% 4,2% 
16,5% 18,9% 
76,3% 

Negatív megítélés a pályaválasztásról 
Semleges megítélés a pályaválasztásról 

Sikeres pályaválasztás 76,9% 
 

 

A pedagógus hallgatók válaszai kevésbé egységesek, mert több, mint fele részben 

sikeresnek ítélik a pályaválasztást, de csak 38,1%-ban kívánnak a végzést követően 

pedagógusként elhelyezkedni. Nem tapasztalható lényeges különbség a válaszokban, a 

képzési helyszínek és a nemek megoszlásában sem.  

5.1.12. A hivatás szakmai presztízsének megítélése 

A kutatásban résztvevők szerint a társadalom az ápolói pályát alulértékeli. A kórházi 

hierarhiában az általános értékítéleten belül, ez a vélekedés leginkább az orvosok és a 

középfokú végzettséggel rendelkező ápolók körében jelentkezik. A jövőbe vetett 

optimizmust tükrözi, hogy a megkérdezettek szerint a kórház vezetése viszont magasra 

értékeli szerepüket. 

A következő kérdéscsoportban megvizsgáltuk az egészségügyben az eltérő iskolai 

végzettséggel rendelkező szakdolgozói csoportok megbecsültségét. Az ápoló hallgatók 

eredményei szerint (Nápoló=53,8%) ez a megbecsültség leginkább az egyetemi 

végzettségű ápolókhoz hasonlít, a pedagógus hallgatók háromnegyedének 

(Npedagógus=78,1%) véleménye szerint a középfokú végzettségű ápolóhoz. Mindkét 

csoport véleménye szerint a megbecsültség legkevésbé az orvosi hivatáshoz hasonlít 

Nápoló=63,8%, Npedagógus=61,9%. A gyógytornászok és dietetikusok megbecsültségéhez 

harmadrészben hasonlít a diplomás ápolói pálya.  (6. sz. Melléklet.). 
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Megállapítható a fenti eredmények alapján, hogy negatív szubjektív vélemények 

tükröződnek mindkét hallgatói réteg körében.   

5.1.13. A hivatás presztízsének perspektívái  

Az ápolói pálya várható presztízsfokozódását inkább ápoló hallgatók jósolták 

(Nápoló=51,2%, Npedagógus=24,1%, OR:4,323, 95%CI:3,058-6,111), a pedagógus 

hallgatók ebben a tekintetben jóval pesszimistábbak voltak.  

Ugyanakkor érdekes ellentmondás is felfedezhető, ugyanis a megkérdezettek 60,8%-a 

(Nápoló=73,4%, Npedagógus=47,8%) ennek ellenére sem ajánlaná gyermekének az ápolói 

pályát.  

Jellemző jelenség napjainkban, hogy munkát vállalnak a fiatalok a főiskolai 

tanulmányok ideje alatt. Ennek indítéka lehet gyakorlatszerzés, biztos munkahely 

feltételezése, anyagi javadalmazás és karitatív tevékenység. A megkérdezett hallgatók 

körében is gyakori a munkavállalás (Nápoló=25,7%, Npedagógus=12,4%). A pedagógus 

hallgatók körében az ápoló hallgatókkal szemben egyötöd annak az esélye, hogy 

munkát vállaljanak tanulmányaik alatt (OR: 0,195; 95% CI: 0,038-0,988).  

A kutatásban résztvevő hallgatók közel harmada (Nápoló=31%, Npedagógus=12,4%) az 

anyagi indokot jelölte meg. A hallgatók társadalmi hátterének ismeretében az eredmény 

nem meglepő. 

A vélemények meglehetősen ambivalensek, amelyeket egyaránt befolyásolják a 

professzionalizáció ellentmondásai, az oktatás magas elvárásai és a szakma speciális 

sajátosságai, amelyek mind ezeket a hivatásokat jellemzik. 

5.1.14. A hivatáshoz kapcsolódó értékek 

Abból a szempontból is vizsgáltuk a hallgatói véleményeket, hogy a szakmai 

felkészültséget, az empátiás készséget, vagy az önzetlen segítségnyújtást tartják-e a 

legfontosabb értéknek a pályájuk során és a felsorolt értékek közül -ha hiányzik 

valamelyik-, azt kizárják-e a pálya alkalmasságból. Az ápoló hallgatók első (67,2%), 

második (62,5%) és harmadik (53,5%) helyen is az önzetlenül végzett segítséget 

jelölték meg. A kizáró értékek rangsorában ugyanezen érték hiánya szerepel (53,5%, 

37%, 37%). A pedagógus hallgatók véleménye a legfontosabb értékek rangsoráról: első 
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hely, önzetlen segítés (74,9%), második és harmadik hely: az empátia (48,8%, illetve 

39,6%). Kizáró értékek rangsorában első (62,4%), második (56,5%), és harmadik 

helyen (43,8%) is az önzetlen segítés szerepel.  

Szabadidős tevékenységek vizsgálata  

5.1.15. A szabadidő eltöltésének módjai 

A szabadidő eltöltése, a kulturális fogyasztás különbözőségei meghatározó szerepet 

játszanak a fiatalok életében. Szabadidőben a művelődés mellett olyan tevékenységeket 

is elvégeznek, mint sportolás, mozgás, kirándulás és egyéb hobbitevékenység. A 

kedvelt tevékenység tükrözi az értékrendet is. (14. Táblázat) 

 
14. Táblázat. A hallgatók által preferált szabadidő tevékenység (N=381, N=402) 

 
 

Diplomás ápoló hallgatók 
 

 Pedagógus hallgatók 

1. 
sorban 

% 

2. 
Sorban 

% 

3. 
sorban 

% 

Sor 
összeg 

Végzett tevékenység 1. 
sorban 

% 

2. 
Sorban 

% 

3. 
sorban 

% 

Sor 
összeg 

18,6 17,3 13,1 49,0 Olvasás 16,4 17,4 15,7 49,5 
7,1 7,3 5,8 20,2 Zenehallgatás(könnyűzene) 6,0 6,5 12,9 25,4 

14,5 4,2 7,6 26,3 Pihenés, alvás 7,1 2,7 4,0 13,8 
10,2 10,5 7,3 28,0 Sportolás 13,9 9,0 12,4 35,3 
5,0 6,6 7,3 18,9 Táncolás, szórakozás 6,7 7,2 8,2 22,1 
3,7 6,3 7,6 17,6 Tv nézés 1,0 7,7 4,7 13,4 
2,1 6,0 1,3 9,4 Mozi látogatás 2,5 6,5 2,5 9,5 
2,1 0,8 2,1 5,0 Beszélgetés 2,0 0,5 0,5 3,0 
0,3 0,8 2,1 3,2 Komputerrel játszás, 

(internet, chet) 
1,7 2,5 2,7 6,9 

0,8 1,3 1,0 3,1 Szakmai továbbképzés 0 0,5 0 0,5 
0,3 1,2 0,5 2,0 Szinházba, múzeumba 

járás 
1,2 0 1,0 2,2 

0 0 0,5 0,5 Klasszikus koncertre járás 0 0 0,5 0,5 
0,3 0 0,3 0,6 Könnyűzenei koncertre 

járás 
0 0,7 1,5 2,2 

8,7 7,5 9,7 25,9 Természetjárás, kirándulás 14,9 7,7 7,0 29,6 
10,5 8,7 4,7 23,9 Családi közös program 3,0 3,0 4,5 10,5 
1,6 3,4 4,2 9,3 Házimunka 0,5 2,2 1,7 4,4 
1,3 1,3 1,6 4,2 Tanulás 0,7 4,2 2,5 7,7 
0,3 0,8 0 1,1 Pénzkereső tevékenység 0 1,2 0 1,2 
7,6 6,8 3,1 17,5 Baráti programon való 

részvétel 
16,4 3,7 9,7 29,8 

0 0 0,5 0,5 Hobby tevékenység 3,7 4,2 3,7 11,6 
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A hallgatók a szabadidejüket legszívesebben a családdal (Nápoló=49,3%, 

Npedagógus=36,8%) és barátokkal töltik (Nápoló=44,6%, Npedagógus=58,2%).  

A kérdőívben szerepel a legkedvesebb szabadidő eltöltési tevékenységek felsorolása, 

amelyet a válaszadók számára nyitott kérdésként tettünk fel. A téma érdekességét 

tükrözi, hogy a hallgatók válaszadási aránya nagyon magas (Nápoló=89,5%, 

Npedagógus=93,9%).  

A legmagasabb pontértéket az olvasás, sportolás, természetjárás, a családi- és baráti 

program kapta. A sport és a természetjárás, mint aktív kikapcsolódási program magas 

értéken szerepel. A szabadidős mozgás mennyisége egyértelmű kapcsolatban áll az 

egészségi állapottal (Feith HJ. et al. elbírálás alatt). A táncolás/szórakozás kategória is 

nagyon széles skálát ölel fel. A legtöbben a „bulizást” értik alatta, ami zenés-táncos 

szórakozóhelyet, legtöbbször diszkót jelent. A tanulás a főiskolás lét jellemzője is jelen 

van. A pihenés relatív magas pontértéke elgondolkodtató. Az adott tevékenységen 

legtöbbször semmittevést értenek a fogalom értelmezésekor, vagyis nem csinálnak 

semmit, csak passzívan töltik az időt (Andor M. 1999.). A pedagógus hallgatók 

szívesebben töltik szabadidejüket aktívan (sport: Nápoló=28, Npedagógus=35,3, 

természetjárás Nápoló=25,9 Npedagógus=29,6) és a diplomás ápolóknál magasabb arányban 

van jelen a passzív pihenés, alvás (Nápoló=26,3, Npedagógus=13,8).  

A média használat mérésére a televízió nézési szokásokat, annak időtartamát és az 

újságolvasást vizsgáltuk. Magasak a tévénézési gyakoriságok Nápoló=17,6%, 

Npedagógus=13,4%).  
7. Ábra. A Tv nézési szokások időtartalmának megoszlása a hallgatók körében (N=381, N=402) 

 
p>0,073 
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A pedagógus hallgatók a 7. ábra adatai szerint ritkábban néznek televíziót, mint a 

diplomás ápoló hallgatók. 

Az újságolvasás diplomás ápoló hallgatók körében gyakoribb (napi újságolvasás 

Nápoló=43,6%, Npedagógus=38,3%, hetente Nápoló=41,5% Npedagógus=44,4%). Ha 

összességében vizsgáljuk a napi és heti szokást a különbségek szinte kiegyenlítődnek 

Nápoló=85,0%, Npedagógus=82,7%. A két csoport összehasonlítása során nincs más 

lényeges különbség. 

A nemek szerinti megoszlást is vizsgálva a fiúk 28-szor nagyobb eséllyel komputerrel 

tevékenykednek (OR: 28,000; 95% CI: 2,422,-323,705), és 3-szor nagyobb eséllyel 

sportolnak (OR: 3,170; 95% CI: 0,840-11,966), mint a lányok. A tv nézés mindkét 

hallhatói csoportban magas Nápoló=17,6, Npedagógus=13,4. 

A következő kérdéscsoportban 5 fokozatú skála segítségével vizsgáltuk az értékek 

fontosságát az egyén életében. (A 5= nagyon fontos, 4=elég fontos, 3=fontos, 2=nem 

nagyon fontos, 1=egyáltalán nem fontos magyarázat tartozott). (15. Táblázat). 

 
15. Táblázat. Hallgatói értékek átlaga és szórás értékei (N=381, N=402) 

 
Diplomás ápoló 

hallgatók  
 Pedagógus hallgatók 

Átlag Szórás Tevékenység Átlag Szórás 
3,89 0,89 Munka 3,75 0,91 
4,65 0,77 Család 4,62 0,83 
4,21 0,91 Barátok, ismerősök 4,41 0,76 
3,87 0,85 Szabadidő 3,92 0,88 
2,22 1,03 Politika 2,05 1,04 
2,44 1,26 Vallás 2,80 1,40 

 

Az átlagértékek fontossági sorrendbe történő rendezése során a család és barátok a 

legfontosabbak, mindkét hallgatói csoport esetében. A vallás és politika nem fontos a 

hallgatóknak. Az eredmények összhangban vannak az előző kérdés válaszaival.  

5.1.16. Szabadidős tevékenység mennyiségi mutatói  

A napi tevékenységek rangsora az időráfordítások tükrében 
 
A kérdőíven 14 tevékenység van felsorolva. A rangsorolást az alapján végeztük, hogy a 

kitöltő beírta, hogy az adott tevékenységeket milyen gyakorisággal végezte. A legtöbb 
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időt igénylő tevékenységeket a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az egyes tevékenységekre 

adott pontszámoknak az átlaga mutatja a tevékenységszférában elfoglalt helyet.  

A leggyakoribb tevékenység a zenehallgatás és pihenés, amely a szabadidős 

kérdéscsoport előző kérdéseivel összhangban van, illetve azt megerősíti. 

A szabadidő mennyiségi mutatóinak mérésére a hétköznapi és hétvégi időszakban vélt 

szabadidő mennyiségét használtuk. Naponta és a hétvégeken a főiskolások kevés 

szabadidővel rendelkeznek. A hétvégi szabadidő átlagát vizsgáltuk szombaton 

(Nápoló=8,8 óra/nap Npedagógus=6,9 óra/nap) és vasárnap (Nápoló=8,9 óra/nap Npedagógus=7,5 

óra/nap). Hétköznap átlagosan ez az időtartam Nápoló=3,7 óra, Npedagógus=2,55 óra. Az 

adatok szerint alacsonynak tűnnek ezek a számok. A sok vagy kevés kategóriát az dönti 

el, hogy mivel töltik, mire használják fel a rendelkezésre álló időmennyiséget.  

Vizsgáltuk egy átlagos hét tevékenységeit. Legtöbb időt az iskolai tanulmányok 

végzésére (Nápoló= 22,8 óra/hét Npedagógus=20,9 óra/hét) fordítják és további otthoni 

tanulásra. A további sorrend szórakozás, kereső tevékenység és kulturális tevékenység. 

Diplomás ápoló hallgatók kétszer annyi időt töltenek pénzkereső tevékenységgel, mint a 

pedagógus hallgatók. A tevékenységek heti megoszlását a 16. táblázatban követhetik 

nyomon. 
16. Táblázat. Tevékenységek heti megoszlása a hallgatói csoportok körében (N=381, N=402) 

 
Diplomás 

 ápoló hallgatók  
 Pedagógus hallgatók 

Tevékenységgel töltött 
idő átlaga hét/óra 

 
Tevékenység 

Tevékenységgel töltött 
idő átlaga hét/óra 

22,8 Iskolai tevékenység, óralátogatás 20,9 
6,5 Otthoni tanulás 9,9 
6,3 Szórakozás 5,5 
6,8 Munka/kereső tevékenység 3,4 
3,0 Kulturális tevékenység 2,3 
3,8 Egyéb tevékenység (továbbképzés, 

nyelvtanulás stb.) 
1,7 

 

Diplomás ápoló- és pedagógus hallgatók jövőbeni szakmai tervei 

Hivatástervek. Diplomás ápolóként a válaszadók 82,9%-ának állt szándékában 

elhelyezkedni, tehát a hivatást illetően optimisták (Kovácsné TA. et al. 2004. Feith HJ. 

et al. 2005. Feith HJ. et al. elbírálás alatt). Az egészségügyi területek szerinti 
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megoszlása: fekvőbetegellátás 46,5%, járó beteg szakellátás 16,8%, alapellátás területén 

(körzetben) 9,4% és háziápolási szolgálatnál 6,8%.  

A fekvőbeteg osztályok közül a tervek között többségben a hagyományos szakterületek 

szerepelnek. (17. Táblázat). 
17. Táblázat. Diplomás ápoló hallgatók elhelyezkedési szándéka (N=381) 

 
Osztály Fő % 

nem válaszolt 208 54,6 
belgyógyászat 36 9,4 

sebészet 30 7,9 
intenzív osztály 29 7,6 

szülészet, nőgyógyászat 15 3,9 
baleseti sebészet 9 2,4 

neurológia 3 ,8 
gyermekosztály 32 8,4 

kardiológia 4 1,0 
Hospice osztály 1 0,3 

geriátria 4 1,0 
onkológia 2 0,5 

pulmonológia 2 0,5 
rehabilitáció 2 0,5 

műtő 1 0,3 
kisklinikumi osztály 3 0,8 

pszichiátria 1 0,3 
összesen 381 100 

 

(A probléma a hallgatók számára nyitott kérdésként került megfogalmazásra.)  

A leginkább kedvelt osztályok: belgyógyászat, gyermekosztály, sebészet és intenzív 

osztály. A nem válaszolók aránya 54,6%. Feltételeztük a kapott adatok alapján, hogy 

azért magas ez az arány mert sokan még nem döntöttek a szakirányt illetően. A 3-4. 

éves ápoló hallgatók munkavállalási terveiben a belgyógyászat szerepel, az 1-2. évesek 

többségükben a gyermekgyógyászatot választanák.  

 

8. Ábra. A tanult hivatásban történő elhelyezkedés esélye a vizsgált hallgató csoportokban (N=803) 

 

 

A diplomás ápoló hallgatók közel tíz-szeres 

eséllyel a tanult szakmájukban szeretnének 

elhelyezkedni, mint a pedagógus hallgatók. 

OR:9,471,  95%CI:6,658-13,472 
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A pedagógus hallgatók 38,1%-ának állt szándékában elhelyezkedni tanult hivatásában. 

A hallgatók 48,0%-a önkormányzati iskolában, 6,2%-a felekezeti iskolában és 4,7%-a 

alapítványi (nem felekezeti) iskolában kíván elhelyezkedni (41% nem válaszolt).  

Évfolyamok szerinti megoszlásban vizsgáltuk a nem döntők arányát, de csak minimális 

eltérést tapasztaltunk. ÁpolóI.évfolyam=49,1%, PedagógusI.évfolyam=57% 

ÁpolóII.évfolyam=57,5%, PedagógusII.évfolyam=60%, ÁpolóIII.évfolyam=56,5%, 

PedagógusIII.évfolyam=58%% ÁpolóIV.évfolyam=56,8%, PedagógusIV.évfolyam=69%. Nagyon 

érdekes viszont, hogy az első évfolyamban alacsonyabb a bizonytalanok aránya, ami 

véleményünk szerint a hivatás irányában tanúsított optimizmusukat tükrözi.  

5.1.17. A munkavállalás lehetőségei, nehézségei 

A hallgatók karrierrel kapcsolatos jövőbeni félelmeik közül legtöbben az alacsony 

jövedelmet és az alacsony megbecsültségi szintet jelölték meg. Az ápoló hallgatók 

azonos nehézségek közé sorolják az alacsony színvonalú munkát és a családi életet. (18. 

Táblázat). A pedagógus hallgatóknál a rugalmatlan időbeosztást és a végzettséghez 

képest alacsonyabb színvonalú munkát jelölték meg a következőkben. A pedagógus 

pályát a családdal 3,9%-ban nem tudják összeegyeztetni.  

 
18. Táblázat. Hallgatók karrierrel kapcsolatos félelmei (N=381, N=402) 

 
Diplomás ápoló 

hallgatók  
 Pedagógus hallgatók 

Érték 
% 

Szignifikancia 
szint 

Jövőbeni félelmek oka Érték 
% 

Szignifikancia 
szint 

44,4 0,000 Alacsony jövedelem 60,8 0,000 
44,5 0,000 Megbecsültség hiánya 50,3 0,000 
29,6 0,000 Családi élettel  

összeegyeztethetetlen 
3,9 0,007 

20,4 0,000 Nagy munkaterhek 22,2 0,000 
24,1 0,000 Rugalmatlan időbeosztás 20,9 0,000 
29,6 0,000 Végzettséghez képest 

alacsony színvonalú 
munka 

20,3 0,000 

 
Korrelációs mátrix segítségével vizsgáltuk az egyes tételek közötti kapcsolatot, így az 

alacsony jövedelem és az alacsony megbecsültségi szint között erős korrelációt 

találtunk. (rápoló=0,618**, rpedagógus=0,715**, p>0,000). Az alacsony jövedelem és az 

alacsony szintű munka is kapcsolatot mutat (rápoló=0,529**, rpedagógus=0,337**, 
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p>0,000). A munkaterhek és a rugalmatlan időbeosztás kapcsolata is erős 

(rápoló=0,518**, rpedagógus=0,165**, p>0,000). 

A válaszadó ápoló hallgatók 57,5%-a, pedagógus hallgatók 53%-a tervez külföldi 

munkavégzést. A motivációs értékek között leggyakrabban a nyelvtanulás szerepelt. 

(19. Táblázat). 

 
19. Táblázat. A külföldi munkavállalás motiváló tényezői (N=381, N=402) 

 
Diplomás ápoló 

hallgatók  
Külföldi munkavállalás 

indoka 
Pedagógus hallgatók 

Érték 
% 

Szignifikancia 
szint 

 Érték 
% 

Szignifikancia 
szint 

79,5 0,000 Nyelvtanulás 84,0 0,000 
43,4 0,000 Karrierépítés 29,1 0,000 
55,7 0,000 Szakmai tudás bővítése 39,0 0,007 
39,7 0,000 Kalandvágy 61,5 0,000 
19,2 0,000 Erkölcsi megbecsülés 

hiánya 
4,2 0,017 

36,1 0,000 Anyagi megbecsülés 
hiánya 

24,9 0,000 

 

Második helyen az ápoló hallgatók a magasabb szintű szakmai tudás megszerzését 

55,7%-ban tartották kiemelendőnek a külföldi munkavállalási tervekben, pedagógus 

hallgatók a kalandvágyat. Harmadik helyen helyet cseréltek a motivációs értékek. 

Mindkét hallgatói csoportnál az anyagi és erkölcsi megbecsültség zárja a motivációk 

sorrendjét. Nagyon érdekes eredmény a pedagógus hallgatóknál, hogy az erkölcsi 

megbecsültség hiánya, mint külföldi munkavállalási tényező, nagyon alacsony.  

A felsőfokú tanulmányok helyszíne befolyásolta a külföldi munkavállalási tervekre 

adott válaszokat. Magyarország nyugati régióiban, a határhoz közeli ápoló képző 

főiskolák hallgatói jóval nagyobb arányban terveztek külföldi munkavállalást, mint a 

keleti országhatár közelében fekvő tanintézményekben tanulók (p=0,035). Pedagógus 

hallgatóknál fordított az arány az Egerben tanulók közel 60%-a szeretne külföldön 

dolgozni, míg a szombathelyi főiskolások 47,8%-a (p=0,001).  

A hallgatók közel negyede már előkészületet is tett a külföldi munkavállalás érdekében  

Nápoló=21,3%, Npedagógus=23,9%. 

A pedagógus hallgatók az elhelyezkedési nehézségeket inkább pesszimistábban ítélik 

meg, mint a diplomás ápoló hallgatók. (20. Táblázat). 
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20. Táblázat. Vélemények az elhelyezkedési nehézségeiről (N=381, N=402) 

 
Diplomás ápoló 

hallgatók % 
 Pedagógus hallgatók 

5,0 Nagyon könnyű 0,5 
22,3 Könnyű 9,2 
44,6 Átlagos 53,2 
19,9 Nehéz 30,8 
6,3 Nagyon nehéz 6,2 
1,8 Nem válaszolt 0,0 

 

Vizsgáltuk az összefüggést a külföldi munkavállalás és az elhelyezkedési nehézségek 

között. Azok az ápolók, akik azt gondolják, hogy „nehéz” (51,3%) és „nagyon nehéz” 

(58,3%) elhelyezkedni, többségükben külföldön szeretnének munkát vállalni. A 

pedagógus hallgatóknál hasonló adatokat kaptunk (40%, 46%). Adataink statisztikailag 

szignifikánsak (pápoló=0,001, ppedagógus=0,052). 

Roceach teszt vizsgálat 

5.1.18. Értékpreferenciák, a célértékek vizsgálata 

A Roceach tesztnek hagyományai vannak a magyar értékszociólógiában, de még senki 

sem végzett összehasonlító vizsgálatot diplomás ápoló hallgatók és pedagógus hallgatók 

körében. Az elmúlt években a rendszerváltozás előtti és utáni értékrendi változások 

leírását követhetjük nyomon Füstös László és Szakolczai Árpád tanulmányaiban (Füstös 

L. et al. 1994, 1999.). A célértékeket alapértéknek is nevezzük. A társadalom tagjai 

számára kívánatos életcélok pl. béke, anyagi jólét, igaz barátság/szerelem, üdvösség.  

Mindkét hallgatói csoportnál az első helyre helyezett érték „A család biztonsága 

(szeretteinkről való gondoskodás)”. Az értékkategóriák sorrendjét a 21. táblázat 

tartalmazza. 

Második helyre „A boldogság (megelégedettség)”, harmadik helyre az „Igaz szerelem 

(meghitt testi és lelki kapcsolat)” került, közel azonos átlagértékekkel. 

A értékelésben középen foglalnak helyett azonos rangsorral „Béke (háborútól és 

konfliktustól mentes világ)”, „A haza biztonsága (külső támadásokkal szembeni 

védettség)”, „Emberi önérzet (öntudat, önbecsülés)”, „Szabadság (függetlenség, 
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választás lehetősége)”: A rangsor 17. és 18. helyére került „A szépség világa (A 

természet és műalkotások szépsége)”, „Üdvözülés (megváltás, örök élet)”.  

 
21. Táblázat. Célérték preferenciák sorrendje a hallgatók között (N=381, N=402) 

 
Diplomás ápoló hallgatók  Célérték kategóriák Pedagógus hallgatók 
Summa 
összeg Átlag Sorrend  Summa 

összeg Átlag Sorrend 

1473,00 3,86 16. Anyagi jólét (jómód, bőség): 1549,00 3,85 15. 
1735,00 4,55 5. Béke (háborútól és konfliktustól mentes világ): 1829,00 4,54 5. 
1794,00 4,70 2. Boldogság (megelégedettség)*: 1918,00 4,77 2. 
1569,00 4,11 12. Bölcsesség (életbölcsesség): 1648,00 4,09 10. 

1814,00 4,76 1. Családi biztonság (szeretteinkről való 
gondoskodás): * 1926,00 4,79 1. 

1746,00 4,58 4. Belső harmónia (belső feszültségektől mentes 
élet): 1825,00 4,53 6. 

1553,00 4,07 13. Egyenlőség (mindenki számára azonos 
lehetőség): 1568,00 3,90 14. 

1606,00 4,21 10. Az elvégzett munka öröme (teljesítmény, 
hasznosság): 1590,00 3,95 13. 

1541,00 4,04 15. Érdekes, változatos élet (élményekben gazdag, 
aktív élet): 1638,00 4,07 11. 

1631,00 4,28 7. A haza biztonsága (külső támadásokkal 
szembeni védettség):** 1709,00 4,25 7. 

1690,00 4,43 6. Igazi barátság (szoros emberi kapcsolat): 1868,00 4,64 4. 
1794,00 4,70 3. Igazi szerelem (meghitt testi és lelki kapcsolat) *: 1901,00 4,72 3. 

1558,00 4,08 14. Kellemes, élvezetes élet (örömök, sok szabad 
idő): 1632,00 4,05 12. 

1622,00 4,25 9. Emberi önérzet (öntudat, önbecsülés): ** 1675,00 4,16 9. 

1630,00 4,27 8. Szabadság (függetlenség, választás lehetősége): 
** 1694,00 4,21 8. 

1411,00 3,70 17, A szépség világa (A természet és műalkotások 
szépsége): *** 1498,00 3,72 17. 

1567,00 4,11 11. Társadalmi megbecsültség (elismerés, tisztelet): 1523,00 3,78 16. 
1194,00 3,13 18. Üdvözülés (megváltás, örök élet): *** 1334,00 3,31 18. 

 
* a skála első részében azonos helyen elhelyezkedő értékek 
** a skála középső részében azonos helyen elhelyezkedő értékek 
*** a skála utolsó részében azonos helyen elhelyezkedő értékek 
Korrelációs együtthatóval vizsgáltuk az értékek együtt járását. Erős kapcsolatot 

találtunk a hallgatók eredményeinek vizsgálata során „Az igaz szerelem (meghitt testi és 

lelki kapcsolat)” és „Boldogság” (megelégedettség) esetében: rápoló=0,560**, 

rpedagógus=0,587**p>0,000 „Haza biztonsága (külső támadásokkal szembeni védettség), 

„Béke (háborútól és konfliktustól mentes világ)” rápoló=0,544**, 

rpedagógus=0,556**p>0,000. 

A grafikus ábrázolással az értékpreferenciák rangsorát szemléltjük. (9. Ábra). Nagyon 

érdekes, hogy 3 csúcspontot kaptunk. „Boldogság” (megelégedettség), „A család 

biztonsága (szeretteinkről való gondoskodás)” és az „Igaz szerelem(meghitt testi és lelki 

kapcsolat)” , ami alátámasztja az életkor szerinti értékek hangsúlyozását. Az állítást 

megerősíti, hogy hallgatók legfontosabb értékeinek is ezeket jelölték meg. „Boldogság” 
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(megelégedettség), Nápoló=16%, Npedagógus=17,7%. „A család biztonsága (szeretteinkről 

való gondoskodás)” Nápoló=25%, Npedagógus=26,4%. „Igaz szerelem(meghitt testi és lelki 

kapcsolat)” , Nápoló=13,6%, Npedagógus=14,7%. 

 
9. Ábra. Célérték preferenciák sorrendjének ábrázolása a hallgatók között (N=381, N=402) 

 

 
Ellentmond a generációs értékeknek a „Kellemes, élvezetes élet” (örömök, sok 

szabadidő) alacsony pontértéke, amely a kutatások szerint fontos a fiatalok számára. 

Az „Üdvözülés (megváltás, örök élet)” rangsorának értékelésére sem találtunk más 

magyarázatot, mint az életkori sajátosság, ugyanis a hallgatók 56,7%-a részesült 

hosszabb ideig hitoktatásban gyermekkorában. A hallgatók legkevésbé fontos értékei 

„Üdvözülés (megváltás, örök élet)” Nápoló=54,1%, Npedagógus=42%, „A szépség világa (A 

természet és műalkotások szépsége), Nápoló=12,1%, Npedagógus=10%. 

5.1.19. Értékpreferenciák, Eszközértékek vizsgálata 

Az eszközértékek olyan tulajdonságok, melyek segítenek a célok elérésében (pl. bátor-

gerinces, alkotó szellemű, logikus gondolkodású, fegyelmezett, szeretetteljes). 

A diplomás ápoló és pedagógus hallgatóknál a „Szavahihető (becsületes, őszinte)” az 

első helyen álló érték. A „Felelősségteljes (megbízható)” érték a második. A skálán 10. 

helyen van az „Udvarias (jó modorú, jól nevelt)”: A rangsor 17. és 18. helyére került 

„Engedelmes (kötelességtudó, tisztelettudó)” és az „Alkotószellemű (újító eredeti 

gondolkodású)”. A „Logikus gondolkodású (racionális ésszerű)” és az „Önálló 

(független, erős egyéniségű)”, mint individuális-intellektuális értékpár a skála második 

felében fordul elő, tehát nem a legfontosabb értékek, a korrelációs együttható is 
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alacsony. A „Tiszta (rendes, ápolt)”, „Fegyelmezett (önuralommal rendelkező)”, és az 

„Engedelmes (kötelességtudó, tisztelettudó)” értékek általában tekintélyelvűségre 

utalnak. (22. Táblázat). Mivel a válaszadóknál különböző súllyal kerülnek az 

értékelésbe, azt a következtetést tudjuk levonni, hogy a hallgatók nem követnek tipikus 

mintát. Az „Engedelmes (kötelességtudó, tisztelettudó)” kategória a keresztény 

értékekkel is összefügg. A hallgatók 55,8%-a kötődik keresztény felekezethez. 

 
22. Táblázat. Eszközérték preferenciák sorrendje a hallgatók között (N=381, N=402) 

 
Diplomás ápoló hallgatók Eszközérték kategóriák Pedagógus hallgatók 

Summa 
összeg Átlag Sorrend  Summa 

összeg Átlag Sorrend 

1316,00 3,45 18. Alkotószellemű (újító eredeti 
gondolkodású): 1380,00 3,43 17. 

1583,00 4,15 7. Bátor, gerinces (kiáll a nézeteiért): 1613,00 4,01 8. 

1542,00 4,04 11. Előítéletektől mentes (elfogulatlan, 
nyílt gondolkodású): 1517,00 3,77 12. 

1373,00 3,60 17. Engedelmes (kötelességtudó, 
tisztelettudó): 1347,00 3,35 18. 

1632,00 4,28 5. Értelmes (gondolkodó, intelligens): 1677,00 4,17 4. 

1531,00 4,01 13. Fegyelmezett (önuralommal 
rendelkező): 1526,00 3,79 15. 

1726,00 4,53 2. Felelősségteljes (megbízható) * 1784,00 4,43 2. 
1575,00 4,13 8. Hatékony (hozzáértő, szakszerű): 1517,00 3,77 13. 
1565,00 4,10 12. Jó kedélyű (vidám): 1672,00 4,15 5. 

1518,00 3,98 14. Logikus gondolkodású (racionális 
ésszerű): 1478,00 3,67 16. 

1496,00 3,92 15. Megbocsátó (nem bosszúálló): 1587,00 3,94 9. 
1569,00 4,11 9. Önálló (független, erős egyéniségű): 1552,00 3,86 11. 
1634,00 4,28 4. Segítőkész (mások jólétéért dolgozik) 1634,00 4,06 7. 
1740,00 4,56 1. Szavahihető (becsületes, őszinte) * 1835,00 4,56 1. 

1601,00 4,20 6. Szeretettel teljes (ragaszkodó, 
gyengéd): 1709,00 4,25 3. 

1679,00 4,40 3. Tiszta (rendes, ápolt): 1646,00 4,09 6. 

1462,00 3,83 16. Törekvő (szorgalmas, vinni akarja 
valamire): 1496,00 3,72 14. 

1567,00 4,11 10. Udvarias (jó modorú, jól nevelt) ** 1579,00 3,92 10. 

* a skála első részében azonos helyen elhelyezkedő értékek 
** a skála középső részében azonos helyen elhelyezkedő értékek 
*** a skála utolsó részében azonos helyen elhelyezkedő értékek (a 17.-18. helyen lévő kategóriák, de a két csoportnál 
felcserélődtek) 
 

A hallgatók 17-18. helyre helyezték az „Engedelmes” (kötelességtudó, tisztelettudó, 

„Alkotószellemű” (újító eredeti gondolkodású) tulajdonságokat, tehát hasonlóan az 

„Üdvözülés (megváltás, örök élet)” célértékhez feltehetően ugyanazok a válaszolók 

részesítik hátrányban az egyik típust, mint a másikat (Hegedüs R. 2000).  
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10. Ábra. Táblázat. Eszközérték preferenciák sorrendjének ábrázolása a hallgatók között (N=381, 

N=402) 

 
Az eszközértékek ábrázolása során szintén 3 csúcspontot kaptunk, (10. Ábra) bár ezek a 

pontok kevésbé emelkednek ki a többi közül. Tételesen: A „Bátor, gerinces (kiáll a 

nézeteiért), az Értelmes (gondolkodó, intelligens) és Felelősségteljes (megbízható)”. A 

10. ábra a fiatal generációra jellemző értékeket tükrözi. 

Legfontosabb eszközértéknek határozták meg a „Felelősségteljes (megbízható)” 

Nápoló=14,7%, Npedagógus=12,4%,  „Szavahihető (becsületes, őszinte)”Nápoló=17,1%, 

Npedagógus=21,6%. „Szeretettel teljes (ragaszkodó, gyengéd)” Nápoló=9,2%, 

Npedagógus=13,7% értékeket. Legkevésbé fontos érték az „Alkotószellemű (újító eredeti 

gondolkodású)” Nápoló=19,9%, Npedagógus=15,5%,: „Törekvő (szorgalmas, vinni akarja 

valamire)” Nápoló=15,5%, Npedagógus=17,9%. 

Korrelációs együtthatóval az egyes tételek együtt járását kerestük. Mindkét hallgatói 

csoportnál magas értékeket találtunk. „Felelősségteljes (megbízható)-Fegyelmezett 

(önuralommal rendelkező)” rápoló=0,502**, rpedagógus=0,587**, p>0,000. Ápoló 

hallgatóknál „Értelmes (gondolkodó, intelligens”- Felelősségteljes (megbízható)  

rápoló=0,5028**, p>0,000, pedagógus hallgatóknál „Felelősségteljes (megbízható)- 

Hatékony(hozzáértő)” rpedagógus=0,542**, p>0,000, értékek kapcsolatát találtuk. 

Super munkaérték teszt  

Az egyének irányultságát az életúthoz kapcsolódó értékek mentén vizsgáltuk. A Super 

féle teszt 45 állítását ötfokozatú skála segítségével mértük (1=Egyáltalán nem fontos, 

2=Nem nagyon fontos, 3=Fontos, 4=Elég fontos, 5=Nagyon fontos). Az értékkörök 
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nyerspont átlagait ún. fontossági értékként kezeltük, amely függő változó volt. Az volt a 

vizsgálat fő iránya, hogy meghatározzuk a hallgatói csoportok átlagtól való eltérését és 

az átlagok független változók általi befolyását. A hallgatói értékek összehasonlítását a 

teljes minta átlagával és szórásával végeztük. Vizsgáltuk azt is, hogy a faktor és a 

főkomponens elemzéssel az elméleti és a gyakorlati faktorstruktúra mennyire igazolható 

és az összetartozás statisztikailag mennyire valós (Héra G. et al. 2005. Zsidegh M. 

2003.). 

A mintára kapott fontossági átlagok áttekintése azt mutatja, hogy a pedagógus hallgatók 

csoportjában az átlagértékek szélesebb értékhatárok között helyezkednek el (12,63-8,3), 

mint az ápolók értékei (12,03-8,82). Viszont mindkét csoportban kicsi a rangsor alapját 

képező értékkülönbség, amely arra utalhat, hogy a mintában résztvevő hallgatók 

egyszerre több értéket is preferálnak, illetve elutasítanak. Ebből következően nehéz 

szignifikáns különbséget kimutatni. Az egyes értékkörök fontossági átlagai közötti 

csekély különbségek következtében az eltéréseket csak a magasan preferált és elutasított 

értékek között vizsgáljuk. A társas kapcsolatok értelmezése a munkában megteremthető 

interperszonális kapcsolatokra vonatkozik, a munkában az örömforrás megtalálása 

fontos. (8. sz Melléklet). 

A diplomás ápoló hallgatóknál első helyen az altruisztikus értékrend áll a 

szakmaválasztásnál, a pedagógus hallgatóknál ez a 9. helyen áll, tehát nem a skála első 

felében található. Pedagógus hallgatók esetében az önérvényesítés került az első helyre, 

amely az önállóságot és egyediséget hangsúlyozza. Második helyre a társas kapcsolatok 

kerültek. Diplomás ápolóknál az önérvényesítés a harmadik. 

 
11. Ábra. Pályaválasztási motiváció (altruizmus, társas kapcsolat) esélyhányadosa a vizsgált 

hallgatói csoportokban (N=803) 

 

A pedagógus hallgatókra fele annyi eséllyel 

jellemző az altruisztikus attitűd miatti 

szakmaválasztás, mint a. diplomás ápoló 

hallgatókra. 

 

OR:0,5441,  95%CI:0,321-0,922 
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A pedagógus hallgatók nagyobb  eséllyel 

választják a Társas kapcsolatok miatt a 

hivatásukat, mint a diplomás ápoló 

hallgatók. 

 

OR:1,058, 95%CI:0,628-1,7812 

5.1.20. A nemek hatása a munkaérték választásra 

A Super féle kérdőív adatait első lépcsőben nemek szerinti bontásban dolgoztuk fel. A 

teljes mintára érvényes táblázat azt mutatja, hogy a férfi hallgatók átlagértékei 12,46-

9,29, az átlagértékek közötti távolság:3,17, a női hallgatók 12,37-8,30 között 

helyezkednek el. Az első és az utolsó helyen szereplő érték közötti távolság:3,99.  

Mind férfi és női hallgatóknál a társas kapcsolatok és az önérvényesítés is a magasan 

preferált értékek közé tartozik. Az anyagiak mindkét csoportban a 8. helyen vannak, 

tehát a jól fizető állások az egyének számára nem olyan fontosak. A munkateljesítményt 

a férfi hallgatók kissé magasabbra értékelik, ami a kézzelfogható eredmények 

értékelését, a produktumok realizálódását vonja maga után. 

Lényeges eltérést tapasztaltunk az altruista érték preferálásában. Ezeket a női hallgatók 

(3.) sokkal jobban értékelik, mint a férfi hallgatók (10.). 

5.1.21. A munkaérték és pályaválasztás időszakának vizsgálata 

A következő problémakör vizsgálatával arra kerestük a választ, hogy a pályaválasztás 

időszaka hogyan befolyásolja az értékköröket. Az időszakok közül kiemeltük az 

általános iskolás kort és a középiskola első éveiben történő választási időszakot, mert a 

diplomás ápolók 36,6%-a általános iskolás korra, a pedagógus hallgatók 38,1%-a a 

középiskola utolsó évére teszi a választást.  

A teljes mintára érvényes táblázatban az értékek 12,9-8,19 között helyezkednek el. Az 

első és az utolsó helyen szereplő érték közötti távolság: 3,71.  
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Diplomás ápoló hallgatók pályaválasztásában a presztízs és a változatosság ál az első 

helyeken egyaránt első és negyed évben is. Pedagógus hallgatóknál az önérvényesítés és 

a társas kapcsolatok találhatók az első helyeken (sorrendi változás tortént a 

tanulmányok alatt). A 8. sz melléklet adataiból azt a következtetést tudjuk levonni, hogy 

a pályaválasztás időszaka nem befolyásolta a hallgatókat a munkaérték preferenciák 

választásában. A legmagasabb és legalacsonyabb értékkel rendelkező adatok mindkét 

hallgatói csoportnál megegyeznek a vizsgált időszakban. 

5.1.22. A hallgatók munkaértéke évfolyamok szerinti megoszlásban 

A felsőfokú tanulmányok megkezdése a pályára történő irányultságot jelenti. A 

tanulmányi évek megerősítik a hallgatókban az adott hivatás választásának tényét, 

megtörténik egy előzetes pályaszocializáció. A képzés időszakában a hallgatókat a 

képző intézetek felkészítik a foglalkozással kapcsolatos szerepeknek történő 

megfelelésre és a társadalmi poziciókra. A pályaszocializáció lényeges mozzanata a 

pályaadaptáció (a beilleszkedés), amit a képzés alakíthat, kedvezően és kedvezőtlenül. 

Kedvezőtlen eredmények keletkezhetnek abból, ha valaki kényszerből kerül az adott 

pályára (Váriné SzI. 1981.).  

Az I. és IV. évfolyamra azért esett a választás, hogy feltárjuk a leendő értelmiség 

értékeinek változási folyamatát. Az I. és IV. évfolyam összehasonlító vizsgálata a 9. sz.  

mellékletben látható. A felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő ápolók legerősebb 

munkához kapcsolódó értéke a változatosság. Ez az egyetlen amely 12 pont fölötti 

átlagértéket kapott, vagyis a hallgatók ezen kategóriába tartozó tételekre 4 pontot adtak, 

ami azt jelenti, hogy fontosnak érzik a munkához kapcsolódó örömöt és élvezetet. De 

jelenti azt is, hogy a hallgatóknak a főiskolai tanulmányok pozitív lehetőséget 

teremtettek. Második helyre a presztízst jelölték, ezzel a jövőbe vetett optimizmusukat 

támasztották alá. Elutasított értékek az irányítás és hierarhia. A negyedéves hallgatók 

értékkörei ugyanezek.  

Pedagógus hallgatók legkedveltebb értékei az önérvényesítés és a társas kapcsolatok. 

Az önérvényesítés az önállóságot hangsúlyozza, amely a végzés évében is az első 

helyen marad. A „társas kapcsolatok” érték nem szükségszerűen a munkához 

kapcsolódik, inkább az életkori sajátosságokat tükrözi.  
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Az adatok alapján arra következtethetünk, hogy a hallgatókat a képzés megerősíti a 

pályaválasztásban. 

5.1.23. A Super munkaérték teszt faktorelemzése 

Első lépésben az adatszerkezet előzetes vizsgálatára került sor, amelynek célja, hogy 

van-e értelme a főkomponens-elemzésnek és faktoranalízisnek. Mindkét módszernek 

akkor van létjogosultsága, ha a változók korreláltak, mivel korreláció esetén tudjuk az 

adathalmaz dimenzióját csökkenteni (vagyis több változóban rejlő információk nagy 

részét lényegesen kisebb számú komponenssel, illetve faktorral kifejezni). 

Korrelálatlanság esetén minden egyes változó önmagában értékes, sajátos, más változók 

kombinációjával kifejezhetetlen információt hordoz. 

Két próbát végeztünk el annak igazolására, hogy a korrelációs mátrix szignifikánsan 

különbözik-e az egységmátrixtól: Bartlett-féle gömbölyűség-próba, Anti –images 

mátrix. 

5.1.23.1. Bartlett-féle gömbölyűség-próba. 

A próba elnevezése onnan ered, hogy a korrelálatlan változók a térben kör, illetve gömb 

alakot öltenek. Ha a változók nem, vagy alig korrelálnak egymással, akkor a korrelációs 

mátrix nem, vagy alig fog eltérni az egységmátrixtól. A korrelációs mátrixot a 10. sz 

melléklet tartalmazza. 

A korrelációs mátrix értékelése: 

Minden változónak van minimálisan 0,255 mértékű korrelációja valamilyen más 

változóval. Kivéve az anyagiak-altruizmust értékét. (r=0,020 p>0,000). Elvárásainknak 

megfelelően magas korrelációs értéket kaptunk a kreativitás-szellemi ösztönzés 

(r=0,623 p>0,000), változatosság-szellemi ösztönzés (r=0,616 p>0,000) és a humán 

érték-anyagiak (r=0,643 p>0,000) között. Érdekesség a mátrixban, hogy csak pozitív 

korrelációk jellemzőek. Ha lett volna olyan változónk, amelyik semmilyen más 

változóval nem korrelál, akkor azt ki kellett volna hagynunk az elemzésből, de magának 

a teljes adatszerkezetnek az értelmezésében figyelembe vettük volna. A főkomponens-

elemzésben és faktoranalízisben való szerepeltetésére ugyanakkor semmi szükség, 

hiszen ekkor az illető változó ránézésre is nyilvánvaló módon önálló, sajátos, mással 

kapcsolatban nem álló tényező lenne.  
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A másik lehetséges szélsőség, a multikollinearitás, vagyis két változó közötti túlságosan 

szoros korreláció is problémát jelenthet. Az elemzéshez tehát korrelált változókra van 

szükség, de nem túlságosan korrelált változókra. A korrelációs mátrixból nyilvánvaló, 

hogy a multikollinearitás veszélye nem áll fent.  

A KMO és a Bartlett teszt eredménye értéke 0,923. (23. Táblázat). 

 
23. Táblázat. KMO and Bartlett Teszt eredménye 

 
KMO és a Bartlett teszt 0,923 

Próbafüggvény 6483,992 
df 105 

Bartlett Test 

Sig. ,000 
 

A próba a teljes korrelációk és a parciális korrelációk összevetésén alapul. Értéke 0 és 1 

közé esik. Minél közelebb van egyhez, annál kedvezőbb a helyzet; Kaiser 

kategorizálása szerint a KMO értékeit a következő módon lehet értelmezni: 

0,9<KMO  nagyon jó (marvelous) 
0,8<KMO<0,9 jó (meritorious) 
0,7<KMO<0,8 közepes (middling) 
0,6<KMO<0,7 gyenge (mediocre) 
0,5<KMO<0,6 rossz (miserable) 
KMO<0,5  elfogadhatatlan (unacceptable). 
 

A Bartlett teszt alapján a korrelációs mátrix szignifikánsan eltér az egységmátrixtól (a 

próbafüggvény értéke 6494, a próbafüggvény 105 szabadságfokú khí-négyzet eloszlású; 

a szabadságfok a páronkénti korrelációk száma, amit így számíthatunk ki: 0,5*(m2-m); 

jelenleg 15 változó van, tehát 0,5*(152-15)=105 korreláció.  

5.1.23.2. Anti-images mátrix  

Az Anti-image Correlatio mátrix (11. sz. Melléklet) átlójában található számok a 

leglényegesebbek, a minta-alkalmassági értékek, amelyek megegyeznek a változónkénti 

KMO teszttel. Értékük mindegyik változónál kedvező. A mátrix főátlóján kívüli elemek 

a parciális korrelációk mínusz eggyel megszorzott értékeit tartalmazzák (illetve a 

parciális kovariancia negatívjait a táblázat felső részén). Ezek minél kisebbek, annál 

kedvezőbb a helyzet. Mindenesetre ezzel a táblázattal csak rendkívüli esetben kell 

foglalkozni, mert a korábbi eredményekkel már biztosan ki tudtuk volna szűrni azokat a 
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változókat, amelyek zavarnák a faktoranalízis elvégzését (tehát azokat, amelyek 

egyáltalán nem korrelálnak a többivel, illetve azokat, amelyek nagyon erősen 

korrelálnak a változók egy részével). 

Az előzetes vizsgálatok közösek a főkomponens-elemzés és a faktoranalízis elvégzése 

előtt. Ha nem végezzük el a fenti vizsgálatokat, az sem jár különösebb hátránnyal, mert 

probléma esetén az eredmények nehéz értelmezhetősége ezt utólag úgyis felfedi, de 

kétségtelen, hogy ekkor utólag kényszerülünk rá az alapadatok vizsgálatára. Az előzetes 

vizsgálatok szerint a tervezett statisztikai értékelések elvégezhetők. 

5.1.23.3. A főkomponens-elemzés 

A főkomponens-elemzés célja a sok változóban összpontosuló információk nagy 

részének egy vagy néhány változóval történő helyettesítése, ezáltal az eredeti nagyobb 

adatbázis dimenziószámának csökkentése, áttekinthetőbbé tétele. Másodlagos cél a 

változók közötti kapcsolatok alaposabb vizsgálata.  

A következő táblázatban az egyes változókhoz tartozó eredeti és a főkomponensek által 

magyarázott kommunalitások láthatók. Az eredeti kommunalitás csak annyit mutat, 

hogy valamennyi változó standardizáltan került bele az elemzésbe (vagyis egységnyi a 

szórása és nulla az átlaga). Legmagasabb értéket az anyagiak befolyásoló hatása változó 

(szórásnégyzet) jelzi, amely a létrejött főkomponens együttest 76,9%-ban magyarázza. 

(24. Táblázat).  
 

24.Táblázat. Főkomponensek által magyarázott kommunalitások (N=783) 
 

 Többszörös korrelációk2 
 Eredeti kommunalitás Végső kommunalitás 

Szellemi ösztönzés 1,000 0,653 
Altruizmus 1,000 0,701 
Anyagiak 1,000 0,769 

Változatosság 1,000 0,630 
Függetlenség 1,000 0,693 

Presztízs 1,000 0,624 
Esztétikum 1,000 0,627 

Társas kapcsolat 1,000 0,670 
Játékosság 1,000 0,652 

Önérvényesítés 1,000 0,646 
Hierarhia 1,000 0,692 

Humánérték 1,000 0,704 
Munkateljesítmény 1,000 0,610 

Kreativitás 1,000 0,766 
Irányítás 1,000 0,473 
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A táblázatnak az érdekessége, hogy az irányítás változó szórásnégyzetét mindössze 

47,3%-ban magyarázzák a főkomponensek. Mivel nincs kiugró érték egyik változótól 

sem kellett megválni a 15 közül.   

Az összes változó szórásnégyzete magyarázza a főkomponenseket. Az első 

főkomponens eredetileg a szórásnégyzet 47,75%-át magyarázza, a második 

főkomponens 9,96%-ot, a harmadik 8,37%-ot. Számunkra 3 faktor fontos, mert az 

információtartalom 66,06%-át, tehát majdnem háromnegyedét magyarázza. 

A faktorsúlyok értékeit leolvasva láthatjuk a 25. táblázatban, hogy az első faktor nagyon 

szoros kapcsolatban áll a többi faktorváltozóval. Minden változó pozitív, míg ez a 

második és harmadik faktorról nem mondható el.  

 

 
 

25. Táblázat.A főkomponensekhez tartozó 

változók faktorsúlyai (N=783) 

Componens  
 1 2 3 

Szellemi ösztönzés ,709 -,349 -,169 
Altruizmus ,491 -,236 ,635 
Anyagiak ,605 ,485 -,410 

Változatosság ,753 -,252 -0,577 
Függetlenség ,758 -,135 -,315 

Presztízs ,758 ,221 -,027 
Esztétikum ,636 -,448 ,145 

Társas kapcsolat ,625 ,421 ,320 
Játékosság ,744 ,196 ,243 

Önérvényesítés ,797 ,009 -,101 
Hierarhia ,628 ,399 ,373 

Humánérték ,747 ,360 -,120 
Munkateljesítmény ,730 -,210 ,179 

Kreativitás ,729 -,450 -,189 
Irányítás ,575 ,044 -,376 

 

12. Ábra. A főkomponensek értékeinek ábrázolása 

(N=783)

 

A 12. ábra grafikonja  az egyes komponensek eredeti sajátértékeit ábrázolja. (A 

sajátértékek átlaga:1). Minél nagyobb egy komponens sajátértéke, annál többet őriz meg 

az eredeti változók szórásnégyzetéből. Ha a sajátértékek nem nagyon különböznek 

egymástól, az azt jelzi, hogy kicsi a változók egymás közötti korrelációja.  

A 26. táblázat a rotálatlan főkomponensek és az egyes változók közötti korrelációkat 

tartalmazza. A lehetséges értékek -1 és +1 közé esnek.  
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26. Táblázat Rotálatlan és rotált főkomponens Mátrix (N=783) 

 

Rotálatlan főkomponens Matrix(a)  
Componens  

 1 2 3 
Önérvényesítés ,797   
Függetlenség ,758   
Presztízs ,758   
Változatosság ,753   
Humánérték ,747 ,360  
Játékosság ,744   
Munkateljesítmény ,730   
Kreativitás ,729 -,450  
Szellemi ösztönzés ,709   
Esztétikum ,636 -,448  
Hierarhia ,628 ,399 ,373 
Társas kapcsolat ,625 ,421  
Anyagiak ,605 ,485 -,410 
Irányítás ,575  -,376 
Altruizmus ,491  ,635 
 

 

Rotált Főkomponens Matrix(a)  
Componens  

 1 2 3 
Kreativitás ,831   
Esztétikum ,754   
Szellemi ösztönzés ,742   
Változatosság ,693   
Munkateljesítmény ,641 ,426  
Függetlenség ,623  ,536 
Önérvényesítés ,534 ,371 ,471 
Hierarhia  ,789  
Társas kapcsolat  ,761  
Játékosság  ,668  
Altruizmus ,482 ,600  
Anyagiak   ,831 
Humánérték  ,494 ,632 
Irányítás ,369  ,575 
Presztízs  ,499 ,502 
 

 

A faktorok elnevezése nagyon nehéz. Ehhez felhasználtuk ismereteinket és 

megpróbáltuk a faktorra jellemző tényezőket egy közös faktorra jellemző névvel ellátni. 

1. faktor: Egyéni kiteljesülés faktor 

2. faktor: Interperszonális érték faktor 

3. faktor: Gazdasági faktor 

5.1.23.4. A főkomponensek száma 

A főkomponensek számának meghatározására nincsenek egyértelmű matematikai 

szabályok. Az adatszerkezet jellege dönti el, hogy mennyire van minimálisan szükség. 

Ha kettő főkomponensünk lenne a 30. táblázatban látható eredményeket kapnánk.  

Két főkomponens az összvarianciának 57,69%-át képes magyarázni. A komponensek 

nem különülnek el egymástól, sok közös alkotóelemmel rendelkeznek. A két 

komponens kevésnek bizonyul. 

Négy főkomponens esetén 71,46%-át képesek a komponensek magyarázni az 

összvarianciából. A főkomponensek tartalma három és négy főkomponens esetén nem 

változik. Négy főkomponens esetén az irányítás egy önálló főkomponensbe kerül és 

némileg csökken a komponensek és változók közötti korreláció. 
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27. Táblázat. Kettő és négy komponenses főkomponens mátrix (N=783) 

 
 
 

Componens 

 1 2 

Szellemi ösztönzés ,755  

Altruizmus ,519  

Anyagiak  ,768 

Változatosság ,721  

Függetlenség ,645 ,422 

Presztízs ,400 ,680 

Esztétikum ,771  

Társas kapcsolat  ,735 

Játékosság ,408 ,653 

Önérvényesítés ,574 ,553 

Hierarhia  ,720 

Humánérték  ,774 

Munkateljesítmény ,676  

Kreativitás ,839  

Irányítás ,388 ,426 

 

 Componens 
 

  1 2 3 4 

Szellemiösztönzés ,709       

Altruizmus ,491   ,635   

Anyagiak ,605 ,485 ,410   

Változatosság ,753       

Függetlenség ,758       

Presztízs ,758       

Esztétikum ,636 ,448     

Társas kapcsolat ,625 ,421     

Játékosság ,744       

Önérvényesítés ,797       

Hierarhia ,628 ,399 ,373   

Humánérték ,747 ,360     

Munkateljesítmény ,730       

Kreativitás ,729 ,450     

Irányítás ,575   ,376 ,629 

Kutatásunkban a két-, három- és négykomponensű változat összehasonlítása során 

levont következtetéseink: 

 A háromkomponensű változatot tarthatjuk a legjobbnak.  

 A két és négy főkomponensű változatok elkészítése sem volt haszontalan, mert 

 megerősítette a változószerkezetről nyert információink érvényességét. 

A 27. táblázatban a kettő és négy komponenssel szerkesztett főkomponens mátrix 

adatait követhetik nyomon. 

5.1.23.5. A faktorsúlyok értékelése 

A faktorsúlyok 0 átlagú, egységnyi szórású változók. Az eredeti 15 változóban lévő 

információk nagy része most ebben a három komponensben testesül meg. 

Megvizsgálhatjuk, hogy különböző szempontok szerint (nem, évfolyam, presztízs stb.) 

mi jellemző az egyes csoportokra. 

A hallgatók csoportonkénti vizsgálatánál (28. Táblátat) a diplomás ápolók csoportjánál 

faktorpontérték átlaga: 0,589. Pedagógus hallgatóknál a pontérték: 0,743, tehát az ő 

életükben az első főkomponens nagyobb szerepet játszik.  
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28. Táblázat. Faktorpontértékek átlagai (N=783) 
 

 Faktorpontértékek átlagai 
 1. fő 

componens 
2. fő 

componens 
3. fő 

componens 
Diplomás ápoló hallgatók 0,589 0,583 0,560 
Pedagógus hallgatók 0,778 0,451 0,438 
I. évfolyam 0,838 0,546 -0,001 
IV. évfolyam 0,615 0,556 0,556 
Férfi hallgatók 0,663 0,590 0,461 
Női hallgatók 0,675 0,583 0,452 
Pályaválasztás időszaka általános iskolás kor 0,649 0,574 0,499 
Pályaválasztás időszaka középiskola utolsó 3 éve 0,748 0,444 0,493 
Pályaválasztás időszaka középiskola, érettségi időszaka 0,604 0,617 0,504 
Hivatás presztízse, nagyon alacsony 0,822 0,570 -0,008 
Hivatás presztízse nagyon magas 0,909 0,234 0,346 
Erősödik a jövőben a hivatás presztízse 0,634 0,624 0,457 
Nem erősödik a hivatás presztízse 0,652 0,576 0,493 
 

Az első főkomponens (az egyéni kiteljesülés faktor) a pedagógus hallgatók 

választásában nagyobb szerepet játszik, mint a diplomás ápolók pályaválasztásában.  

Diplomás ápolók esetében mindhárom faktor hangsúlyos. 

Az első éves hallgatóknál a gazdasági faktor nagyon alacsony pontszámot kapott, míg 

negyedéveseknél a faktorsúlyok szinte azonosak. A férfi és női hallgatóknál nem 

találtunk különbségeket. A pályaválasztás időszakánál az első faktor értékét 

hangsúlyozzák a hallgatók.  

A presztízzsel kapcsolatos befolyásnál nagyon alacsony értéket kaptunk, de akik a 

hivatáspresztízst nagyon alacsonyra értékelik, azok esetében a gazdasági faktor még 

kevésbé játszott szerepet.  

A jövőbeni presztízzsel kapcsolatos nézeteknél a faktorok egyenlő súllyal kerültek 

választásba. 

A főkomponens-elemzéssel tömörebben és jobban áttekinthető eredményeket mutatunk 

be. 
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6. Megbeszélés 

A hallgatók társadalmi hátterében megmutatkozó réteg specifikus 
jellemzőinek hatása a pályaválasztásra  

A felsőoktatásban hagyományosan vannak "nőies" és "férfias" szakok, amelyek a 

választott későbbi hivatással is összefüggést mutatnak. Nők körében az emberi 

kapcsolatokat előtérbe állító, segítő szakmákra felkészítő szakok népszerűek. A 2007-

ben nappali tagozatra jelentkezett nők első tíz leggyakoribb választásában az ápolás és a 

betegellátás szak a 9. helyet foglalja el. A nők aránya a bölcsészettudományi, a 

pedagógusképző, az orvos és egészségtudományi, valamint a társadalomtudományi 

képzési területeken is magasabb. Majdnem kétszer annyi női jelentkező van a 

gazdaságtudományi és a művészeti szakterületen, és női többség figyelhető meg a jogi 

és igazgatási képzési területen is. A műszaki és informatikai felsőoktatásban a nők 

aránya mindössze 19% illetve 27%. Hasonlóan alacsony a férfiak részvétele az 

egészségügyi, szociális és a pedagógus-képzésben (23% és 28%). Ez befolyásolja 

később a munkaerő-piaci lehetőségeket, és jelentős különbségeket eredményez például a 

bérek tekintetében (Országos Felsőoktatási Információs Központ, 2007.).  

Vizsgálatunk során is hasonlóan női többséget találtunk, az ápolói szakon közel 92%-

ban, a pedagógus szakon 70%-ban. Adataink alapján az átlagéletkorok megegyeznek, de 

nagyon érdekes, hogy a diplomás ápolóknál a maximum életkor 35 év és összhangban 

van azzal a megállapítással, hogy 2007-ben az ápoló szak a legfiatalabb és legidősebb 

korosztály körében közkedvelt (Varga D. 2007.). 

A kutatásban résztvevő hallgatók szüleinek közel háromnegyede középfokú 

végzettségű. Ezek a szülők törekednek arra, hogy gyermekeik számára az iskoláztatással 

biztosítani tudják a felsőfokú képzettség megszerzését, és ezzel együtt csatlakozásukat 

az értelmiségi réteghez. Az adatok összhangban állnak Andorka Rudolfnak az 1980-as 

években végzett rétegződési felmérésével. Folytonos tendencia tehát a beáramlás 

növekedése az alacsonyabb társadalmi rétegekből a felsőbb rétegekbe. Minden réteg 

leányaiból többen tanulnak a felsőoktatásban (Andorka R. 1994.). Megjegyzendő 

azonban, hogy Andorka R. nem egészségügyi szakdolgozók között végezte a kutatást.  

Hasonló időszakban Baranya megyében (1980) történt nagyon érdekes vizsgálat az 

egészségügyi szakdolgozók társadalmi hátterét illetően.  Az apák zöme 64,6% 8 
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általános vagy ennél alacsonyabb végzettségű, 22,3%-a középfokú végzettségű, 12,2% 

felsőfokú végzettségű volt. Az anyák 16%-a középfokú és 4%-a felsőfokú végzettségű 

volt (Jeges S. et. al. 1980.). Torzíthatja az összehasonlítást, hogy az ápoló hivatás 

főiskolai képzése 1988-ban indult és a kutatás időszakában még nem dolgoztak 

diplomás ápolók a szakdolgozók között.  

Napjainkra egyértelműen emelkedett a felsőfokú végzettségűek aránya, és a szülők 

iskolai végzettségében is megfigyelhető a felfelé történő vándorlás a társadalmi 

hierarhiában.  

A mobilitás kérdéseivel foglalkozó irodalom az apa munkajelleg csoportja szerinti 

elemzést kiegészíti a család iskolázottsági szintjének vizsgálatával. Igazolható, hogy 

hasonlóság mutatkozik az olyan családok életmódjában, jövedelmi viszonyaiban, 

kulturáltsági szintjében és értékrendjében, amelyeknek azonos az iskolázottsági szintje, 

bár munkajelleg szerint különböző csoportokba tartoznak. Másrészt azonos társadalmi 

csoporton belül az egyik fontos differenciáló tényező lehet az iskolázottság szintje 

(Bánlaky P et. al. 1981.). Ha a szülők iskolai végzettségét külön vizsgáljuk az 

eredmények alapján az apa végzettsége kevésbé hat a pályaválasztásra, mint a legalább 

felsőfokú végzettséggel rendelkező, szellemi munkát végző anyák hatása. Ha a szülők 

együttes iskolai végzettségének befolyásoló hatását vizsgáljuk, az iskolai végzettség 

csökkenésével nő az ápolói és pedagógus pálya választásának aránya a mintában 

résztvevők körében.  

Az iskola fontos közvetítő mechanizmusát erősíti meg a Róbert P. vizsgálata is, de 

érvek szólnak amellett, hogy a „kevésbé akadémikus„ főiskolák esetében  a mobilitási 

folyamatára a fordított U alak jellemző. A munkás nagyapa gyermeke felfele mobil, 

értelmiségi lesz belőle, gyermeke azonban lefelé mozdul a hierarchiában (Róbert P. 

1991. Bourdieu P. 2003.). 

A foglalkozások választásának egyik tényezője a hivatás családon belüli 

áthagyományozása (Szilágyi K. 1980.). Ebben a vonatkozásban az orvosi pálya 

történelmi hagyományai már a Hippokrateszi esküben is megjelennek, a 

következőképpen: „Gondom lesz rá, hogy a tudományt, a szóbeli és minden más 

felvilágosítást ismertessem fiaimmal és mesterem gyermekeivel„ (Havas L. et al. 

1991.). A családi hagyományozást illetően Magyarországon a XX. század végén végzett 
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orvos-szociológia vizsgálatok 14,2%-ot, az amerikai egyetemi hallgatóknál 25%-ot és  

Japánban 28-30%-ot írnak le (Szilágyi K. 1980). 

Kutatásunkból az anyák foglalkozásának választása a hallgatók 10%-ára jellemző. Apák 

estében az arány minimális (Nápoló=1%, Npedagógus=3%) Az adatok összehasonlításánál 

azt tapasztaljuk, hogy nem jellemző a szülői hivatás családon belüli öröklődése, 

amelynek oka lehet, hogy az utóbbi években az ápolói és pedagóguspálya is 

devalválódott.  

A demográfiai változók tekintetében, a szülők együttes iskolázásának nagyobb szerepet 

tulajdonítunk a pályaválasztásban, mint külön-külön az apa és az anya végzettségének. 

Az ápolói és pedagógus pályát alacsony (szakmunkásképzőt/szakiskolát végzett apa, 

szakközépiskolát/gimnáziumot végzett anya) iskolai végzettségű szülők gyermekei 

választják. Nem jellemző, hogy a szülő a családon belül a hivatását tovább örökítse. A 

hallgatók első generációs értelmiségiek lesznek. 

Pályaválasztás motívumainak vizsgálata 

A kérdőívben a pályamotívum alternatívái széles sávon mozogtak. Gyakorlati 

tapasztalataink alapján felsoroltuk a létező indítékokat. Eredményeik összhangban 

állnak hazai kutatásokkal abban a tekintetben, hogy a gyógyító, ápoló hivatás és 

pedagógus hivatás kiválasztásában elsődlegesek az altruisztikus motivációk, a választott 

hivatás humán irányultsága (Bodrogi B et al. 2001, Molnár R et al. 2005, Pitzil M et al. 

2005, Kovácsné TÁ et al. 2004, 2005, Dráviczki S. 2002, Bojtor A. 2003.). Ugyanakkor 

a harmadik és negyedik helyen legfontosabb motivációs tényezőként a „biztos állást” és 

a „társadalmi megbecsülést” jelölték meg a hallgatók, a korábbi kutatásokhoz hasonlóan 

(Csaba M. et al. 2000, Kovácsné et al. 2004, 2005, 2007.). Azonban figyelembe kell 

venni, hogy a társadalmi reformok az egészségügyben sem hagyták érintetlenül az 

oktatásban a humánerő kérdését.  

Az instrumentális motivációt (sok pénzt keresetének lehetősége) a 9. és 10. helyen 

értékelték a hallgatók, tehát mint pályaválasztási motiváció nem tölt be lényeges 

szerepet a kutatásban résztvevők körében. 

Az egyes motívumokat különféle sorrendben választották a hallgatók, de a skála 1-4. 

motívuma mindkét csoportnál megegyezik. A diplomás ápoló hallgatók válaszaiban az 

átlagértékek magasabbak, tehát a motívumok egyéni preferálásában különbség található 
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(az ápolói skála első felének összege magasabb). A motívumok további sorrendjében 

eltérések találhatók, de nagyon érdekes eredmény, hogy a halmozott érték 

kiegyenlítődik a hallgatói csoportoknál. A nemek szerinti válaszokban a lányok 

esetében magasabb értéket kapunk az „embereken való segítés„ esetében. Ez az 

eredmény a női nemhez fűződő szerepeket is tükrözi (Kulcsár Zs. 1998, Mau W, et al. 

1998.). A pályamotivációs vizsgálat eredményeit torzíthatja a szociálisan kívánatos 

felelethez való igazodás is, mivel a társadalom az „embereken való segítést” és a „pálya 

iránti érdeklődést” kívánja meg a hallgatói motivációk legerősebb faktorának. 

A mintában résztvevő fiúk a társadalmi megbecsültség (OR:1,939), és a karrier építés 

(OR:1,476) lehetősége miatt nagyobb eséllyel választják a hivatásukat. Magyarországon 

egyes munkahelyi szegmensekben kialakult a feminizáció, ilyen az egészségügy és 

oktatás is, de a munkaterületek vezető funkcióit rendre a férfiak foglalják el, a markáns 

nőtöbblet ellenére (Nagy B. 2006, Mau W et al. 1998.).  

A diplomás ápoló hallgatókra (nagyobb arányban a nőkre) jellemző, hogy korán 

választanak hivatást. A késői pályaválasztás a pedagógus hallgatók jellemzője és ez a  

férfi hallgatóknál nagyobb arányban fordul elő. Alátámasztja az eredményeket, hogy az 

altruisztikus attitűd korán (14-18 éves korba) megjelenik az ápoló hallgatóknál, mert 

tanulmányaikat szakirányú szakközépiskolában folytatják, önzetlenül segítenek 

társaiknak és közösségi tevékenységet végeznek.  

Pedagógus hallgatók esetében csak a továbbtanulási szándék tükröződik a középiskolai 

tanulmányok választásakor, ugyanis a gimnáziumi tanulmányok felkészítik a 

hallgatókat a továbbtanulásra (az elért felvételi pontok is jelzik), de a konkrét célirányos 

szándék csak a középiskolás években körvonalazódik ki.  

A hivatással és pályaválasztással kapcsolatos értékítéletek 

A diplomás ápolók és pedagógus hallgatók döntő hányada alacsony presztízsű pályának 

ítélte saját hivatását. Az egymás hivatására adott pontszámok szintén alacsonyak, de az 

ápoló hallgatók a pedagógus pálya presztízsét minimálisan magasabbra értékelték. A 

pedagógus hallgatók saját hivatásukat azonosnak ítélték az ápolói hivatással, tehát 

egyiknek sem adtak magasabb pontszámot. 

Felmérésünk megerősítette a korábbi presztízskutatások eredményét, amelyek szintén 

alacsony szintet mutattak (Bártlová S, et al. 2006, Cseri L. 2002, Pikó B. 1999.). 
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Harcsa István és Kulcsár Rózsa (1986) kutatásában az ápolói és pedagógus hivatás is 

szerepel. Érdemes megfigyelni, hogy eredményeik szerint az ápolói foglalkozás 

presztízse egyaránt lemarad a tanár és tanítói hívatástól, mind presztízs, mind tudás, 

mind hasznosság tekintetében, és ezt a jelen kutatás is igazolja. (29. Táblázat). 

29. Táblázat Különböző foglalkozások társadalmi presztízsének megítélési sorrendje  

Foglalkozás Presztízs (átlag) Tudás (átlag) Hasznosság (átlag) 

Kórházi orvos 3, 97 2, 56 3, 67 
Mérnök 5, 96 4, 25 6, 58 
Tanár 7, 49 5, 6 6, 77 

Főkönyvelő 7, 67 6, 77 10, 93 
Tanító 7, 75 7, 26 6, 91 

Szociológus 9, 64 6, 96 15, 18 
Óvónő 10, 05 10, 69 9, 75 

Ápolónő 10, 88 11, 31 9, 16 
Rendőr 12, 82 16, 95 10, 84 

Autószerelő 12, 82 11, 24 12, 07 
 
(az alacsonyabb számok magasabb presztízst jelentenek  
Forrás: Harcsa, Kulcsár (1986) (Válogatás az adatokból.) 
 

A pedagógus foglalkozás magas megbecsültsége feltehetően abban rejlik, hogy a 

korabeli társadalmi megítélés elsősorban a foglalkozás hasznosságához, illetve a 

mögötte álló tudáshoz kapcsolta a fogalmat és nem a materiális javakhoz viszonyította. 

Az 1990-es években kialakuló magyarországi piacgazdasági viszonyok között megnőtt 

a materiális javak jelentősége. Egyébként a mai presztízsvizsgálatok is kimutatják a 

pedagógusi pálya társadalmi hasznosságát. Az ezredfordulón az anyagi megbecsültség 

társadalmi és gyakorlati értéke hihetetlen mértékben megnőtt, ami a vizsgálatokban is 

nyomon követhető (Harcsa I. et al. 1986.). Ferge Zsuzsa a dolgozó pedagógusok 

önértékelését vizsgálta egy 7 fokozatú skála segítségével, és átlagként 3,1-et állapított 

meg (Ferge Zs et. al. 1972.). 

Napjainkban szinte közhely, hogy a magyar társadalomban a kis keresetű pedagógus és 

ápolói szakma erősen leértékelődött. A képzés átalakult az utóbbi években, igazodott az 

európai normákhoz, de a gyakorlat nem követte a változásokat. 

A hallgatói csoportok egyaránt sikeresnek ítélik a pályaválasztást az alacsony 

presztízsértékek ellenére. A szakmai hierarhiában történő presztízsértékeléssel a cél az 

volt, hogy kiegészítse az önértékelésről alkotott képet. Az eredmények alacsonyabbak, 

mint más főiskolai végzettségű egészségügyi dolgozók esetén. A hallgatók gyakorlatok 
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során szerzett tapasztalatában az negatív ítélet tükröződik vissza, amely az 

alacsonyabban képzett ápolókkal szemben alakult ki.  A kórházak menedzsmentje 

viszont értékeli a magasan végzett professzionális tudással rendelkező szakembereket.  

Az egészségügy rendszerében negatív szubjektív vélemények tükröződnek, az az 

eredmény azonban optimizmust tükröz, hogy az ápolók négyszer nagyobb eséllyel 

feltételezik, hogy a jövőben erősödik a hivatás presztízse.  

A választott hivatással kapcsolatos elégedettséget közvetett, elméleti kérdéssel is 

mértük: a megkérdezett személyek újra a hivatásukat választanák-e, illetve szeretnék-e, 

ha gyermekük ezt a foglalkozást követné. A kutatásban résztvevők közel harmada 

mindkét vizsgálati csoportban ismételten a jelenlegi hivatását választaná, viszont 

lényegesen kisebb arányban szeretnék, hogy gyermekük a foglalkozás választás 

tekintetében az anyai mintát kövesse (nem ajánlaná gyermekének ezt a hivatást a 

diplomás ápolók hallgatók közül 73,4%, a pedagógus hallgatók 47,8%). 

Akik nem választanák újra a hivatásukat, illetve nem szeretnék, ha gyermekük 

foglalkozásukat követné, pályájukat alacsonyabb presztízsűnek tekintik. 

Felmérésünk megerősítette a korábbi presztízskutatások eredményét, vagyis az 

egészségügyi és pedagógusképzésben résztvevők kifejezetten alacsony presztízsű 

pályának tekintik a hivatásukat. Különbségeket találtunk a diplomás ápoló hallgatók és 

pedagógus hallgatók válaszai között. Megállapítható, hogy az ápolók alacsonyabbra 

értékelik hivatásuk presztízsét, mint a pedagógus hallgatók, ennek ellenére többségében 

ezt a hivatást választanák. 

Szabadidős tevékenység vizsgálata  

A szabadidő eltöltésének módja egy olyan szisztematikus mutató, amely kifejezi, hogy 

mi fontos az emberek számára, vagyis az értékrendet, az életmódot és a megvalósított 

életminőséget tükrözi (Hendry L. et al.1993.). 

A modern kor kultúrájának megfelelően jellemző a hallgatókra a modern, társasági, 

fiatalos tevékenységstruktúra. Ide soroltuk az olvasást, a sportolás, a táncolást, a mozi 

látogatást, a könnyűzene hallgatást és a számítógéppel végzett tevékenységet 

(∑ápoló=158, ∑pedagógus=178,3). 

Nem jellemző a hagyományos kulturális tevékenység, vagyis a színházlátogatás, a 

könnyűzenei- és komolyzenei koncertre járás  (∑ápoló=2,2, ∑pedagógus=4,9). Az 
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eredmények azt jelzik, hogy a két hallgatói csoport nem különül el élesen egymástól. 

Markáns, szignifikánsnak ítélhető különbség nem fedezhető fel. Ugyanakkor 

árnyalatnyi különbségek észlelhetők, amelyek a két csoport preferált szabadidős 

tevékenységeit jellemzik. A sportolás napi, heti, rendszerességgel jelenik meg, a 

pedagógus hallgatóknál minimálisan magasabb arányban. Az egészséges életmód 

tudatos tevékenység, de bizonyos értelemben divatkérdés is lehet. Kutatásunk azonban 

nem terjedt ki a sport tevékenységek mögött meghúzódó motivációkra.  

Az utóbbi években a tudományos kutatások preferált témája a médiahasználat. Mihály 

Ildikó tanulmányában a médiahasználat vizsgálata alapján a televízió nézés nem a 

kulturális tevékenységtől vette el az időt, hanem a többi médiától, vagyis a mozitól, 

rádiótól és könyvektől, tehát nem változtatta meg a szabadidő belső arányát (Mihály I. 

1999.). A diplomás ápoló hallgatók több időt töltenek TV nézéssel, mint a pedagógus 

hallgatók. Az ápoló hallgatók több, mint harmada heti rendszerességgel néz sorozatot és 

ismeretterjesztő filmet egyaránt. Ugyanezen tevékenység kissé mérsékeltebb a 

pedagógus hallgatók körében. A televízió nézésnek is van olyan tartalmi vonatkozása, 

amely közelebb áll a tágabb értelemben vett tanuláshoz, mint a szórakozáshoz, 

valószínűleg joggal feltételezhetjük (ismerve a mai magyar televíziós csatornák 

műsorstruktúráját), hogy csak kisebb arányban beszélhetünk tanulásról a tévénézés 

kapcsán.  

A pedagógus hallgatók szabadon választott tevékenységeiben jelentősebb helyet foglal 

el a könyvolvasás, mint a diplomás ápoló hallgatók esetében. A könyvek és újságok, 

folyóiratok olvasása tehát egyfajta iskolához köthető tevékenység. Az olvasás a 

társadalomban kultúra közvetítő funkciót lát el, amelynek lehet ugyan vitatni a 

„korszerűségét” és fontosságát, de az emberi értékekhez való szoros kötődését nem 

lehet kétségbe vonni (Pikó B. 2005.). Az értékrendekre az emberek cselekedeteiből, 

életmódjából, értékrendjük explicit megfogalmazása nélkül, deduktív úton is 

következtethetünk (Hunyadi Zs. 2005.). Megkíséreltük az egyén cselekedetei mögött 

meghúzódó motivációs tényezők vizsgálatával feltárni az életmód és az értékek közötti 

kapcsolatot. A hat tevékenység fontossági sorrendjében a hallgatói csoportok válaszai 

összecsengenek. A család és a barátok kiemelkedően fontos tényezők. Ezt a munka és a 

szabadidő követi, de nagyságrendekkel alacsonyabb értékekkel. A vallás és politika az 

5-6. helyre került. Az értékek az egyén életében egymásra épülnek. Az első két változó 
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az individuális értékek csoportjába sorolható, amelyek fontosak a kutatásban résztvevők 

számára. A szabadidő eltöltésével kapcsolatosan az időmennyiséget is vizsgáltuk. A 

hallgatói csoportok egyéni bevallás alapján készített hetes időmérleg vizsgálatából közel 

azonos szabadidő eltöltési szokások állapíthatók meg. Amint az várható volt, a 

hallgatók, főiskolás mivoltuknak megfelelően, a legtöbb időt tanulással töltik, és a 

szabadidő eltöltésére általában jellemző a korosztályi tevékenységek mintáinak 

követése. Diplomás ápoló hallgatók körében valamivel több a kereső tevékenységgel 

töltött idő, ami a családok szociális helyzetéből adódik és a jövedelem kiegészítését 

szolgálja, de szakmai gyakorlatszerzés céljából is sokan vállalnak munkát tanulmányaik 

alatt. A hallgatók főiskolai státuszuknak megfelelően tanulással töltik idejük nagyobb 

részét és a szabadidős tevékenységekre jellemző a korosztályi tevékenységek előnyben 

részesítése. 

A hallgatók jövőbeni szakmai tervei 

A diplomás ápoló hallgatók több, mint háromnegyede szeretne tanult szakmájában 

elhelyezkedni. Leginkább a hagyományos fekvőbeteg ellátást részesítik előnyben, és 

olyan hagyományos klinikai területeken kívánnak dolgozni, mint például 

belgyógyászaton és sebészeten. A szakmai tervek fontosságát a kutatótársaimmal 

végzett vizsgálatok is megerősíti (Bodrogi B. et al. 2001, Hajagos O. et al. 2006.). Az 

alapellátás és házi betegellátás is megjelent a válaszokban, jelezve, hogy a hallgatók 

jövőbeni tervei is igazodnak az egészségpolitika szerkezetátalakító törekvéseihez 

(Hegney D. et al. 2006). Figyelemre méltó, hogy a 2000-ben végzett kutatáshoz 

viszonyítva háttérbe szorult a progresszív ellátás legmagasabb szintje, az intenzív 

ellátás. Az okok vizsgálata egy következő kutatás témáját képezheti, mert a jelen 

vizsgálat nem terjedt ki az egyes szakterületek közötti választás motivációjára. 

A pedagógus hallgatók kevesebb, mint 40%-a szeretne tanult szakmájában 

elhelyezkedni, és ez az arány lényegesen alacsonyabb a diplomás ápoló hallgatókhoz 

viszonyítva. Feltehetőleg annak a következménye, hogy az iskolaválasztás késői 

időpontban történt és nagyon sok esetben a tanárképző főiskola kényszerválasztása, más 

professzionális felsőfokú intézmény helyett. A tanárképző főiskola választása 

napjainkban nagyon sok esetben csak általában a főiskolai végzettség megszerzését 

jelenti, és nem a tanári pálya választását (Köcséné SzI. 2001.). Munkavállalási 
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terveiknél a pedagógusok a hagyományos oktatási kereteket, és ezek között is az 

önkormányzati iskolákat részesítik előnyben. A hallgatók tisztában vannak azzal, hogy 

egy alternatív iskolában történő tanítás részükről fokozott elköteleződést és 

motiváltságot kíván.  

A külföldi munkavállalást, mint lehetséges alternatívát többen elképzelhetőnek tartották. 

Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozását (2004. május 1.) követően a 

külföldi munkavállalásnál a nyelvtanulás, a szakmai tudás bővítése és a kalandvágy a 

legerősebb motivációk, de az anyagi javak szerzése is domináns tényező, főként 

diplomás ápoló hallgatóknál. Miután az OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) statisztikai kimutatásai alapján megállapítható, hogy a 

magyar ápolónők relatív jövedelem tekintetében az OECD országok körében az utolsó 

három hely egyikén találhatóak14, nem okozott meglepetést számunkra a külföldi 

munkavállalásban megmutatkozó jövedelemszerzési motiváltság. A pályát elhagyni 

szándékozók okait is megvizsgáltuk. Első helyeken az alacsony jövedelem és a 

megbecsültség hiánya szerepel. Korrelációs mátrixszal megállapítva az egyes tételek 

közötti kapcsolatokat -nem meglepő-, hogy az anyagi motivációnak van a legerősebb 

kapcsolata a többi változóval. Legmagasabb értéket az elhelyezkedési nehézségek és a 

külföldi munkavállalás tervezése között találtuk, mindkét hallgatói csoportban.  

Roceach teszt vizsgálata 

Az értékek tartósak az egyén életében, a gyermekkorban mélyen bevésődnek az 

egyénbe, majd véglegesen a teljes szocializáció során rögzülnek. Komplex módon, az 

egyén magatartási motivációs rendszerében stabilizálódnak (Balázs J. et al. 1999.).  

A célértékértékként megjelölt preferenciák között mindkét hallgatói csoportnál első 

helyre került „A család biztonsága (szeretteinkről való gondoskodás)”. Ez a helyezés 

összecseng az 1997-ben Füstös László által végzett országos reprezentatív és Solymosi 

Zsuzsa értelmiségi (utolsó éves egyetemisták, közgazdászok, építészek és 

agronómusok) vizsgálatával (Füstös L. et al. 1999, Solymosi Zs. et al. 1999.). Tehát 

elmondhatjuk, hogy a hallgatók számára is ez az egyik legfontosabb célérték, amelyet a 

két kutatás között eltelt évek sem befolyásoltak.  

                                                 
14 Health at a Glance: OECD Indicators. ISBN 92-64-012621 OECD 2005. 
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A hallgatók által második helyre sorolt „A boldogság (megelégedettség)”, értékről ez 

nem mondható el, ugyanis az országos vizsgálatban harmadik helyre került. A hallgatók 

által harmadik helyre helyezett „Igaz szerelem (meghitt testi és lelki kapcsolat)” a fenti 

vizsgálatban a 10. helyet foglalta el. A skála közepén álló értékek mindkét vizsgálatban 

azonosak voltak, továbbá az értékpreferenciák között utolsó helyre helyezett értékek is 

megegyeztek.  

Füstös László korcsoportonként (fiatalok 19-39 év) és az iskolai végzettség (felsőfokú 

végzettség) kölcsönhatásában végzett kutatásában az első-második helyeken és utolsó 

helyeken jelölt értékek sorrendje egyezik jelen vizsgálatunk eredményeivel. 

Az eszközértékek vizsgálata során a diplomás ápoló és a pedagógus hallgatóknál a 

„Szavahihető (becsületes, őszinte)” került az első helyre. A „Felelősségteljes 

(megbízható)” érték a második helyen áll. Mindkettő megegyezik az 1997-ben vizsgált 

országos minta eredményeivel (Füstös L. et al. 1999.). Az értelmiségi vizsgálatban a 

„Szavahihető (becsületes, őszinte)” a második helyen áll, és a „Felelősségteljes 

(megbízható)” érték a harmadik helyre került. A hallgatói vizsgálatban a rangsor 17. és 

18. helyét foglalja el az „Engedelmes (kötelességtudó, tisztelettudó)” és az 

„Alkotószellemű (újító eredeti gondolkodású)”. Az összehasonlításhoz használt két 

vizsgálatban 17. és 18 helyen áll az „Engedelmes (kötelességtudó, tisztelettudó)”. 

Az „Alkotószellemű (újító eredeti gondolkodású)” a tizenharmadik helyen van az 

országos vizsgálatban. A korcsoportonként (fiatalok 19-39 év) és az iskolai végzettség 

(felsőfokú végzettség) szerinti összehasonlításban az „Alkotószellemű (újító eredeti 

gondolkodású)” az ötödik helyen található.  

Megállapíthatjuk a célértékek és az eszközértékek rangsora alapján, hogy a két hallgató 

csoport értékpreferenciái között nincs lényeges különbség. 

Váriné Szilágyi Ibolya kutatásaiban használja a hipotetikus motivációs értéktípusokat. 

Eredményeink alapján  hallgatóinkat két értéktípusba sorolhatjuk: „A biztonságra 

orientált értéktípus” és a „Jóindulatú érték típus”. Az első típusnál jellemző törekvés a 

társadalom biztonsága, a társas viszonyok és az én biztonsága, stabilitása (a család 

biztonsága, a nemzet biztonsága, társadalmi rend, tiszta stb.). A második típusnál 

jellemző az emberekről történő gondoskodás, vagy ennek elősegítése. (Korábban 

proszociálisnak nevezték ezt a típust.) Az emberek jólétének megőrzése azokra 
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vonatkozik, amely egyénekkel gyakori személyes kapcsolatban állunk (segítőkész, igaz 

barát, szerelem stb.), (Shalom HS. 2003.).  

Varga Károly kognitív és affektív elégedettségi kategóriákat határozott meg. 

Kognitív kategória a teljességet adó, testet-lelket betöltő élmény, amely tartós az egyén 

életében. 

„Igaz szerelem (meghitt testi és lelki kapcsolat)”  

„Értelmes (gondolkodó, intelligens)”  

Az affektív kategóriákra utaló jellemzők bonyolultabbak  

„A boldogság (megelégedettség)”  

„Igaz szerelem (meghitt testi és lelki kapcsolat)  

„Fegyelmezett (önuralommal rendelkező)  

„Jókedélyű (vidám, könnyű szívű,)”  

„Szavahihető (becsületes, őszinte)”  

A funkcionális életminőség társadalmi és értékrendbeli tényezői kutatásunkban előkelő 

helyet foglalnak el a hallgatók körében. Ezek az értékfogalmak a cselekvési 

magatartásokat és a preferenciák irányát határozzák meg, pontosabban azt, amiről úgy 

gondolják az emberek, hogy preferálni kívánják (Varga K. 1970, 2002, 2003.). 

Funkcionális életminőség tekintetében hallgatóinkra a teljességre való törekvés 

jellemző. 

A célértékeket illetően nagyobb a társadalmi konszenzus, mint az eszközértékek 

területén.  

Az adatokból feltételezhetjük, hogy az értékrendszerek egyezése a generációs tényezők, 

és az iskolai végzettség hatásának köszönhető, tehát a mintában résztvevő hallgatók 

értelmiségi értékeket hordoznak. 

Super-munkaérték teszt  

Diplomás ápolóknál legmagasabb nyerspontszám áltagot az altruizmus értékkörnél 

kaptuk. Magas ranghellyel szerepeltek még a társas kapcsolatok (12,03), az 

önérvényesítés (11,75) és a humán érték (11,28). Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a 

hivatás végzéséhez elengedhetetlenül szükséges értékek kerültek az első helyekre. 

Diplomás ápoló hallgatók körében korábban értékkutatást még nem végeztek, ezért 

eredményeinket orvostanhallgatók vizsgálatával hasonlítottuk össze. Az altruizmus 
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mindkét csoportnál az első rangsort kapta. A skálán 2. és 4. helyezett értékek is 

megegyeznek, de megjegyzendő, hogy az orvostanhallgatók vizsgálatában a humán 

értékek a 13. helyen szerepelnek és a változatosság a 3. helyen, amely viszont 

kutatásunkban a 6. helyet foglalta el. Az elutasított értékek megegyeznek (Benson K. 

1987.). 

Vizsgálatunkban a pedagógus hallgatóknál az értékkategóriák sorrendje: önérvényesítés, 

társas kapcsolatok, változatosság, humán értékek. Szilágyi Klára pedagógus kutatásában 

a sorrend a következő: változatosság, altruizmus, önérvényesítés, társas kapcsolatok 

(Szilágyi K. 1987.). 

A két vizsgált hallgatói csoportban a skála első négy helyén lévő értékkategóriából 3 

egyezését találtuk: társas kapcsolatok, önérvényesítés, humán értékek. Diplomás 

ápolóknál első az altruizmus, amely pedagógusoknál a 9. helyen áll. Pedagógus 

hallgatóknál a változatosság harmadik helyen áll, diplomás ápolóknál a 6. helyen. Az 

elutasított értékek a két vizsgálatban megegyeznek.  

Az anyagiak mindkét csoportnál, illetve a vizsgálatnál a skála közepén foglalnak helyet. 

A két nem közötti érték azonosságának preferálása (társas kapcsolatok, önérvényesítés) 

a társadalomban jelenlévő, és a fiatal generációra jellemző elvárásokkal magyarázhatók. 

Az altruizmus átlag pontértéke a nők válaszaiban magasabb, amely megegyezik előző 

kutatások eredményeivel (Benson K. 1987.).  

A két nem jól fizető állásra jellemző módon, az „anyagiak” motiváció a skála közepén 

foglal helyet.  

Feltételeztük, hogy a hallgatók értékválasztását a pályaválasztás időszaka is 

befolyásolta, de erre vonatkozóan nem tudtuk bizonyítékokat felmutatni. 

Az első és negyedik éves ápoló hallgatók a tanulmányokhoz kapcsolódó szellemi 

törekvést hangsúlyozták, illetve a változatosságot, a pedagógus hallgatók az 

önérvényesítést. A negyedéves hallgatóknál ugyanezek az értékek kapták a 

legmagasabb átlagpontot. 

A Super-féle kérdőív eredményeit faktoranalízissel (főkomponens elemzéssel) 

elemeztük. A 15 értékkört háromra csökkentettük: 1. faktor: Egyéni kiteljesülés, 2. 

faktor: Interperszonális érték, 3. faktor: Gazdasági érték. A három komponens az 

összvariancia 66,6%-át magyarázza. Diplomás ápoló hallgatóknál mindhárom faktor 

egyforma súllyal került be az értékek közé. Az egyéni kiteljesülés faktor a pedagógus 
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hallgatóknál kiemelkedően fontos szerepet játszik. Az eredményeket előjelezték az 

értékek fontossági átlagai is, mert a hallgatók a preferencia sorrendben az 

önérvényesítést és a társas kapcsolatokat 1-2. helyen jelölték meg. 

A gazdasági faktor kevésbé hangsúlyos az első éveseknél, a hallgatók ugyanis a vizsgált 

populációban legmesszebb állnak a munka világától.  

Az altruizmus a segítő foglalkozások számára a munka tartalmához kötődik, de a 

hivatások képviselői értékként választják. Mivel az altruizmus a pedagógusok számára 

nem szerepel kiemelt értékként, feltételezzük, hogy ezen válaszok mögött a nagy 

arányban tervezett pályaelhagyás szerepelhet. A tanulmányok alatt nem történt változás 

az értékkörökben, tehát ez az időszak erősítette a szocializáció során elsajátított 

értékeket. 

A vizsgálat korlátai 

Az értekezésben bemutatott kvantitatív szociológiai kutatások vizsgálati korlátai az 

alábbiakban foglalhatók össze: 

 

1. A kutatás keresztmetszeti jellege miatt nem tudtunk folyamatában vizsgálni a 

pályaválasztást, a pályakezdést és a pályaszocializációt. A problémafeltárás 

szempontjából természetesen fontosnak tartanánk a pályaválasztási folyamat 

végigkísérését longitudinális vizsgálat során. 

Eredményeink nem minden esetben alkalmasak ok-okozati összefüggések 

feltárására.  

 

2. A kutatási módszerként alkalmazott önkitöltős kérdőív helyesnek bizonyult, a 

válaszadási arány optimális volt, de nem tudjuk teljesen kizárni azokat a torzító 

hatásokat, amelyeket a nem válaszolók okozhattak.  

 

3. A pedagógus minta kiválasztásánál a lehetőségek korlátozottak voltak, ezért 

eredményeink csak részben teszik lehetővé az összehasonlítást más hasonló 

vizsgálati eredményekkel. Alacsony számú a disszertáció tárgykörében  a 

nemzetközi és hazai szakirodalmi forrás is (Diplomás ápoló hallgatók körében 

nem történt értékkutatás.). 
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Hipotézisek és eredmények 

1) A segítő pálya választásnál diplomás ápoló hallgatók és pedagógus 

hallgatók társadalmi hátterében nincsenek lényeges különbségek.  

Az alacsony iskolai végzettségű szülők (szakmunkásképzőt/szakiskolát végzett 

apa, illetve szakközépiskolát/gimnáziumot végzett anya) gyermekei választják 

az ápolói és pedagógus pályát.  

A főiskolát végzett anyák aránya pedagógus hallgatóknál kétszeres, a diplomás 

ápolókhoz képest. A pedagógus hallgatók magasabb aránya származik 

értelmiségi családból (Npedagógus=24,4%, Nápoló=16,4%). Tehát a hipotézis 

részben igazolódott, mert a szülők együttes iskolai végzettségét tekintve 

nincsenek lényeges különbségek, de az anyánál ez már számottevő. 

 

2) A diplomás ápoló hallgatók és pedagógus hallgatók pályaválasztásánál 

egyaránt legerősebb vonzerő a humán segítés. Jellemző a korai 

pályaelköteleződés, amelyet erősítenek a tanulmányok és a képzés 

szakmai szocializációja. 

A vizsgált populációban a szakmaválasztás legerősebb motívuma az 

embereken való segítés és a humán irányultság. A diplomás ápoló hallgatókra 

(ezen belül is nagyobb arányban a nőkre) jellemző, hogy korán választanak 

hivatást. A késői pályaválasztás a pedagógus hallgatók jellemzője (amely férfi 

hallgatóknál nagyobb arányban fordul elő.). 

A hipotézis csak részben igazolódott, mert ugyan az altruisztikus attitűdben 

megegyezik a pályaválasztási motiváció, de a pedagógus hallgatókra nem 

jellemző a korai pályaelköteleződés. 

 

3) A hallgatók sikeresnek ítélik a pályaválasztást, annak ellenére, hogy 

mindkét csoport hivatása a társadalmi és szakmai presztízs alacsonyabb 

fokán található.  

A kutatásban résztvevő hallgatók a hivatásukat kifejezetten alacsony 

presztízsű pályának tekintik. Az ápolók alacsonyabbra értékelik hivatásuk 

presztízsét, mint a pedagógus hallgatók, ennek ellenére többségük újból ezt a 
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hivatást választaná, tehát sikeresnek ítélik a pályaválasztásukat. A hipotézis 

igazolódott. 

 

4) A szabadidő átlagában és a tevékenységek eltöltésében a hallgatói 

csoportok között nincsenek lényeges különbségek. Az értelmiségi lét 

küszöbén álló hallgatók nemcsak a fiatalokra jellemző szabadidős 

tevékenységekben, hanem a hagyományos kulturális tevékenységekben is 

nagy számban vesznek részt. 

A hallgatókra jellemző a XXI. századi modern, társasági, fiatalos 

tevékenységstruktúra, az olvasás a sportolás, a táncolás, a mozi látogatás, a 

könnyűzene hallgatás és a számítógép használata. Nem jellemző a 

„hagyományos” kulturális tevékenységek közül például a színházlátogatás, a 

könnyűzenei- és komolyzenei koncertre járás. 

A hipotézis részben igazolódott, mert a hallgatókra nem jellemző, hogy szabad 

idejüket „hagyományos” kulturális tevékenységgel töltenék.  

 

5) A hallgatók többsége a tanult szakmájában szeretne elhelyezkedni, 

szakmai terveiket a tanulmányok megerősítik, nincs különbség a szakok 

elhelyezkedési szándéka között. 

A jövőbeni tervekben meghatározó különbség áll fenn a két hallgatói csoport 

között. Hipotézisünkkel szemben a pedagógus hallgatók egyértelműen 

számolnak a pályán kívüli jövővel, míg a diplomás ápolók többsége ápolóként 

szeretne elhelyezkedni.  

 

6) Hallgatói értékrendszerek a két csoportnál hasonlóak, hordozzák a fiatal 

generációs jellemzőket és az értelmiségi lét küszöbén állva az értelmiségi 

értékeket.  

Az értékrendszerek egyezését találtuk a hallgatói csoportokban. Hipotézisünk 

igazolódott. 
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7) A hallgatók munkaérték választásában hasonló eredményeket kapunk a 

két csoportban. Összehasonlítva az első és negyedéves évfolyamot, a 

képzés tovább erősíti a hivatás választását. 

A két vizsgált mintában a skála első négy helyén lévő értékkategóriából 3 

egyezését találtuk: társas kapcsolatok, önérvényesítés, humán értékek. 

Diplomás ápolóknál első az altruizmus, amely pedagógusoknál a 9. helyen áll. 

Pedagógus hallgatóknál a változatosság harmadik helyen áll, diplomás 

ápolóknál a 6. helyen. Az elutasított értékek a két vizsgálatban megegyeznek.  

A faktoranalízissel kialakított értékkörökben a tanulmányok ideje alatt nem 

történt változás, tehát a tanulmányok megerősítették a szocializáció során 

elsajátított értékeket. A hipotézis második része igazolódott. 

 



 127

 

7. A vizsgálat eredményeinek összefoglalása, következtetések, javaslatok 

I. Magyarországon napjainkig nem történt összehasonlító vizsgálat diplomás ápoló 

hallgatók és pedagógus hallgatók körében, amely a hallgatók pályaválasztási 

motivációit és munkaértékeit egyidejűleg vizsgálta volna. Tudomásunk szerint ezen a 

téren átfogó nemzetközi kutatások sem történtek. Felmérésünk eredményei lehetővé 

tették, hogy betekintést nyerjünk a hallgatói csoportok pályaválasztását determináló 

demográfiai tényezőkbe, motivációs rendszerekbe, a szabadidő eltöltésébe, az 

értékrendszerekbe, különös tekintettel a munkaértékekbe, továbbá a hallgatók szakmai 

és munkahelyi elképzeléseibe, illetve a külföldi munkavállalás mögött megbúvó 

motivációkba. Az egészségügy, az oktatás, a piacgazdaság gyors változásai és a téma 

fontossága miatt elengedhetetlennek tartjuk, hogy kutatásunkat kiszélesítsük és 

folytassuk ebben a tárgykörben. 

 

II. Életünk egyik legnehezebb döntése, amely a legtöbb következménnyel jár – a 

hivatásunk kiválasztása. Ha jó döntést hozunk lehetőségünk nyílik arra, hogy 

érdeklődésünknek, képességeinknek megfelelően sikeres munkát végezzünk. A rossz 

döntés elégedetlenséghez, frusztrációhoz, kudarchoz vezet. Az egyén pályaválasztása 

tükrözi a motivációit és a szocializáció során elsajátított értékeket. Akkor sikeres a 

pályaválasztás, ha összhang van a személyre jellemző motivációs struktúra és a konkrét, 

megvalósuló hivatásszerep között. A foglalkozási szereppel való azonosulás előnyösen 

befolyásolja az egyén munkateljesítményét és munkával kapcsolatos elégedettségét. A 

harmonikus viszonyt a megfelelő pályaszocializáció segíti elő. A felgyorsult gazdasági 

változások következtében, vagy a hivatással való elégedetlenség miatt számolnunk kell 

azzal, hogy a fiatal korban megszerzett képesítés nem örök életre szól, az emberek nagy 

része élete során többször kényszerülhet arra, hogy foglalkozást váltson. A 

munkaerőpiaci kereslet és képzés összehangolásában kitüntetett szerepe van az 

oktatásban és szakképzésben résztvevő szakembereknek.  

 

III. Főiskolai szintű pedagógusképzésre azok a fiatalok jelentkeznek, akiknek a 

képességei nem teszik lehetővé a professzionális felsőfokú intézetek választását. A 
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pedagógus hivatás nagy felelőséggel járó tevékenység, ők azok, akik a jövő nemzedékét 

nevelik, oktatják, példával szolgálnak és értéket közvetítenek. A képzés befejezésekor 

azok a fiatalok nagyobb valószínűséggel helyezkednek el tanárként, akiknek kevésbé 

jók a képességei. A végzést követően öt-hat évvel a rosszabb képességű pedagógusok 

azok, akik még a tanult hivatásukban dolgoznak (Varga J. 2007.). A jelenség nemcsak 

Magyarországra jellemző, hanem a többi között az angolszász országokra is (Hanusek 

EA. 2003.). Hatással volt a jelenségre a továbbtanulás palettájának kiszélesedése és a 

pedagógusok relatív keresetcsökkenése. Joggal várja el a társadalom, hogy a pedagógus 

képzésben résztvevő hallgatóknál, akik a jövő nemzedékét oktatni fogják, csökkenjen az 

önszelekciós mechanizmus, és a jobb képességű hallgatók számára is vonzó legyen a 

hivatás.  

 

IV. Az egészségügyi foglalkozások között mély történelmi hagyománya van az ápolói 

hivatásnak. Ugyanakkor nagyon alacsony a presztízse, aminek egyik oka lehet, hogy az 

ápolás az orvosi hivatással karöltve fejlődött, de nem tudott autonómmá válni. A 

szakképzés rendszere sokszintű, szorosabb hierarchia nélkül. Nagyon sokszor egymás 

mellett található képzési formákkal kellett megbirkózni az ápolóknak egy-egy 

professzionális szakterület műveléséhez. A főiskolai szintű ápolóképzés (diplomás 

ápoló) lehetősége az 1980-as évek végén indult el Magyarországon, de sajnálatos 

módon egybeesett a felsőfokú tanulmányokat folytatók számának emelkedésével és a 

diplomák értékvesztésével. A diplomás ápolókat külön sújtja sajátos helyzetük, 

nevezetesen az, hogy az egészségügy szakmai hierarchiájában az orvosok, illetve az 

alacsonyabb iskolai végzettségű ápolók között állnak, és nincsenek pontosan 

meghatározva azok a szakmai határok, amelyek között dolgozhatnak. Ez viszont az 

jelenti, hogy hiányzik a munkavégzés autonómiája (McGreat A. et al. 2003, Tunners 

GER. 2002.). 

 

• Az Európai Unió tagországaiban szervezett formában történik a 

pályaválasztás előtt álló fiatalok döntés előkészítésének segítése. Hazánkban 

a pályaválasztási tanácsadók leginkább az iskolai kudarcok prevenciójában 

segítenek. A pályaválasztásnál az egyéni motivációkon túl a szakmapolitikai 

döntések és az aktuális foglalkozáspolitikai elvek is szerepet játszanak 
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(Mihály I. 2001.). A pályaorientációs nevelést, a hallgatók felkészítését korai 

életszakaszban kell kezdeni és a tanulást az egyén élete folyamán a „Life 

Long Learnig” szemléletében egy életen át kell folytatni. A pályára történő 

irányításnál figyelembe kell venni a szociális kontextusokat, az egyén 

értékrendszerét, az egyéni karrierterveket, és az életpálya perspektíva 

felállításánál az objektív és szubjektív elvárásokat is. A munkaerő-piaci 

kereslet és képzés összehangolásában kitüntetett szerepe van az oktatásban 

és szakképzésben résztvevő szakembereknek. 

 

• Az iskola az értelmiséggé válás színtere, az értékek átadásán túl a főiskolai 

képzésben résztvevők körében erősíti a pályaszocializációt, a hivatásra 

történő felkészülést. A segítő hivatás képviselői mind fizikailag, mind 

szellemileg nagy megterhelésnek vannak kitéve, ezért a stressz helyzetek 

megoldására és a konfliktuskezelésre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a 

képzésben. Az ismeretek birtokában a leendő munkavállalók a pályára lépve 

felkészültebben szembesülnének a nehézségekkel. 

 

• Helyre kell állítani nemcsak az egészségügyben és az oktatásban, hanem a 

társadalomban is az ápolói és pedagógus hivatás presztízsét, társadalmi 

megítélését és megbecsülését. A presztízs emelése nem csak szakmapolitikai 

kérdés. A hivatás képviselői is felelősséggel tartoznak azért, hogy a fiatal 

diplomások pályára lépését és pályán maradását elősegítsék. A 

pályakezdőkre nagyobb figyelmet kell fordítani, akik motiváltak, optimistán 

tekintenek a jövő felé és várják a pozitív változásokat. 

 

• A hazai kutatások kiszélesítésével lehetőség nyílik további kvalitatív és 

kvantitatív vizsgálatok végzésére, és ezen eredmények felhasználásával 

hatékony és a nehézségeket is számításba vevő pályaválasztási stratégia 

kidolgozására, amely hosszabb távon elvezet egy tudatosabb, 

munkaértékeket is figyelembe vevő választáshoz. 
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• Erősíteni kell a kutatással foglalkozó intézmények, oktatási, képzési és 

szakképzési helyek közötti kapcsolatokat, továbbá azoknak a 

szakképzéseknek a helyzetét, amelyek megfelelnek a munkaerő-piaci 

igényeknek és az Európai Uniós oktatáspolitikai stratégiában foglalt 

célkitűzéseknek.  

 

Felmérésünk probléma feltáró jellegű előtanulmány, és ebben a kutatási irányban 

elkerülhetetlennek tartjuk a további szociológiai vizsgálatok végzését.  
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8. Összefoglalás 
 

Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló- és tanárképző 
főiskolai hallgatók körében 

 

Az oktatás, a képzés, a modern társadalmak mozgatórugója, a tudás átadását szolgálja, 

újratermeli az emberi tőkét és hajtóereje a gazdaságnak. A megszerzett iskolai 

végzettség és a tanult szakma befolyással van az életpályára. A magasabb iskolai 

végzettséggel párhuzamosan növekszik az egyének foglalkozásválasztási lehetősége, és 

a betölthető foglalkozások száma. 

Keresztmetszeti vizsgálatunkat az egészségügyi felsőoktatásban diplomás ápolói 

végzettséget szerző hallgatók, illetve pedagógus hallgatók körében végeztük. 

Eredményeink szerint a segítő hivatások legerősebb szakmaválasztási motívuma az 

embereken való segítés és a pálya iránti érdeklődés. Demográfiai mutatók tekintetében, 

a szülők együttes iskolázottságának nagyobb szerepet tulajdonítunk a 

pályaválasztásban, mint külön-külön az apa és anya végzettségének. Jellemző, hogy az 

együttesen alacsony iskolai végzettségű szülők gyermekei választják az ápolói és 

pedagógus pályát, mivel számukra a főiskola az értelmiségigé válás csatornája, 

csatlakozás az értelmiségi lét kulturális értékvilágához. Az egészségtudományi és 

pedagógusképzésben résztvevők tanult hivatásuk társadalmi presztízsét kifejezetten 

alacsonynak tekintik. Ennek ellenére, az ápoló hallgatók többsége, ha újból döntési 

helyzetbe kerülne, minden negatív megítélés és gyakorlati tapasztalat ellenére ugyanezt 

a hivatást választaná. 

Összefoglalásul: az altruizmus a segítő foglalkozások számára a munka tartalmához 

kötődik, de a hivatások képviselői értékként definiálják. Eredményeink szerint, a 

tanulmányok alatt az értékkörökben nem történik változás a hallgatóknál, tehát a 

korábbi szocializáció során elsajátított értékek további megerősítést nyernek. A két 

hallgatói csoport értékrendszerének egyezése generációs tényezőknek és az iskolai 

végzettség hatásának köszönhető, és egyben az értelmiségre jellemző mintát is magában 

hordozza. Pedagógusokra és az ápolókra mindig szükség lesz, jelképei a megértésnek a 

figyelemnek, a mások iránti önzetlen segítésnek. Munkájuk olyan küldetés, amely arra 

tanít bennünket, hogy ne csak önmagunkkal foglalkozzunk, hanem vegyük észre a 

másik embert is. Hivatásként érdemes csak gyakorolni, mert különben elveszíti valódi 

értékét.  



 132

Summary 

The bases of values in the  motivation of the choice of career  among professional 
nursing students and students learning at teacher's training college 

Education, training are  the motives of modern societies, they serve as a means of 

transmitting knowledge, they reproduce human capital and are motive powers of 

economy. The aquired school qualification  and the obtained profession have an 

influence on your career. Simultaneously with the highest school qualification there is 

an increase  in the possibility to be employed for the individual  and also an increase in 

the number  of  potential jobs to be fulfilled. Our cross section analysis was done among 

professional nursing students learning in  higher education at the faculty of  health,  and 

also among teacher -students. According to our results among caring professions the 

strongest professional motivation seemed to be helping people and being interested in 

the profession. In the respect of  population samples we attributed the bigger role for 

parents' joint learning in the choice of  a profession rather than for the different 

qualification of the father or the mother. It is typical that  jointly lower qualified parents' 

children usually choose the profession of a nurse or a teacher , as  college means for 

them the channel of becoming the intellectuals,  joining the cultural values of the world 

of the intellectuals. Those participating in the education of health science and teacher 

training find the social honour of their  aquired profession definitely low. Despite all 

these, the majority of nursing students, if they were given the chance to make a decision 

again, without any negative judgement and despite their professional practice,  would 

choose the same profession.  

As a summary: altruism can be attached to the  essence for caring professions, but the 

representatives of professions define it as a value. According to our results during the 

studies of students  there is no change in their values, so those values aquired through an 

earlier socializing can be further confirmed. The correspondence in the values of the 

two student-groups is due to generation factors and the influence of school qualification, 

and at the same time it contains a typical  sample  characteristic for the intellectuals. 

There is a constant need for teachers and nurses,  they are the symbols of understanding 

and attention,  unselfish help felt towards others. Their job is such a mission which 

teaches us to deal not only with ourselves but we should also notice other people as 

well. It is worth practising it only as a mission , otherwise it will lose its real value. 
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Kedves Hallgató! 

 
Kovácsné Tóth Ágnes, szociológus vagyok, a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának 

első éves doktorandus hallgatója. 

Ezt a kérdőívet, amelyet most Ön a kezében tart, én készítettem a tudományos munkámhoz 

történő adatok gyűjtése céljából.  

A kutatási témám, amelynek feldolgozásához az Ön segítségét kérem: „A főiskolai 

hallgatók érték és pályaorientációja”. 

 A felmérést országos mintán szeretném elvégezni, diplomás ápoló és tanárképző főiskolás 

hallgatók körében. 

Kérem Önt, hogy munkámhoz értékes válaszaival járuljon hozzá. A kérdőív kitöltése 
önkéntes, és a kitöltés után sem alkalmas személyi azonosításra, így a kapott információk 
általános statisztikai adat formájában kerülnek feldolgozásra. 
 
 
Előre is köszönöm a válaszait! 

 Kovácsné Tóth Ágnes 
 szociológus



 

I. DEMOGRÁFIAI és SZOCIOKULTÚRÁLIS ADATOK 
 
1. Életkora? ……………. 

2. Neme? 1. Férfi  2. Nő 

3. Milyen településen töltötte gyermekkora nagyobb részét? (Szíveskedjék a megfelelő 
választ mindig bekarikázni a továbbiakban!) 

 1 2 3 4 5 
 Budapest megyeszékhely város falu/község tanya 

4. Jelenleg ténylegesen hol lakik? (Tanulmányainak helyszínét nem ideértve!) 
 1 2 3 4 5 
 Budapest megyeszékhely város falu/község tanya 

5. Hányan voltak testvérek (akikkel gyermekkorát együtt töltötte)? 
1. ………… (Kérjük, írja be a számot!) 
2. Nem volt testvére 
3. Nem tudja 

6. Édesapja/nevelőapja legmagasabb iskolai végzettsége? (Akinek nevelő hatása 
érvényesült az Ön gyermekkorában) 
1. Kevesebb, mint 8 általános 
2. 8 általános 
3. Szakmunkásképző/szakiskola 

4. Szakközépiskola/gimnázium 
5. Főiskola 
6. Egyetem

6.a. Édesapja/nevelőapja az Ön gyermekkorában milyen jellegű munkát végzett? 
1. Mezőgazdasági fizikai munka 
2. Nem mezőgazdasági fizikai 

munka 
3. Szellemi munka 

4. Egyéb: ………………………… 
5. Nem dolgozott 
6. Nem tudja  

6.b. Édesapja/nevelőapja foglalkozása jelenleg/aktív korában? 

……………………………………………………………………………………… 

7. Édesanyja/nevelőanyja legmagasabb iskolai végzettsége? (Akinek nevelő hatása 
érvényesült az Ön gyermekkorában) 

1. Kevesebb, mint 8 általános 
2. 8 általános 
3. Szakmunkásképző/szakiskola 

4. Szakközépiskola/gimnázium 
5. Főiskola 
6. Egyetem

7.a. Édesanyja/nevelőanyja az Ön gyermekkorában milyen jellegű munkát végzett? 
1. Mezőgazdasági fizikai munka 
2. Nem mezőgazdasági fizikai 

munka 

3. Szellemi munka 
4. Egyéb: ………………………… 
5. Nem dolgozott 

6. Nem tudja 

7.b. Édesanyja/nevelőanyja foglalkozása jelenleg/aktív korában: 
……………………………………………………………………………………… 

8. Milyen lakásban laktak gyermekkora nagyobb részében? 
1. Összkomfortos 
2. Komfortos, félkomfortos 

3. Komfort nélküli 
4. Nem lakott otthon



  

9. Az Ön megítélése szerint milyen volt a család anyagi helyzete a gyermekkorában? 
Voltak-e anyagi gondjaik? 

 1 2 3 4 5 6 
 Szinte mindig gyakran néha igen ritkán soha nem tudja 

10. Hol végezte az általános iskolai tanulmányait? 
 1 2 3 4 5 
 Budapest megyeszékhely város falu/község tanya 

11. Milyen típusú iskolában végezte általános iskolai tanulmányait? 
1. Önkormányzati iskola 
2. Felekezeti iskola 

3. Alapítványi(nem felekezeti) 
4. Egyéb: …………………………

12. Milyen tanuló volt az általános iskolában? 
1. Elégséges 
2. Közepes 
3. Jó 

4. Jeles 
5. Kitűnő

13. Az általános iskola elvégzése után hol tanult tovább? 
1. Gimnázium 
2. Egészségügyi szakközépiskola 

3. Nem egészségügyi szakközépiskola 
4. Egyéb…………………………….. 

14. Milyen típusú iskolásban végezte középiskolai tanulmányai? 
1. Önkormányzati (állami) iskola 
2. Felekezeti iskola 

3. Alapítványi(nem felekezeti) 
4. Egyéb: …………………………

15. Milyen tanuló volt a középiskolai tanulmányai alatt? 
1. Elégséges 
2. Közepes 
3. Jó 

4. Jeles 
5. Kitűnő

16. Tanulmányi ideje alatt a kötelező órákon kívül járt-e rendszeresen (minimum fél 
évet meghaladóan) külön foglalkozásra? (zeneiskola, sporttevékenység, nyelvtanulás 
stb.) Kérem, sorolja fel a tevékenységeket! 

……………………………………………………………………………………… 
17. Részesült-e hitoktatásban a tanulmányi ideje alatt ? 

1. Igen 
2. Nem 
3. Rövid ideig (Kevesebb, mint fél évig) 

18. Végzett-e közösségi tevékenységet a középiskolás évek alatt? 
1. Igen 

Milyen jellegű tevékenységet végzett?: ………………………………………… 
2. Nem 

19. Családi állapota? 
1. Hajadon/nőtlen és senkivel nem él 

élettársi kapcsolatban  
2. Hajadon/nőtlen és élettársi 

kapcsolatban él valakivel 
3. Házas, együtt él 

férjével/feleségével 

4. Elvált/külön él és egyedül 
5. Elvált/külön él, de élettársi 

kapcsolatban 
6. Egyéb: ………………………….



  

II. PÁLYAVÁLASZTÁS 
 
20. Az ápolói pálya választása mely életszakaszra esett? 

1. Kisgyermekkor 
2. Általános iskolás kor 
3. Középiskola első három évében 
4. Középiskola utolsó évében,  
5. Érettségi után 

21. Hogyan befolyásolták az alábbi tényezők pályaválasztását? Kérem, karikázza be a 
megfelelő számot! 

1: Egyáltalán nem befolyásolta 
2: Kevésbé befolyásolta 
3. Befolyásolta 
4: Nagyon befolyásolta 

Szülői ráhatás:  4 3 2 1 
Barát, családtag példája:  4 3 2 1 
Karrierlehetőség a pályán:  4 3 2 1 
Máshová nem vették volna fel:  4 3 2 1 
Beteg embereken való segítés:  4 3 2 1 
Az egészségügy iránti érdeklődés:  4 3 2 1 
Pedagógusi befolyás:  4 3 2 1 
Biztos álláslehetőség:  4 3 2 1 
Társadalmi megbecsülés:  4 3 2 1 
Sok pénzt kereshet:  4 3 2 1 

21.a. Élete első főiskolai jelentkezésekor az egészségügyi főiskolát jelölte meg első 
helyen? 

1. Igen 
2. Nem 

Milyen más intézménytípust jelölt meg először? 
………………………………………………………… 

22. Hányadik jelentkezés alkalmával volt sikeres a felvétel? 
……………………………………………………………………………………… 

23. Hányadik helyen jelölte meg az egészségügyi főiskolást a sikeres felvételkor? 

……………………………………………………………………………………… 

24. Milyen más foglalkozás/hivatás merült fel még a diplomás ápoló pályára való 
jelentkezése előtt? 

1. Elsősorban: ……………………..………………… 

2. Másodsorban: ……………………..………………… 

3. Harmadsorban: ……………………..………………… 



  

25. Véleménye szerint melyik foglalkozáshoz/hivatáshoz hasonlít leginkább az ápolói 
hivatás (nem csak az egészségügyön belül)? 

1. Elsősorban:  ……………………..………………… 

2. Másodsorban:  ……………………..………………… 

3. Harmadsorban: ……………………..………………… 

26. Véleménye szerint a diplomás ápoló, mint humán hivatás mennyire hasonlít a 
pedagógus hivatáshoz?  

 1 2 3 4 5 
 egyáltalán nem hasonlít   teljes mértékben hasonlít 

27.  Melyik évben és hány ponttal jutott be a főiskolára? 
Év: ………………… 
Pontszám: ………………… 

28. Barátaitól/ismerőseitől milyen visszajelzéseket kapott a sikeres főiskolai felvételkor? 
1. Elismerést tapasztaltam 
2. Nem tapasztaltam visszajelzést 
3. Negatív visszajelzést tapasztaltam 

29. Mi a véleménye a szakmaválasztás sikeréről? Válaszát kérem jelölje egy 5 fokozatú 
skálán! 

 1 2 3 4 5 
 Nem volt sikeres,    Sikeres volt, 
 biztosan nem ezt választaná    ma is ezt választaná 

30. Szüleinek mi a véleménye a szakmaválasztás sikeréről? 
 1 2 3 4 5 
 Ellenezték a választást    Támogatták a választást 

31. Kérem, jelölje 5 fokú skálán, hogy véleménye szerint milyen a diplomás ápolói hivatás 
presztízse a társadalomban. 

 1 2 3 4 5 
 Nagyon alacsony Alacsony Közepes Magas Nagyon magas 

32. Kérem, jelölje 5 fokú skálán, hogy véleménye szerint milyen a pedagógus hivatás 
presztízse a társadalomban. 

 1 2 3 4 5 
 Nagyon alacsony Alacsony Közepes Magas Nagyon magas 

33. Véleménye szerint hogyan ítélik meg a diplomás ápolói hivatás presztízsét a kórházi 
hierarchiában az alábbiak! ? Kérem, karikázza be a megfelelő számot az öt fokozatú 
skálán! 

1: Nagyon alacsony 
2: Alacsony 
3: Közepes 
4: Magas 
5: Nagyon magas 

Betegek:  5 4 3 2 1 
Orvosok:  5 4 3 2 1 
Diplomás ápolók:  5 4 3 2 1 
Ápolók:  5 4 3 2 1 
A kórház vezetése:  5 4 3 2 1 



  

34. Az alábbi foglalkozások közül kiknek a megbecsültségéhez hasonlít leginkább a 
diplomás ápolók megbecsültsége a kórházi hierarchiában.  

1: Legkevésbé hasonlít 
5: Legjobban hasonlít 

Orvos: 1 2 3 4 5 
Egyetemi okleveles ápoló:  1 2 3 4 5 
Ápoló:  1 2 3 4 5 
Gyógytornász:  1 2 3 4 5 
Dietetikus:  1 2 3 4 5 

35. Ön szerint a jövőben megerősödik / tovább erősödik a diplomás ápoló hivatás 
presztízse? 
1. Igen 
2. Nem 
3. Nem tudom 

36. Ajánlaná-e ismerőseinek/ gyermekének a diplomás ápolói hivatást? 
1. Igen 
2. Nem 

37. Folytat-e kereső tevékenységet főiskolai tanulmányai mellett? 
1. Igen 
2. Nem 
3. Alkalmanként 

37.a. Amennyiben a válasza igen: 

Egészségügyi területen dolgozik? 
1. Igen 
2. Nem 
3. Alkalmanként 

Jelölje meg a munkavállalás indokát! 

1. Anyagi okok miatt 
2. Szakmai gyakorlat szerzése céljából  
3. Egyéb: …………………………. 

38. Véleménye szerint melyek a legfontosabb értékek a diplomás ápolóknál? 
Rangsorolja az alábbiakban felsorolt értékeket! 

1: Egyáltalán nem fontos érték 
2: Fontos érték 
3: Legfontosabbnak tartott érték 

Szakmai tudás, felkészültség: 1 2 3 
Empátiás készség:  1 2 3 
Önzetlen segítségnyújtás:  1 2 3 

39. Véleménye szerint melyek a kizáró értékek a diplomás ápolóknál? Rangsorolja az 
alábbiakban felsorolt értékeket! 

1: Egyáltalán nem fontos érték 
2: Fontos érték 
3: Legfontosabbnak tartott érték 

Szakmai felkészületlenség: 1 2 3 
Empátiás készség hiánya:  1 2 3 
Önzetlen segítségnyújtás hiánya:  1 2 3 



  

III. Érték 
 
Szabadidő 
 
40. Szabadidejét kivel tölti legszívesebben? 

1. Egyedül 
2. Családdal 
3. Barátokkal vagy ismerősökkel 

41. Mivel tölti legszívesebben szabadidejét? 
1. Elsősorban: ……………………..………………… 

2. Másodsorba: ……………………..………………… 

3. Harmadsorban: ……………………..………………… 

42. A következők mennyire fontosak az Ön életében? Kérem, karikázza be a megfelelő 
számot! 

1: Egyáltalán nem fontos 
2: Nem nagyon fontos 
3: Fontos 
4: Elég fontos 
5: Nagyon fontos 

Munka: 5 4 3 2 1 
Család:  5 4 3 2 1 
Barátok és ismerősök:  5 4 3 2 1 
Szabadidő:  5 4 3 2 1 
Politika:  5 4 3 2 1 
Vallás:  5 4 3 2 1 

43. Az alábbi szabadidős tevékenységek végzése milyen gyakran jellemző Önre? 
6: Naponta végzett tevékenység 
5: Hetente 1x-2x végzett tevékenység 
4: Havonta1x-2x végzett tevékenység 
3: Évente 5x-6x végzett tevékenység 
2: Évente 1x-2x végzett tevékenység 
1: Soha 

Szépirodalom olvasás: 6 5 4 3 2 1 
Zenehallgatás (könnyűzene):  6 5 4 3 2 1 
Pihenés:  6 5 4 3 2 1 
Aktív sportolás:  6 5 4 3 2 1 
Táncolás, szórakozás:  6 5 4 3 2 1 
Tv-ben sorozat nézés:  6 5 4 3 2 1 
Moziba járás:  6 5 4 3 2 1 
Komputerrel játszás, (Internet, chat):  6 5 4 3 2 1 
Színházba, múzeumba, kiállításra járni:  6 5 4 3 2 1 
Képregényt olvasni:  6 5 4 3 2 1 
Klasszikus zenei koncertre járás:  6 5 4 3 2 1 
Szakmai továbbképzés:  6 5 4 3 2 1 
Tv-ben ismeretterjesztő filmnézés:  6 5 4 3 2 1 
Hobby tevékenység (rajzolás, zenélés):  6 5 4 3 2 1 



  

44. Mennyi idő volt a személyes szabadideje az ezt megelőző héten? (Összes órák száma.) 

44.a. Szabadidő szombaton: 
 1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

44.b. Szabadidő vasárnap: 
 1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

44.c. Szabadidő egy átlagos munkanapon: 
 1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

45. Van-e olyan könyv, amelyet szívesen elolvasna, de nincs rá ideje. Mi a könyv címe? 
……………………………………………………………………………………… 

46. Milyen vallási közösséghez tartozik? 
1. Katolikus  
2. Református  
3. Evangélikus 
4. Izraelita 

5. Más vallás: ………………….. 
6. Nem vagyok vallásos 
7. Nem óhajtok válaszolni 

47. Játszik-e valamilyen hangszeren? 
1. Igen 
2. Nem 

47.a. Ha igen 
1. Műkedvelő szinten 
2. Előadói szinten 

48. Mennyi időt fordított az elmúlt héten a következőkre? 

48.a. Iskolai tevékenység (óralátogatás): 
 1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

48.b. Otthoni tanulás: 
 1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

48.c. Munkával (kereső tevékenység): 
 1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

48.d. Egyéb tanulással, továbbképzéssel: 
 1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

48.e. Szórakozással: 

 1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

48.f. Kulturális tevékenységgel: 
 1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

49. Olvas-e Ön rendszeresen újságot, napilapot? 
1. Naponta  
2. Hetente 
3. Havonta  
4. Nem olvasok 



50. Egy átlagos nap mennyi időt tölt TV nézéssel? 
1. Kevesebb, mint egy órát 
2. Egy és két óra között 
3. Két és három órát 
4. Három és négy óra között 
5. Több, mint négy órát 
6. Soha 

 
RoceAch-teszt 
 
51. Ezen a listán olyan dolgok vannak, amelyeket az egyén élete szempontjából értéket 

képviselnek, amit az ember szeretne, vagy ahogy az ember élni szeretne. Kérem, 
karikázza be mennyire fontos ez az Ön szempontjából! 

1: Egyáltalán nem fontos 
2: Nem nagyon fontos 
3: Fontos 
4: Elég fontos 
5: Nagyon fontos 

1. Anyagi jólét (jómód, bőség): 

5 4 3 2 1 

2. Béke (háborútól és konfliktustól mentes világ): 

5 4 3 2 1 

3. Boldogság (megelégedettség): 

5 4 3 2 1 

4. Bölcsesség (életbölcsesség): 

5 4 3 2 1 

5. Családi biztonság (szeretteinkről való gondoskodás): 

5 4 3 2 1 

6. Belső harmónia (belső feszültségektől mentes élet): 

5 4 3 2 1 

7. Egyenlőség (mindenki számára azonos lehetőség): 

5 4 3 2 1 

8. Az elvégzett munka öröme (teljesítmény, hasznosság): 

5 4 3 2 1 

9. Érdekes, változatos élet (élményekben gazdag, aktív élet): 

5 4 3 2 1 

10. A haza biztonsága (külső támadásokkal szembeni védettség): 

5 4 3 2 1 



  

11. Igazi barátság (szoros emberi kapcsolat): 

5 4 3 2 1 

12. Igazi szerelem (meghitt testi és lelki kapcsolat): 

5 4 3 2 1 

13. Kellemes, élvezetes élet (örömök, sok szabad idő): 

5 4 3 2 1 

14. Emberi önérzet (öntudat, önbecsülés): 

5 4 3 2 1 

15. Szabadság (függetlenség, választás lehetősége): 

5 4 3 2 1 

16. A szépség világa (A természet és műalkotások szépsége): 

5 4 3 2 1 

17. Társadalmi megbecsültség (elismerés, tisztelet): 

5 4 3 2 1 

18. Üdvözülés (megváltás, örök élet): 

5 4 3 2 1 

51.a. Írja le a sorszámát, amely érték az Ön számára a legfontosabb és a legkevésbé 
fontos! 

1. A legfontosabb érték sorszáma: ………… 

2. A legkevésbé fontos érték sorszáma: ………… 

52. A következő listán emberi tulajdonságok, értékek vannak. Kérem karikázza be 
mennyire fontos ez az Ön számára! 

1: Egyáltalán nem fontos 
2: Nem nagyon fontos 
3: Fontos 
4: Elég fontos 
5: Nagyon fontos 

1. Alkotószellemű (újító eredeti gondolkodású): 

5 4 3 2 1 

2. Bátor, gerinces (kiáll a nézeteiért): 

5 4 3 2 1 

3. Előítéletektől mentes (elfogulatlan, nyílt gondolkodású): 

5 4 3 2 1 

4. Engedelmes (kötelességtudó, tisztelettudó): 

5 4 3 2 1 



  

5. Értelmes (gondolkodó, intelligens): 

5 4 3 2 1 

6. Fegyelmezett (önuralommal rendelkező): 

5 4 3 2 1 

7. Felelősségteljes (megbízható): 

5 4 3 2 1 

8. Hatékony (hozzáértő, szakszerű): 

5 4 3 2 1 

9. Jó kedélyű (vidám): 

5 4 3 2 1 

10. Logikus gondolkodású (racionális ésszerű): 

5 4 3 2 1 

11. Megbocsátó (nem bosszúálló): 

5 4 3 2 1 

12. Önálló (független, erős egyéniségű): 

5 4 3 2 1 

13. Segítőkész (mások jólétéért dolgozik): 

5 4 3 2 1 

14. Szavahihető (becsületes, őszinte): 

5 4 3 2 1 

15. Szeretettel teljes (ragaszkodó, gyengéd): 

5 4 3 2 1 

16. Tiszta (rendes, ápolt): 

5 4 3 2 1 

17. Törekvő (szorgalmas, vinni akarja valamire): 

5 4 3 2 1 

18. Udvarias (jó modorú, jól nevelt): 

5 4 3 2 1 

52.b. Írja le a sorszámát, amely érték az Ön számára a legfontosabb és a legkevésbé 
fontos! 

1. A legfontosabb érték sorszáma: ………… 

2. A legkevésbé fontos érték sorszáma: ………… 



  

IV./A PÁLYATERV 
 
53. Diplomás ápolóként szeretne elhelyezkedni végzést követően? 

1. Nem 
Hol szeretne dolgozni? : ……………………………………………………… 

2. Igen 
Kérem, válassza ki a következőkből, mely területen szeretne dolgozni! : 

 2.a. Alapellátásban 
 2.b. Járóbeteg ellátás területén 
 2.c. Fekvőbeteg ellátás területén, elsődlegesen melyik osztályon? :  
  ………………………………………………………………… 
 2.d. Háziápolási szolgálatnál 

53.a. Amennyiben a válasza nem, vagyis nem szeretne diplomás ápolóként dolgozni: 
Miért tervezi így? Kérem, karikázza be a megfelelő válasz sorszámát! Csak a 
három legfontosabbat jelölje vagy írja be! 

1. Alacsony jövedelem 
2. Megbecsültség hiánya 
3. Családi élettel összeegyeztethetetlen 
4. Nagy munkaterhek 
5. Rugalmatlan időbeosztás 
6. Végzettséghez képest alacsonyabb szintű munkák 
7. Egyéb, éspedig: …………………………………………………………………… 

53.b. Milyen hivatást szeretne folytatni? Kérem, írja le! 
……………………………………………………………………………………… 

54. Tervezi, hogy esetleg külföldön helyezkedjen el diplomás ápolóként 
rövidebb/hosszabb ideig? 
1. Igen 
2. Nem 

Amennyiben a válasza igen: 

54.a Mi motiválja ebben elsődlegesen? Kérem, karikázza be a megfelelő válasz 
sorszámát! Több válasz is lehetséges! 

1. Nyelvtanulás 
2. Karrierépítés 
3. Párválasztás 
4. Szakmai tudás bővítése 
5. Kalandvágy 
6. Erkölcsi megbecsültség hiánya 
7. Egyéb, éspedig: …………………………………………………………………… 

54.b. Tett már bármilyen előkészületet erre vonatkozólag? 
1. Igen 
2. Nem 

55. Véleménye szerint mennyire nehéz elhelyezkedni ma Magyarországon diplomás 
ápolóként más hivatásokhoz/foglakozásokhoz viszonyítva? 
1. Nagyon könnyű 
2. Könnyű 
3. Átlagos 
4. Nehéz 
5. Nagyon nehéz 



  

 
IV./B Super munkaérték teszt 
 
56. Az alábbiakban munkával kapcsolatos állításokat olvashat. Arra kérjük, hogy 

mindegyik állítás mellett jelölje meg, hogy saját személye szempontjából mennyire 
érzi fontosnak az adott állítás tartalmát. Kérem karikázza be mennyire fontos ez az 
Ön számára! 

1: Egyáltalán nem fontos 
2: Nem nagyon fontos 
3: Fontos 
4: Elég fontos 
5: Nagyon fontos 

Mindegyik állítás úgy kezdődik, hogy olyan munkát szeretnék, ahol az 
ember… 

1. szüntelenül új, megoldatlan problémákba ütközik: 5 4 3 2 1 
2. másokon segíthet: 5 4 3 2 1 
3. sok pénzt kereshet: 5 4 3 2 1 
4. változatos munkát végezhet: 5 4 3 2 1 
5. szabadon dönthet saját területén: 5 4 3 2 1 
6. tekintélyt szerezhet munkájával: 5 4 3 2 1 
7. akár művész is lehet: 5 4 3 2 1 
8. -t munkatársai befogadják: 5 4 3 2 1 
9. biztos lehet abban, hogy feladatot kap: 5 4 3 2 1 
10. megvalósítja önmagát: 5 4 3 2 1 
11. tisztelheti főnökét: 5 4 3 2 1 
12. szép környezetben dolgozhat: 5 4 3 2 1 
13. nem beszélhet mellé, mert csak jó, vagy rossz megoldások léteznek: 5 4 3 2 1 
14. másokat irányíthat: 5 4 3 2 1 
15. új elképzeléseket alakíthat ki: 5 4 3 2 1 
16. valami újat alkothat: 5 4 3 2 1 
17. objektívan lemérheti munkája eredményét: 5 4 3 2 1 
18. vezetője mindig helyesen dönt: 5 4 3 2 1 
19. mindig megfelelő munkával rendelkezik: 5 4 3 2 1 
20. szebbé teheti a világot: 5 4 3 2 1 
21. önálló döntéseket hozhat: 5 4 3 2 1 
22. gondatlan életet biztosíthat magának: 5 4 3 2 1 
23. új gondolatokkal találkozhat: 5 4 3 2 1 
24. vezetői képességeire szükség lehet: 5 4 3 2 1 
25. kényelmes körülmények között élhet: 5 4 3 2 1 
26. személyes életstílusa érvényesülhet: 5 4 3 2 1 
27. munkatársai egyben barátai is: 5 4 3 2 1 
28. biztos lehet afelől, hogy munkájáért a többiek megbecsülik: 5 4 3 2 1 
29. nem csinálja minduntalan ugyanazt: 5 4 3 2 1 
30. jót tehet mások érdekében: 5 4 3 2 1 
31. más emberek javát szolgálhatja: 5 4 3 2 1 
32. sokféle dolgot csinálhat: 5 4 3 2 1 
33. -re mások felnéznek: 5 4 3 2 1 
34. jól kijön a munkatársaival: 5 4 3 2 1 
35. olyan életet élhet, amit a legjobban szeret: 5 4 3 2 1 
36. nyugodtan dolgozhat (csend, tisztaság, stb.) : 5 4 3 2 1 
37. mások munkáját is irányíthatja: 5 4 3 2 1 
38. szellemileg izgalmas munkát végezhet: 5 4 3 2 1 
39. magas nyugdíjra számíthat: 5 4 3 2 1 
40. munkájába másnak nincs beleszólása: 5 4 3 2 1 
41. szépet teremthet: 5 4 3 2 1 
42. biztos lehet abban, hogy megfelelő munkát kap, ha az adott munka  



  

 valamilyen okból megszűnik: 5 4 3 2 1 
43. vezetője megértő: 5 4 3 2 1 
44. szüntelenül fejlesztheti, tökéletesítheti önmagát: 5 4 3 2 1 
45. új ötleteire mindig szükség van: 5 4 3 2 1 

56.a. Írja le a sorszámát, amely érték az Ön számára a legfontosabb és a legkevésbé 
fontos! 

1. A legfontosabb érték sorszáma: ………… 

2. A legkevésbé fontos érték sorszáma: ………… 

 

A kutatási témával kapcsolatos egyéb észrevételei, tapasztalatai: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Nagyon köszönöm a  válaszait, amelyekkel értékes segítséget nyújtott a 
 munkámhoz, és ahhoz, hogy mélyebben megismerhessük a főiskolai hallgatók 

 érték és pályaorientációját! 



2. sz. Melléklet 
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Kedves Hallgató! 

 
Kovácsné Tóth Ágnes, szociológus vagyok, a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának 

első éves doktorandus hallgatója. 

Ezt a kérdőívet, amelyet most Ön a kezében tart, én készítettem a tudományos munkámhoz 

történő adatok gyűjtése céljából.  

A kutatási témám, amelynek feldolgozásához az Ön segítségét kérem: „A főiskolai 

hallgatók érték és pályaorientációja”. 

 A felmérést országos mintán szeretném elvégezni, diplomás ápoló és tanárképző főiskolás 

hallgatók körében. 

Kérem Önt, hogy munkámhoz értékes válaszaival járuljon hozzá. A kérdőív kitöltése 
önkéntes, és a kitöltés után sem alkalmas személyi azonosításra, így a kapott információk 
általános statisztikai adat formájában kerülnek feldolgozásra. 
 
 
 
Előre is köszönöm a válaszait! 

 Kovácsné Tóth Ágnes 
 szociológus



 

I. DEMOGRÁFIAI és SZOCIOKULTÚRÁLIS ADATOK 
 

1. Életkora? ……………. 

2. Neme? 1. Férfi  2. Nő 

3. Milyen településen töltötte gyermekkora nagyobb részét? (Szíveskedjék a 
megfelelő választ mindig bekarikázni a továbbiakban!) 

1 2 3 4 5 
Budapest megyeszékhely város falu/község tanya 

4. Jelenleg ténylegesen hol lakik? (Tanulmányainak helyszínét nem ideértve!) 
a. 1 2 3 4 5 

Budapest megyeszékhely város falu/község tanya 

5. Hányan voltak testvérek (akikkel gyermekkorát együtt töltötte)? 
1. ………… (Kérjük, írja be a számot!) 
2. Nem volt testvére 
3. Nem tudja 

6. Édesapja/nevelőapja legmagasabb iskolai végzettsége? (Akinek nevelő hatása 
érvényesült az Ön gyermekkorában) 
1. Kevesebb, mint 8 általános 
2. 8 általános 
3. Szakmunkásképző/szakiskola 

4. Szakközépiskola/gimnázium 
5. Főiskola 
6. Egyetem

6.a. Édesapja/nevelőapja az Ön gyermekkorában milyen jellegű munkát végzett? 
1. Mezőgazdasági fizikai munka 
2. Nem mezőgazdasági fizikai munka 
3. Szellemi munka 

4. Egyéb: ………………………… 
5. Nem dolgozott 
6. Nem tudja  

6.b. Édesapja/nevelőapja foglalkozása jelenleg/aktív korában? 
……………………………………………………………………………………… 

7. Édesanyja/nevelőanyja legmagasabb iskolai végzettsége? (Akinek nevelő hatása 
érvényesült az Ön gyermekkorában) 
1. Kevesebb, mint 8 általános 
2. 8 általános 
3. Szakmunkásképző/szakiskola 

4. Szakközépiskola/gimnázium 
5. Főiskola 
6. Egyetem

7.a. Édesanyja/nevelőanyja az Ön gyermekkorában milyen jellegű munkát végzett? 
1. Mezőgazdasági fizikai munka 
2. Nem mezőgazdasági fizikai munka 
3. Szellemi munka 

4. Egyéb: ………………………… 
5. Nem dolgozott 

6. Nem tudja 

7.b. Édesanyja/nevelőanyja foglalkozása jelenleg/aktív korában: 
……………………………………………………………………………………… 

8. Milyen lakásban laktak gyermekkora nagyobb részében? 
1. Összkomfortos     3. Komfort nélküli 
2. Komfortos, félkomfortos    4. Nem lakott otthol 



 

9. Az Ön megítélése szerint milyen volt a család anyagi helyzete a gyermekkorában? 
Voltak-e anyagi gondjaik? 
1 2 3 4 5 6 
Szinte mindig gyakran néha igen ritkán soha nem tudja 

10. Hol végezte az általános iskolai tanulmányait? 
1 2 3 4 5 
Budapest megyeszékhely város falu/község tanya 

11. Milyen típusú iskolásban végezte általános iskolai tanulmányait? 
1. Önkormányzati iskola 
2. Felekezeti iskola 

3. Alapítványi(nem felekezeti) 
4. Egyéb: …………………………

12. Milyen tanuló volt az általános iskolában? 
1. Elégséges 
2. Közepes 
3. Jó 

4. Jeles 
5. Kitűnő

13. Az általános iskola elvégzése után hol tanult tovább? 
1. Gimnázium 
2. Egészségügyi szakközépiskola 

3. Nem egészségügyi szakközépiskola 
4. Egyéb……………………………

14. Milyen típusú iskolában végezte középiskolai tanulmányait? 
1. Önkormányzati (állami) iskola 
2. Felekezeti iskola 

3. Alapítványi(nem felekezeti) 
4. Egyéb: …………………………

15. Milyen tanuló volt a középiskolai tanulmányai alatt? 
1. Elégséges 
2. Közepes 
3. Jó 

4. Jeles 
5. Kitűnő

16. Tanulmányi ideje alatt a kötelező órákon kívül járt-e rendszeresen (minimum fél 
évet meghaladóan) külön foglalkozásra? (zeneiskola, sporttevékenység, nyelvtanulás 
stb.) Kérem, sorolja fel a tevékenységeket! 
……………………………………………………………………………………… 
17. Részesült-e hitoktatásban a tanulmányi ideje alatt ? 
1. Igen 
2. Nem 
3. Rövid ideig (Kevesebb, mint félév) 

18. Végzett-e közösségi tevékenységet a középiskolás évek alatt? 
1. Igen 

Milyen jellegű tevékenységet végzett?: ………………………………………… 
2. Nem 

19. Családi állapota? 
1. Hajadon/nőtlen és senkivel nem él 

élettársi kapcsolatban  
2. Hajadon/nőtlen és élettársi 

kapcsolatban él valakivel 
3. Házas, együtt él 

férjével/feleségével 

4. Elvált/külön él és egyedül 
5. Elvált/külön él, de élettársi 

kapcsolatban 
6. Egyéb: ………………………….



 

II. PÁLYAVÁLASZTÁS 
 

20. A pedagógus pálya választása mely életszakaszra esett? 
1. Kisgyermekkor 
2. Általános iskolás kor 
3. Középiskola első három évében 
4. Középiskola utolsó évében,  
5. Érettségi után 

21. Hogyan befolyásolták az alábbi tényezők pályaválasztását? Kérem, karikázza be 
a megfelelő számot! 
1: Egyáltalán nem befolyásolta 
2: Kevésbé befolyásolta 
Befolyásolta 
4: Nagyon befolyásolta 

a. Szülői ráhatás:  4 3 2 1 
b. Barát, családtag példája:  4 3 2 1 
c. Karrierlehetőség a pályán:  4 3 2 1 
d. Máshová nem vették volna fel:  4 3 2 1 
e. Az embereken való segítés:  4 3 2 1 
f. A pedagógus pálya iránti érdeklődés:  4 3 2 1 
g. Pedagógusi befolyás:  4 3 2 1 
h. Biztos álláslehetőség:  4 3 2 1 
i. Társadalmi megbecsülés:  4 3 2 1 
j. Sok pénzt kereshet:  4 3 2 1 

21.a. Élete első főiskolai jelentkezésekor a tanárképző főiskolát jelölte meg első 
helyen? 
1. Igen 
2. Nem 

Milyen más intézménytípust jelölt meg először? 
………………………………………………………… 

22. Hányadik jelentkezés alkalmával volt sikeres a felvétel? 
……………………………………………………………………………………… 

23. Hányadik helyen jelölte meg a tanárképző főiskolát a sikeres felvételkor? 

……………………………………………………………………………………… 

24. Milyen más foglalkozás/hivatás merült fel még a tanári pályára való jelentkezése 
előtt? 
3. Elsősorban: ……………………..………………… 

4. Másodsorban: ……………………..………………… 

5. Harmadsorban: ……………………..………………… 

25. Véleménye szerint melyik foglalkozáshoz/hivatáshoz hasonlít leginkább a 
pedagógus hivatás ? 

6. Elsősorban:  ……………………..………………… 

7. Másodsorban:  ……………………..………………… 

8. Harmadsorban: ……………………..………………… 



 

26. Véleménye szerint melyik foglalkozáshoz/hivatáshoz hasonlít leginkább a  
 diplomás ápolói hivatás (nem csak az egészségügyön belül) ? 
1. Elsősorban:  ……………………..………………… 

2. Másodsorban:  ……………………..………………… 

3. Harmadsorban: ……………………..………………… 

27.Véleménye szerint a diplomás ápoló (főiskolai végzettség), mint humán hivatás 
mennyire hasonlít a pedagógus hivatáshoz?  

1 2 3 4 5 
egyáltalán nem hasonlít   teljes mértékben hasonlít 

28. Melyik évben és hány ponttal jutott be a főiskolára? 
1. Év: ………………… 
2. Pontszám: ………………… 

29. Barátaitól/ismerőseitől milyen visszajelzéseket kapott a sikeres főiskolai 
felvételkor? 
1. Elismerést tapasztaltam 
2. Nem tapasztaltam visszajelzést 
3. Negatív visszajelzést tapasztaltam 

30. Mi a véleménye a szakmaválasztás sikeréről? Válaszát kérem jelölje egy 5 
fokozatú skálán! 

1 2 3 4 5 
Nem volt sikeres,    Sikeres volt, 

biztosan nem ezt választaná    ma is ezt választaná 

31.Szüleinek mi a véleménye a szakmaválasztás sikeréről? 
1 2 3 4 5 

Ellenezték a választást    Támogatták a választást 

32. Kérem, jelölje 5 fokú skálán, hogy véleménye szerint milyen a diplomás ápolói 
hivatás (főiskolai végzettség) presztízse a társadalomban. 

1 2 3 4 5 
Nagyon alacsony Alacsony Közepes Magas Nagyon magas 

33. Kérem, jelölje 5 fokú skálán, hogy véleménye szerint milyen a pedagógus hivatás 
presztízse a társadalomban. 

1 2 3 4 5 
Nagyon alacsony Alacsony Közepes Magas Nagyon magas 

 

34. Véleménye szerint hogyan ítélik meg a pedagógusok presztízsét az alábbiak! ? 
Kérem, karikázza be a megfelelő számot az öt fokozatú skálán! 
1: Nagyon alacsony 
2: Alacsony 
3: Közepes 
4: Magas 
5: Nagyon magas 

Tanulók:  5 4 3 2 1 
Tanulók szülei:  5 4 3 2 1 
Középiskolai tanárok:  5 4 3 2 1 
Önmaga:  5 4 3 2 1 



 

35. Véleménye szerint hogyan ítélik meg a diplomás ápolói hivatás (főiskolai 
végzettség) presztízsét a kórházi hierarchiában az alábbiak! ? Kérem, karikázza be a 
megfelelő számot az öt fokozatú skálán! 
1: Nagyon alacsony 
2: Alacsony 
3: Közepes 
4: Magas 
5: Nagyon magas 

Betegek:  5 4 3 2 1 
Orvosok:  5 4 3 2 1 
Diplomás ápolók (főiskolai végzettség): 5 4 3 2 1 
Ápolók:  5 4 3 2 1 
A kórház vezetése:  5 4 3 2 1 

36. Az alábbi foglalkozások közül kiknek a megbecsültségéhez hasonlít leginkább a 
diplomás ápolók (főiskolai végzettség) megbecsültsége a kórházi hierarchiában.  
1: Legkevésbé hasonlít 
5: Legjobban hasonlít 

Orvos: 1 2 3 4 5 
Ápoló :  1 2 3 4 5 
Gyógytornász:  1 2 3 4 5 
Dietetikus:  1 2 3 4 5 

37. Ön szerint a jövőben megerősödik / tovább erősödik a diplomás ápoló (főiskolai 
végzettség) hivatás presztízse? 
1. Igen 
2. Nem 
3. Nem tudom 

38. Ön szerint a jövőben megerősödik / tovább erősödik a tanári hivatás presztízse? 
1. Igen 
2. Nem 
3. Nem tudom 
 

39. Ajánlaná-e ismerőseinek/ gyermekének a diplomás ápolói (főiskolai végzettség) 
hivatást? 
1. Igen 
2. Nem 

40. Ajánlaná-e ismerőseinek/ gyermekének a tanári hivatást? 

1. Igen 
2. Nem 

41. Folytat-e kereső tevékenységet főiskolai tanulmányai mellett? 
1. Igen 
2. Nem 
3. Alkalmanként 
40.a. Amennyiben a válasza igen: 

Jelölje meg a munkavállalás indokát! 

1. Anyagi okok miatt 
2. Szakmai gyakorlat szerzése céljából  
3. Egyéb: …………………………. 



 

42Véleménye szerint melyek a legfontosabb értékek a diplomás ápolóknál? 
Rangsorolja az alábbiakban felsorolt értékeket! 

1: Egyáltalán nem fontos érték 
2: Fontos érték 
3: Legfontosabbnak tartott érték 

Szakmai tudás, felkészültség: 1 2 3 
Empátiás készség:  1 2 3 
Önzetlen segítségnyújtás:  1 2 3 

 
 

43. Véleménye szerint melyek a legfontosabb értékek a tanároknál? Rangsorolja az 
alábbiakban felsorolt értékeket! 

1: Egyáltalán nem fontos érték 
2: Fontos érték 
3: Legfontosabbnak tartott érték 

Szakmai tudás, felkészültség: 1 2 3 
Empátiás készség:  1 2 3 
Önzetlen segítségnyújtás:  1 2 3 

 
44. Véleménye szerint melyek a kizáró értékek a diplomás ápolóknál? Rangsorolja 
az alábbiakban felsorolt értékeket! 

1: Egyáltalán nem fontos érték 
2: Fontos érték 
3: Legfontosabbnak tartott érték 

Szakmai felkészületlenség: 1 2 3 
Empátiás készség hiánya:  1 2 3 
Önzetlen segítségnyújtás hiánya:  1 2 3 

 
 

45.Véleménye szerint melyek a kizáró értékek a tanároknál? Rangsorolja az 
alábbiakban felsorolt értékeket! 

1: Egyáltalán nem fontos érték 
2: Fontos érték 
3: Legfontosabbnak tartott érték 

Szakmai felkészületlenség: 1 2 3 
Empátiás készség hiánya:  1 2 3 
Önzetlen segítségnyújtás hiánya:  1 2 3 

 

46. Véleménye szerint mióta szerezhetnek az ápolók főiskolai végzettséget 
Magyarországon? 
1. 1951 
2. 1976  
3. 1993  
 

 



 

4. III. Érték 
 

Szabadidő 
47. Szabadidejét kivel tölti legszívesebben? 
1. Egyedül 
2. Családdal 
3. Barátokkal vagy ismerősökkel 

48.Mivel tölti legszívesebben szabadidejét? 
1. Elsősorban: ……………………..………………… 

2. Másodsorba: ……………………..………………… 

3. Harmadsorban: ……………………..…………. 

49.A következők mennyire fontosak az Ön életében? Kérem, karikázza be a 
megfelelő számot! 
1: Egyáltalán nem fontos 
2: Nem nagyon fontos 
3: Fontos 
4: Elég fontos 
5: Nagyon fontos 

Munka: 5 4 3 2 1 
Család:  5 4 3 2 1 
Barátok és ismerősök:  5 4 3 2 1 
Szabadidő:  5 4 3 2 1 
Politika:  5 4 3 2 1 
Vallás:  5 4 3 2 1 

50. Az alábbi szabadidős tevékenységek végzése milyen gyakran jellemző Önre? 
6: Naponta végzett tevékenység 
5: Hetente 1x-2x végzett tevékenység 
4: Havonta1x-2x végzett tevékenység 
3: Évente 5x-6x végzett tevékenység 
2: Évente 1x-2x végzett tevékenység 
1: Soha 

Szépirodalom olvasás: 6 5 4 3 2 1 
Zenehallgatás (könnyűzene):  6 5 4 3 2 1 
Pihenés:  6 5 4 3 2 1 
Aktív sportolás:  6 5 4 3 2 1 
Táncolás, szórakozás:  6 5 4 3 2 1 
Tv-ben sorozat nézés:  6 5 4 3 2 1 
Moziba járás:  6 5 4 3 2 1 
Komputerrel játszás, (Internet, chat):  6 5 4 3 2 1 
Színházba, múzeumba, kiállításra járni:  6 5 4 3 2 1 
Képregényt olvasni:  6 5 4 3 2 1 
Klasszikus zenei koncertre járás:  6 5 4 3 2 1 
Szakmai továbbképzés:  6 5 4 3 2 1 
Tv-ben ismeretterjesztő filmnézés:  6 5 4 3 2 1 
Hobby tevékenység (rajzolás, zenélés): 6 5 4 3 2 1 



 

51. Mennyi idő volt a személyes szabadideje az ezt megelőző héten? (Összes órák 
száma.) 

51.a. Szabadidő szombaton: 
1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

51.b. Szabadidő vasárnap: 
1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

51.c. Szabadidő egy átlagos munkanapon: 
1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

52.Van-e olyan könyv, amelyet szívesen elolvasna, de nincs rá ideje. Mi a könyv 
címe? 
……………………………………………………………………………………… 

53. Milyen vallási közösséghez tartozik? 
1. Katolikus  
2. Református  
3. Evangélikus 
4. Izraelita 

5. Más vallás: ………………….. 
6. Nem vagyok vallásos 
7. Nem óhajtok válaszolni

54. Játszik-e valamilyen hangszeren? 
1. Igen 
2. Nem 

54.a. Ha igen 
1. Műkedvelő szinten 
2. Előadói szinten 

55. Mennyi időt fordított az elmúlt héten a következőkre? 

55.a. Iskolai tevékenység (óralátogatás): 
1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

55.b. Otthoni tanulás: 
1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

55.c. Munkával (kereső tevékenység): 
1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

55.d. Egyéb tanulással, továbbképzéssel: 
1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

55.e. Szórakozással: 

1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

55.f. Kulturális tevékenységgel: 

1. Órák száma: …………… 2. Nem jellemző 

56. Olvas-e Ön rendszeresen újságot, napilapot? 

3. Naponta  
4. Hetente 
5. Havonta  
6. Nem olvasok 



57. Egy átlagos nap mennyi időt tölt TV nézéssel? 
Kevesebb, mint egy órát 
Egy és két óra között 
Két és három órát 
Három és négy óra között 
Több, mint négy órát 
Soha 

Roceach-teszt  

58. Ezen a listán olyan dolgok vannak, amelyeket az egyén élete szempontjából 
értéket képviselnek, amit az ember szeretne, vagy ahogy az ember élni szeretne. 
Kérem, karikázza be mennyire fontos ez az Ön szempontjából! 
1: Egyáltalán nem fontos 
2: Nem nagyon fontos 
3: Fontos 
4: Elég fontos 
5: Nagyon fontos 

1. Anyagi jólét (jómód, bőség): 

5 4 3 2 1 

2. Béke (háborútól és konfliktustól mentes világ): 

5 4 3 2 1 

3. Boldogság (megelégedettség): 

5 4 3 2 1 

4. Bölcsesség (életbölcsesség): 

5 4 3 2 1 

5. Családi biztonság (szeretteinkről való gondoskodás): 

5 4 3 2 1 

6. Belső harmónia (belső feszültségektől mentes élet): 

5 4 3 2 1 

7. Egyenlőség (mindenki számára azonos lehetőség): 

5 4 3 2 1 

8. Az elvégzett munka öröme (teljesítmény, hasznosság): 

5 4 3 2 1 

9. Érdekes, változatos élet (élményekben gazdag, aktív élet): 

5 4 3 2 1 

10. A haza biztonsága (külső támadásokkal szembeni védettség): 

5 4 3 2 1 



 

11. Igazi barátság (szoros emberi kapcsolat): 

5 4 3 2 1 

12. Igazi szerelem (meghitt testi és lelki kapcsolat): 

5 4 3 2 1 

13. Kellemes, élvezetes élet (örömök, sok szabad idő): 

5 4 3 2 1 

14. Emberi önérzet (öntudat, önbecsülés): 

5 4 3 2 1 

15. Szabadság (függetlenség, választás lehetősége): 

5 4 3 2 1 

16. A szépség világa (A természet és műalkotások szépsége): 

5 4 3 2 1 

17. Társadalmi megbecsültség (elismerés, tisztelet): 

5 4 3 2 1 

18. Üdvözülés (megváltás, örök élet): 

5 4 3 2 1 

58.a. Írja le a sorszámát, amely érték az Ön számára a legfontosabb és a legkevésbé 
fontos! 
1. A legfontosabb érték sorszáma: ………… 

2. A legkevésbé fontos érték sorszáma: ………… 

59. A következő listán emberi tulajdonságok, értékek vannak. Kérem karikázza be 
mennyire fontos ez az Ön számára! 
1: Egyáltalán nem fontos 
2: Nem nagyon fontos 
3: Fontos 
4: Elég fontos 
5: Nagyon fontos 

1. Alkotószellemű (újító eredeti gondolkodású): 

5 4 3 2 1 

2. Bátor, gerinces (kiáll a nézeteiért): 

5 4 3 2 1 

3. Előítéletektől mentes (elfogulatlan, nyílt gondolkodású): 

5 4 3 2 1 

4. Engedelmes (kötelességtudó, tisztelettudó): 

5 4 3 2 1 



 

5. Értelmes (gondolkodó, intelligens): 

5 4 3 2 1 

6. Fegyelmezett (önuralommal rendelkező): 

5 4 3 2 1 

7. Felelősségteljes (megbízható): 

5 4 3 2 1 

8. Hatékony (hozzáértő, szakszerű): 

5 4 3 2 1 

9. Jó kedélyű (vidám): 

5 4 3 2 1 

10. Logikus gondolkodású (racionális ésszerű): 

5 4 3 2 1 

11. Megbocsátó (nem bosszúálló): 

5 4 3 2 1 

12. Önálló (független, erős egyéniségű): 

5 4 3 2 1 

13. Segítőkész (mások jólétéért dolgozik): 

5 4 3 2 1 

14. Szavahihető (becsületes, őszinte): 

5 4 3 2 1 

15. Szeretettel teljes (ragaszkodó, gyengéd): 

5 4 3 2 1 

16. Tiszta (rendes, ápolt): 

5 4 3 2 1 

17. Törekvő (szorgalmas, vinni akarja valamire): 

5 4 3 2 1 

18. Udvarias (jó modorú, jól nevelt): 

5 4 3 2 1 

58.b. Írja le a sorszámát, amely érték az Ön számára a legfontosabb és a legkevésbé 
fontos! 
1. A legfontosabb érték sorszáma: ………… 

2. A legkevésbé fontos érték sorszáma: ………… 



 

IV./A PÁLYATERV 
 

59.Pedagógusként szeretne elhelyezkedni végzést követően? 
1. Igen 
2. Nem 

59.a. Amennyiben a válasza igen: 
1. Önkormányzati iskola 
2. Felekezeti iskola 

3. Alapítványi (nem felekezeti) 
4. Egyéb: …………………………

59.b. Amennyiben a válasza nem: 
5. Hol szeretne dolgozni? : ……………………………………………………… 

59.c. Amennyiben a válasza nem, vagyis nem szeretne pedagógusként dolgozni: 
Miért tervezi így? Kérem, karikázza be a megfelelő válasz sorszámát! Csak a három 
legfontosabbat jelölje vagy írja be! 
1. Alacsony jövedelem 
2. Megbecsültség hiánya 
3. Családi élettel összeegyeztethetetlen 
4. Nagy munkaterhek 
5. Rugalmatlan időbeosztás 
6. Végzettséghez képest alacsonyabb szintű munkák 
7. Egyéb, éspedig: …………………………………………………………………… 

59.d. Amennyiben a válasza nem, milyen más hivatást szeretne folytatni? Kérem, 
írja le! 
……………………………………………………………………………………… 
60. Tervezi, hogy esetleg külföldön vállal munkát rövidebb/hosszabb ideig? 
1. Igen 
2. Nem 

Amennyiben a válasza igen: 

60.a Mi motiválja ebben elsődlegesen? Kérem, karikázza be a megfelelő válasz 
sorszámát! Több válasz is lehetséges! 
1. Nyelvtanulás 
2. Karrierépítés 
3. Párválasztás 
4. Szakmai tudás bővítése 
5. Kalandvágy 
6. Erkölcsi megbecsültség hiánya 
7. Egyéb, éspedig: …………………………………………………………………… 

60.b. Tett már bármilyen előkészületet erre vonatkozólag? 
1. Igen 
2. Nem 

61. Véleménye szerint mennyire nehéz elhelyezkedni ma Magyarországon diplomás 
ápolóként más hivatásokhoz/foglakozásokhoz viszonyítva? 
1. Nagyon könnyű 
2. Könnyű 
3. Átlagos 
4. Nehéz  
5. Nagyon nehéz 



 

62. Véleménye szerint mennyire nehéz elhelyezkedni ma Magyarországon 
pedagógusként más hivatásokhoz/foglakozásokhoz viszonyítva? 
1. Nagyon könnyű 
2. Könnyű 
3. Átlagos 
4. Nehéz 
5. Nagyon nehéz 
 
 
IV./B Super munkaérték teszt 

 
64. Az alábbiakban munkával kapcsolatos állításokat olvashat. Arra kérjük, hogy 
mindegyik állítás mellett jelölje meg, hogy saját személye szempontjából mennyire 
érzi fontosnak az adott állítás tartalmát. Kérem karikázza be mennyire fontos ez az 
Ön számára! 
1: Egyáltalán nem fontos 
2: Nem nagyon fontos 
3: Fontos 
4: Elég fontos 
5: Nagyon fontos 

Mindegyik állítás úgy kezdődik, hogy olyan munkát szeretnék, ahol az 
ember… 
1. szüntelenül új, megoldatlan problémákba ütközik: 5 4 3 2 1 
2. másokon segíthet: 5 4 3 2 1 
3. sok pénzt kereshet: 5 4 3 2 1 
4. változatos munkát végezhet: 5 4 3 2 1 
5. szabadon dönthet saját területén: 5 4 3 2 1 
6. tekintélyt szerezhet munkájával: 5 4 3 2 1 
7. akár művész is lehet: 5 4 3 2 1 
8. -t munkatársai befogadják: 5 4 3 2 1 
9. biztos lehet abban, hogy feladatot kap: 5 4 3 2 1 
10. megvalósítja önmagát: 5 4 3 2 1 
11. tisztelheti főnökét: 5 4 3 2 1 
12. szép környezetben dolgozhat: 5 4 3 2 1 
13. nem beszélhet mellé, mert csak jó, vagy rossz megoldások léteznek: 5 4 3 2 1 
14. másokat irányíthat: 5 4 3 2 1 
15. új elképzeléseket alakíthat ki: 5 4 3 2 1 
16. valami újat alkothat: 5 4 3 2 1 
17. objektívan lemérheti munkája eredményét: 5 4 3 2 1 
18. vezetője mindig helyesen dönt: 5 4 3 2 1 
19. mindig megfelelő munkával rendelkezik: 5 4 3 2 1 
20. szebbé teheti a világot: 5 4 3 2 1 
21. önálló döntéseket hozhat: 5 4 3 2 1 
22. gondatlan életet biztosíthat magának: 5 4 3 2 1 
23. új gondolatokkal találkozhat: 5 4 3 2 1 
24. vezetői képességeire szükség lehet: 5 4 3 2 1 
25. kényelmes körülmények között élhet: 5 4 3 2 1 
26. személyes életstílusa érvényesülhet: 5 4 3 2 1 
27. munkatársai egyben barátai is: 5 4 3 2 1 
28. biztos lehet afelől, hogy munkájáért a többiek megbecsülik: 5 4 3 2 1 
29. nem csinálja minduntalan ugyanazt: 5 4 3 2 1 
30. jót tehet mások érdekében: 5 4 3 2 1 
31. más emberek javát szolgálhatja: 5 4 3 2 1 
32. sokféle dolgot csinálhat: 5 4 3 2 1 



 

33. -re mások felnéznek: 5 4 3 2 1 
34. jól kijön a munkatársaival: 5 4 3 2 1 
35. olyan életet élhet, amit a legjobban szeret: 5 4 3 2 1 
36. nyugodtan dolgozhat (csend, tisztaság, stb.) : 5 4 3 2 1 
37. mások munkáját is irányíthatja: 5 4 3 2 1 
38. szellemileg izgalmas munkát végezhet: 5 4 3 2 1 
39. magas nyugdíjra számíthat: 5 4 3 2 1 
40. munkájába másnak nincs beleszólása: 5 4 3 2 1 
41. szépet teremthet: 5 4 3 2 1 
42. biztos lehet abban, hogy megfelelő munkát kap, ha az adott munka:  
      valamilyen okból megszűnik: 5 4 3 2 1 
43. vezetője megértő: 5 4 3 2 1 
44. szüntelenül fejlesztheti, tökéletesítheti önmagát: 5 4 3 2 1 
45. új ötleteire mindig szükség van: 5 4 3 2 1 

65. Írja le a sorszámát, amely érték az Ön számára a legfontosabb és a legkevésbé 
fontos! 
1. A legfontosabb érték sorszáma: ………… 

2. A legkevésbé fontos érték sorszáma: ………… 

Nagyon köszönöm a  válaszait, amelyekkel értékes segítséget nyújtott a 
 munkámhoz, és ahhoz, hogy mélyebben megismerhessük a főiskolai hallgatók 

 érték és pályaorientációját! 



 

3. sz. Melléklet. Super féle munkaérték teszt reliabilitása, Split half módszerrel 
 

 

   ápoló pedagóg
us 

közös 

Cronbach Alpha Skála 1 Crombach alfa 
érték ,940 ,867 ,890 

    Ítemek száma 23(a) 23(a) 23(a) 
  Skála 2 Crombach alfa 

érték ,917 ,832 ,913 

    Ítemek száma 22(b) 22(b) 22(b) 
  Teljes skála Ítemek száma 45 45 45 
Correlatios együttható ,895 ,814 0,867 
Spearman-Brown 
együttható 

Újraegyesített skála 
megbízhatósága ,944 0,897 ,929 

  Skála megbízhatósága ,945 ,897 ,929 
Guttman Split-Half együttható ,939 ,897 ,928 

 
a  skála ítemei: Szebbé teheti a világot:, Önálló döntéseket hozhat:, Gondatlan életet biztosíthat magának, Új 

gondolatokkal találkozhat:, Vezetői képességeire szükség lehet:, Kényelmes körülmények között élhet:, 

Személyes életstílusa érvényesülhet:, Munkatársai egyben barátai is:, Biztos lehet afelől, hogy munkájáért a 

többiek megbecsülik:, Nem csinálja minduntalan ugyanazt, Jót tehet mások érdekében:, Más emberek javát 

szolgálhatja:, Sokféle dolgot csinálhat, Ahol az emberre mások felnéznek:, Jól kijön a munkatársaival:, Olyan 

életet élhet, amit a legjobban szeret:, Nyugodtan dolgozhat (csend, tisztaság, stb.):, Mások munkáját is 

irányíthatja:, Szellemileg izgalmas munkát végezhet, Magas nyugdíjra számíthat:, Munkájába másnak nincs 

beleszólása, Szépet teremthet:, Biztos lehet abban, hogy megfelelő munkát kap, ha az adott munka valamely 

okból megszűnik. 

b  skála ítemei: Vezetője megértő:, Szüntelenül fejlesztheti, tökéletesítheti önmagát:, Új ötleteire mindig szükség 

van:, Biztos lehet abban, hogy feladatot kap:, Megvalósítja önmagát:, Tisztelheti főnökét:, Szép környezetben 

dolgozhat:, Nem beszélhet mellé, mert csak jó, vagy rossz megoldások léteznek, Másokat irányíthat:, Új 

elképzeléseket alakíthat ki, Valami újat alkothat, Objektívan lemérheti munkája eredményét:, Vezetője mindig 

helyesen dönt:, Mindig megfelelő munkával rendelkezik, Sok pénzt kereshet, Változatos munkát végezhet, 

Szabadon dönthet saját területén:, Tekintélyt szerezhet munkájával:, Akár művész is lehet:, Ahol munkatársai 

befogadják, Szüntelenül új, megoldatlan problémákba ütközik:, Másokon segíthet:. 

 



 

4. sz. Melléklet. Édesapja/nevelőapja legmagasabb iskolai végzettsége? (akinek 
nevelőhatása érvényesült) * szak  (N=783) 

 
 
 
Apa iskolai végzettsége Elemszám/

százalék 
Szak  

   Diplomás 
ápoló hallgató

Pedagógus 
hallgató 

Összesen 

nincs válasz N 6 0 6 
  % 1,57 0 0,76 
kevesebb, mint 8 általános N 0 2 2 
  % 0 0,49 0,25 
8 általános N 23 16 39 
  % 6,03 3,98 4,98 
szakmunkásképző/szakiskola N 173 175 348 
  % 45,40 43,53 44,44 
szakközépiskola/gimnázium N 109 127 236 
  % 28,60 31,59 30,14 
főiskola N 34 51 85 
  % 8,92 12,68 10,85 
egyetem N 36 31 67 
  % 9,44 7,711 8,55 
 Összesen N 381 402 783 
  % 100 100 100 
 
 
 
 



 

5. sz. Melléklet. Az apa iskolai végzettségének és munkajelleg csoportjának összefüggése ( N=783) 
 
 

 

 

 
Apa munkajelleg csoportja 

 

Iskolai végzettség Nincs 
válasz 

Mező- 
gazdasági 

fizikai 

Nem 
mező- 

gazdasági 
fizikai 

Szellemi 
munka Egyéb Nem 

dolgozott Nem tudja Összesen 

N 6 0 0 0 0 0 0 6 
%  Édesapja/nevelőapja legmagasabb iskolai végzettsége?   
(akinek nevelő hatása érvényesült) / nincs válasz 100 0 0 0 0 0 0 100 
N 0 0 0 0 0 2 0 2 
%  Édesapja/nevelőapja legmagasabb iskolai végzettsége?  
 (akinek nevelő hatása érvényesült) / kevesebb, mint 8 általános 0 0 0 0 0 100 0 100 
N 0 9 21 3 4 0 2 39 
%  Édesapja/nevelőapja legmagasabb iskolai végzettsége?  
 (akinek nevelő hatása érvényesült) / 8 általános 0 23,07 53,84 7,69 10,25 0 5,12 100 
N 1 29 248 25 32 3 10 348 
%  Édesapja/nevelőapja legmagasabb iskolai végzettsége?  
 (akinek nevelő hatása érvényesült)  / szakmunkásképző/szakiskola 0,28 8,33 71,26 7,18 9,19 0,86 2,87 100 
N 0 30 113 61 27 3 2 236 
%  Édesapja/nevelőapja legmagasabb iskolai végzettsége?  
 (akinek nevelő hatása érvényesült) / Szakközépiskola/gimnázium 0 12,71 47,88 25,84 11,44 1,27 0,84 100 
N 1 4 16 60 2 2 0 85 
%  Édesapja/nevelőapja legmagasabb iskolai végzettsége? 
  (akinek nevelő hatása érvényesült)  / főiskola 1,17 4,70 18,82 70,58 2,35 2,35 0 100 
N 0 1 3 57 3 2 1 67 
%  Édesapja/nevelőapja legmagasabb iskolai végzettsége?  
 (akinek nevelő hatása érvényesült)  / egyetem 0 1,49 4,47 85,07 4,47 2,98 1,49 100 
N 8 73 401 206 68 12 15 783 
%  Édesapja/nevelőapja legmagasabb iskolai végzettsége?  
 (akinek nevelő hatása érvényesült)  / összesen 1,02 9,32 51,21 26,30 8,68 1,53 1,91 100 

 



 

6. sz. Melléklet. Diplomás ápolók szakmai presztízsének megítélése a kórházi 

hierarhiában (N=381*, N=402**) 

 
 

Diplomás 
ápoló 

hallgatók  

 Pedagógus 
hallgatók 

  
3,1% 0,5% 
12,1% 8,7,0% 
45,4% 39,1% 
32,3% 39,6% 
4,5% 

Beteg 
Nagyon alacsony 

Alacsony 
Közepes 
Magas 

Nagyon magas 11,7% 
  

8,1% 3,0% 
21,8% 21,9% 
43,8% 39,8% 
19,7% 29,4% 
4,2% 

Orvos 
Nagyon alacsony 

Alacsony 
Közepes 
Magas 

Nagyon magas 5,5% 
  

1,6% 1,0% 
7,3% 9,7% 
30,4% 33,8% 
37,8% 39,6% 
20,2% 

A diplomás ápolók 
Önmagukat 

Nagyon alacsony 
Alacsony 
Közepes 
Magas 

Nagyon magas 
15,4% 

  
8,4% 3,2% 
24,7% 13,6% 
39,9% 44,0% 
21,3% 34,3% 
3,4% 

Ápolók 
Nagyon alacsony 

Alacsony 
Közepes 
Magas 

Nagyon magas 4,0% 
  

3,7% 2,2% 
12,3% 21,1% 
37,5% 45,5% 
34,6% 24,9% 
9,4% 

A kórház vezetése 
Nagyon alacsony 

Alacsony 
Közepes 
Magas 

Nagyon magas 5,7% 
*a hallgatók 0,5% nem válaszolt a fenti kérdésekre 
**a hallgatók 2,5% nem válaszolt a fenti kérdésekre 

 



 

7. sz. Melléklet. A hallgatói tevékenységek gyakorisága (N=381, N=402) 

 
 

Diplomás ápoló hallgatók 
 

 Pedagógus hallgatók 

Napon- 
ta 

Heten- 
te 

1x-2x 

Havon- 
ta 

1x-2x 

Évente 
5x-6x 

Évente 
1x2x 

soha  Napon- 
ta 

Heten- 
te 

1x-2x 

Havon- 
ta 

1x-2x 

Évente 
5x-6x 

Évente 
1x-2x 

soha 

7,1 15,7 21,0 16,5 28,3 11,0 Szépirodalom 
olvasás 15,2 20,6 22,6 14,7 20,6 6,2 

57,0 21,3 10,2 4,7 4,5 2,4 Zenehallgatás 
(könnyűzene) 61,2 20,6 9,7 3,5 22,2 2,7 

51,4 33,1 9,2 3,1 2,1 0,1 Pihenés 46,0 41,0 8,7 2,5 1,2 0,5 
6,3 38,1 27,8 12,3 8,7 6,6 Aktív sport 14,7 30,3 27,6 8,2 8,2 10,9 

2,1 19,4 45,9 18,1 12,6 1,8 Táncolás, 
szórakozás 2,7 25,4 43,8 17,4 8,2 2,5 

16,6 31,1 19,5 9,7 10,8 11,8 Tv nézés (sorozat) 17,2 29,6 18,4 6,7 13,2 14,9 
0,0 7,3 37,8 27,6 21,5 5,5 Mozi látogatás 0,5 5,2 33,9 31,8 24,6 4,0 

12,6 34,4 23,9 10,0 8,1 10,5 Komputer 
használat 14,9 41,8 23,9 6,5 5,2 7,7 

0,0 4,7 21,0 31,5 32,8 10,0 Színház, múzeum 
látogatás 0,0 4,7 16,4 36,6 34,6 6,0 

0,8 3,4 6,3 8,7 25,2 55,4 Képregény olvasás 0,0 2,0 7,0 9,2 21,6 60,2 

0,0 1,3 3,9 10,8 32,5 50,9 Klasszikus zenei 
koncert 0,0 1,7 3,2 12,7 30,6 51,7 

7,6 5,5 8,4 12,6 28,6 31,2 Szakmai 
továbbképzés 5,7 3,2 3,5 9,2 31,1 46,5 

7,9 36,7 31,5 10,8 8,9 4,2 Tv nézés 
(Ismeretterjesztő)  6,5 30,8 36,6 13,4 7,0 5,7 

12,1 29,7 25,7 11,5 9,2 11,3 Hobby tevékenység 22,9 28,6 22,4 11,2 3,2 11,7 
  
 



 

8. sz. Melléklet. Super-munkaértékek fontossági átlagok és szórások a hallgatók körében (N= 783, N=381, N=402) 

 

 

 Közös adatbázis Diplomás ápoló 

hallgatók 

Pedagógus hallgatók 

 Sorszám Átlag Szórás Sorszám Átlag Szórás Sorszám Átlag Szórás

Szellemi ösztönzés 13. 9,90 2,29 8. 10,80 2,61 11. 10,31 1,96 
Altruizmus 3. 11,57 2,74 1. 12,20 2,72 9. 10,99 2,63 
Anyagiak 8. 11,12 2,65 9. 10,70 2,83 5. 11,53 2,39 

Változatosság 5. 11,48 2,51 6. 11,24 2,56 3. 11,72 2,45 
Függetlenség 9. 10,79 2,43 12. 10,41 2,54 8. 11,15 2,26 

Presztízs 6. 11,27 2,42 5. 11,26 2,59 7. 11,28 2,25 
Esztétikum 14. 9,47 2,75 14. 9,03 2,73 14. 9,89 2,71 

Társas kapcsolat 1. 12,21 2,44 2. 12,03 2,69 2. 11,92 1,96 
Játékosság 7. 11,21 2,22 7. 11,09 2,52 6. 11,32 1,90 

Önérvényesítés 2. 12,20 2,22 3. 11,75 2,58 1. 12,63 1,70 
Hierarhia 11. 10,35 2,44 10. 10,52 2,61 12. 10,19 2,25 

Humánérték 4. 11,51 2,32 4. 11,28 2,70 4. 11,71 1,86 
Munkateljesítmény 12. 10,32 2,25 11. 10,47 2,45 13. 10,17 2,03 

Kreativitás 10. 10,60 2,70 13. 10,28 2,82 10. 10,91 2,55 
Irányítás 15. 8,56 2,77 15. 8,82 2,85 15. 8,30 2,67 

Összlétszám  783   381   402  

* a skála első részében azonos helyen elhelyezkedő értékek 
** a skála utolsó részében azonos helyen elhelyezkedő értékek 

 

 



 

9. sz. Melléklet. Super-munkaértékek fontossági átlagok és szórások a hallgatók évfolyam szerinti szerint megoszlásában (N= 228, 
Nápoló=114, Npedagógus=114, N= 180, Nápoló=88, Npedagógus=92) 

 

 

 I. évfolyamos hallgatók IV. évfolyamos hallgatók 

 Közös adatbázis Diplomás ápoló 
hallgatók 

Pedagógus hallgatók Közös adatbázis Diplomás ápoló 
hallgatók 

Pedagógus 
hallgatók 

 Sor 
szám 

Át-
lag 

 

Szó-
rás 

Sor 
szám 

Át 
lag 

Szó-
rás 

Sor- 
szám 

Át 
lag 

Szó- 
rás 

Sor 

szám 

Átl 

ag 

Szó 

rás 

Sor 

szám 

Át 

lag 

Szó 

rás 

Sor 

szám 

Át 

lag 

Szó 

rás 

Szellemi ösztönzés 13. 9,85 2,41 10. 10,43 2,31 12. 10,49 2,30 13. 9,98 2,45 8. 10,84 3,19 13. 10,47 1,75 
Altruizmus 4. 11,46 2,74 3. 11,77 1,88 10. 10,79 2,90 3. 11,68 2,93 3. 11,73 3,28 8. 11,23 2,37 
Anyagiak 6. 11,29 2,54 9. 10,52 2,67 3. 12,07 2,16 8. 10,88 3,12 9. 10,82 3,35 10. 10,93 2,91 
Változatosság 5. 11,36 2,69 1. 12,14 2,40 5. 11,82 3,08 6. 11,30 2,68 1. 12,17 3,32 3. 11,56 2,05 
Függetlenség 9. 10,74 2,31 13. 9,58 2,68 8. 11,11 2,495 9. 10,87 2,93 11. 10,61 3,38 7. 11,28 2,48 
Presztízs 7. 11,23 2,12 2. 11,85 2,46 6. 11,52 2,00 4. 11,42 2,84 2. 12,01 3,36 4. 11,53 2,49 
Esztétikum 14. 9,79 2,75 5. 10,99 2,09 11. 10,60 2,82 14. 9,54 2,88 6. 11,14 3,17 14. 9,86 2,53 
Társas kapcsolat 1. 12,29 2,34 7. 10,91 2,16 2. 12,08 2,03 2. 12,01 2,91 7. 11,04 3,20 2. 11,59 2,15 
Játékosság 8. 11,19 1,97 11. 10,36 2,07 7. 11,39 1,836 7. 11,24 2,52 13. 10,45 3,30 6. 11,32 1,70 
Önérvényesítés 2. 12,24 1,89 6. 10,93 2,21 1. 12,71 1,78 1. 12,15 2,56 4. 11,27 3,17 1. 12,52 1,53 
Hierarhia 10. 10,42 2,29 14. 8,99 2,45 14. 10,29 2,34 12. 10,56 2,76 15. 9,21 3,20 12. 10,51 2,36 
Humánérték 3. 11,58 2,21 8. 10,54 2,25 4. 12,05 2,01 5. 11,40 2,70 10. 10,59 3,15 5. 11,50 1,90 
Munkateljesítmény 12. 10,21 2,34 4. 11,12 2,32 13. 10,34 2,39 11. 10,61 2,34 5. 11,26 3,33 11. 10,63 1,60 
Kreativitás 11. 10,34 2,79 12. 10,09 2,28 9. 11,10 2,71 10. 10,81 2,85 12.. 10,57 2,93 9. 11,00 2,25 
Irányítás 15. 8,30 2,76 15. 8,71 2,65 15. 7,89 2,82 15. 9,07 2,86 14. 9,06 3,30 15. 9,07 2,39 
Összlétszám  228   114  114    180   88   92  
* a skála első részében azonos helyen elhelyezkedő értékek 
** a skála utolsó részében azonos helyen elhelyezkedő értékek 
 



 

10. sz. Melléklet. Super munkaérték –Teszt, korrelációs mátrix (N=783) 
 
 

 
 

 Szellemi- 
ösztönzés 

Altruizmus Anyagiak Változa- 
tosság 

Függet- 
lenség 

Presztízs Esztétikum Társas- 
kapcsolat 

Játékosság Önérvénye- 
sítés 

Hierarhia Humán- 
érték 

Munka- 
teljesítmény 

Kreativitás Irányítás 

Szellemi 
ösztönzés 

1,000 ,286 ,347 ,616 ,584 ,428 ,512 ,303 ,419 ,569 ,283 ,387 ,514 ,623 ,361 

Altruizmus ,286 1,000 ,020 ,417 ,228 ,309 ,407 ,325 ,397 ,319 ,373 ,238 ,470 ,306 ,175 
Anyagiak ,347 ,020 1,000 ,339 ,475 ,505 ,149 ,381 ,448 ,517 ,395 ,643 ,281 ,289 ,429 
Változatosság ,616 ,417 ,339 1,000 ,591 ,486 ,477 ,386 ,515 ,615 ,320 ,482 ,516 ,592 ,321 
Függetlenség ,584 ,228 ,475 ,591 1,000 ,539 ,480 ,338 ,466 ,581 ,331 ,533 ,478 ,618 ,473 
Presztízs ,428 ,309 ,505 ,486 ,539 1,000 ,379 ,553 ,541 ,520 ,495 ,558 ,516 ,453 ,506 
Esztétikum ,512 ,407 ,149 ,477 ,480 ,379 1,000 ,278 ,401 ,483 ,308 ,346 ,486 ,613 ,254 
Társas 
kapcsolat 

,303 ,325 ,381 ,386 ,338 ,553 ,278 1,000 ,530 ,486 ,566 ,546 ,351 ,255 ,204 

Játékosság ,419 ,397 ,448 ,515 ,466 ,541 ,401 ,530 1,000 ,549 ,598 ,530 ,526 ,420 ,323 
Önérvényesítés ,569 ,319 ,517 ,615 ,581 ,520 ,483 ,486 ,549 1,000 ,403 ,641 ,493 ,566 ,365 
Hierarhia ,283 ,373 ,395 ,320 ,331 ,495 ,308 ,566 ,598 ,403 1,000 ,499 ,445 ,249 ,313 
Humánérték ,387 ,238 ,643 ,482 ,533 ,558 ,346 ,546 ,530 ,641 ,499 1,000 ,455 ,395 ,405 
Munkateljesítmény ,514 ,470 ,281 ,516 ,478 ,516 ,486 ,351 ,526 ,493 ,445 ,455 1,000 ,591 ,392 
Kreativitás ,623 ,306 ,289 ,592 ,618 ,453 ,613 ,255 ,420 ,566 ,249 ,395 ,591 1,000 ,475 

Correlation 

Irányítás ,361 ,175 ,429 ,321 ,473 ,506 ,254 ,204 ,323 ,365 ,313 ,405 ,392 ,475 1,000 
Szellemi 
ösztönzés 

 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Altruizmus ,000  ,291 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Anyagiak ,000 ,291  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Változatosság ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Függetlenség ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Presztízs ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Esztétikum ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Társas 
kapcsolat 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Játékosság ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Önérvényesítés ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Hierarhia ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
Humánérték ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
Munkateljesítmény ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
Kreativitás ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Sig. (1-
tailed) 

Irányítás ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
 
 
 
 



 

10. sz. Melléklet. Super munkaérték –Teszt, korrelációs mátrix (N=783) 
 
 

 
 

 Szellemi- 
ösztönzés 

Altruizmus Anyagiak Változa- 
tosság 

Függet- 
lenség 

Presztízs Esztétikum Társas- 
kapcsolat 

Játékosság Önérvénye- 
sítés 

Hierarhia Humán- 
érték 

Munka- 
teljesítmény 

Kreativitás Irányítás 

Szellemi 
ösztönzés 

1,000 ,286 ,347 ,616 ,584 ,428 ,512 ,303 ,419 ,569 ,283 ,387 ,514 ,623 ,361 

Altruizmus ,286 1,000 ,020 ,417 ,228 ,309 ,407 ,325 ,397 ,319 ,373 ,238 ,470 ,306 ,175 
Anyagiak ,347 ,020 1,000 ,339 ,475 ,505 ,149 ,381 ,448 ,517 ,395 ,643 ,281 ,289 ,429 
Változatosság ,616 ,417 ,339 1,000 ,591 ,486 ,477 ,386 ,515 ,615 ,320 ,482 ,516 ,592 ,321 
Függetlenség ,584 ,228 ,475 ,591 1,000 ,539 ,480 ,338 ,466 ,581 ,331 ,533 ,478 ,618 ,473 
Presztízs ,428 ,309 ,505 ,486 ,539 1,000 ,379 ,553 ,541 ,520 ,495 ,558 ,516 ,453 ,506 
Esztétikum ,512 ,407 ,149 ,477 ,480 ,379 1,000 ,278 ,401 ,483 ,308 ,346 ,486 ,613 ,254 
Társas 
kapcsolat 

,303 ,325 ,381 ,386 ,338 ,553 ,278 1,000 ,530 ,486 ,566 ,546 ,351 ,255 ,204 

Játékosság ,419 ,397 ,448 ,515 ,466 ,541 ,401 ,530 1,000 ,549 ,598 ,530 ,526 ,420 ,323 
Önérvényesítés ,569 ,319 ,517 ,615 ,581 ,520 ,483 ,486 ,549 1,000 ,403 ,641 ,493 ,566 ,365 
Hierarhia ,283 ,373 ,395 ,320 ,331 ,495 ,308 ,566 ,598 ,403 1,000 ,499 ,445 ,249 ,313 
Humánérték ,387 ,238 ,643 ,482 ,533 ,558 ,346 ,546 ,530 ,641 ,499 1,000 ,455 ,395 ,405 
Munkateljesítmény ,514 ,470 ,281 ,516 ,478 ,516 ,486 ,351 ,526 ,493 ,445 ,455 1,000 ,591 ,392 
Kreativitás ,623 ,306 ,289 ,592 ,618 ,453 ,613 ,255 ,420 ,566 ,249 ,395 ,591 1,000 ,475 

Correlation 

Irányítás ,361 ,175 ,429 ,321 ,473 ,506 ,254 ,204 ,323 ,365 ,313 ,405 ,392 ,475 1,000 
Szellemi 
ösztönzés 

 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Altruizmus ,000  ,291 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Anyagiak ,000 ,291  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Változatosság ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Függetlenség ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Presztízs ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Esztétikum ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Társas 
kapcsolat 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Játékosság ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Önérvényesítés ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Hierarhia ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
Humánérték ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
Munkateljesítmény ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
Kreativitás ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Sig. (1-
tailed) 

Irányítás ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
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