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BEVEZETÉS 
 
Az oktatói és ápolói munkához magasan képzett, 
kvalifikált és hivatástudattal rendelkező dolgozókra 
van szükség. A segítő pályák választása különleges 
adottságokat igényel az egyén részéről.  
A társadalmi beilleszkedésnek, vagyis a szocializá-
ciónak lényeges része a pályaválasztási döntés a pályá-
ra vagy hivatásra történő felkészülés a pályaszoci-
alizáció. 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.  
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 et al. 2001.), valamint a fiatal 
számára fontos, befolyásos személy elvárásai (Mau W. 
et al. 1998.). 
A modern társadalomban egyre nagyobb annak a 
jelentősége, hogy az egyén saját maga számára 
megfelelő hivatást találjon, amely munkaértékeivel 
összhangban van. 
Az értékorientáció ösztönzően hat a cselekvésre. Az 
értékek rejtett vagy nyílt normatív szerepükből 
adódóan standardként szolgálnak az egyén cselekvésé-
hez, pályaválasztásához. 
Doktori értekezésemben szakirodalmi összefoglalást 
adtam az ápolói és pedagógushivatás kialakulásáról, 
fejlődéséről és a hivatáshoz vezető képzésről, a pálya-
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választás szakmai stratégiájáról és befolyásoló ténye-
zőiről, a pályaválasztáshoz kötődő értékekről. Kvanti-
tatív vizsgálatunk eredményeivel megismertük és 
összehasonlítottuk az egészségügyi felsőoktatásban 
tanuló diplomás ápoló hallgatók és a pedagóguskép-
zésben résztvevő hallgatók társadalmi jellemzőit, 
pályaválasztási motivációit, értékrendszerét és ezen 
tényezők egymásra hatását.  
 
CÉLKITŰZÉSEK 
Keresztmetszeti vizsgálataink legfontosabb célkitűzé-
sei: 

• Elemezni a diplomás ápoló hallgatók, valamint 
pedagógusképzésben résztvevő hallgatók társa-
dalmi hátterében megmutatkozó rétegspecifi-
kus jellemzőket, a strukturális viszonyokat, a 
személyes és szociális motivációkat és ezek 
hatását a pályaválasztásra. 

• Összehasonlítani diplomás ápoló- és pedagó-
gusképzésben résztvevő hallgatók pályaválasz-
tási attitűdjeit, és a pályaválasztást befolyásoló 
tényezőket. 

• Pályaválasztási motívumok vizsgálata. 
• Feltárni a hallgatók hivatással kapcsolatos ér-

tékítéleteit, a pálya presztízsének szubjektív 
megítélését, a pályaválasztás sikerességét és 
ezeknek az összefüggéseit a jövőbeni életút 
alakulására. 

• Vizsgálni a szabadidős tevékenységek eltölté-
sének módját.  

• Megismerni és összehasonlítani diplomás ápoló 
és pedagógushallgatók jövőbeni szakmai ter-
veit. 

• Összehasonlítani a hallgatói csoportok érték-
preferenciáit. 

• Feltárni a pályaválasztás során a munkához fű-
ződő értékeket és szakonként összehasonlítani. 

 
MÓDSZEREK 
Összehasonlító kvantitatív szociológiai felmérésünk 
diplomás ápoló hallgatók és pedagógus (tanárképző 
főiskola) hallgatók részvételével készült.  
Diplomás ápoló hallgatók felmérése:  Magyarországon 
tanuló nappali tagozatos diplomás ápoló hallgatók, 
minden egészségügyi főiskolai kar bevonásával (Bu-
dapest, Győr, Zalaegerszeg, Szombathely, Szeged, 
Gyula, Nyíregyháza). Kérdezés során önkitöltős 
módszert alkalmaztunk. Összesen 518 hallgatónőhöz 
juttattuk el a kérdőívet, akik közül 381 fő (76%) adott 
értékelhető választ. 
Kontrollcsoport: pedagógusképzésben résztvevő hall-
gatók felmérése. A kutatás 2005 február-április hónap-
ban készült, az Eszterházy Károly Főiskolán Egerben, 
és a Berzsenyi Dániel Főiskolán Szombathelyen (a 4 
éves főiskolai pedagógusképzésben résztvevő hallga-
tók körében). Az 500 kiküldött kérdőívből 402 (84%) 
került be az adatbázisba.  
Jelen szociológiai felmérésünk kérdőívtervezeteit pró-
bainterjúkon teszteltük, elvégeztük a reliabilitási és 
validitási vizsgálatokat. 
Az adatok elemzése SPSS programcsomag segítsé-
gével készült, leíró statisztikai módszerek alkalma-
zásával. 
A megoszlási vizsgálatok mellett, a változók közötti 
kapcsolatok mérésére Pearson chi P

2
P próbát (p<0,05), a 

hallgatói csoportok összehasonlításánál esélyhánya-
dost (EH-t, vagy angol rövidítéssel az odds ratio-ból 
OR-t) becsültünk, 95%-es konfidencia intervallum 
mellett. A többváltozós elemzési módszerek közül a 
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faktorelemzés egy speciális esetét a főkomponens ana-
lízist végeztük. 
 
EREDMÉNYEK 

A pályaválasztási attitűd és a pályaválasztást befolyá-
soló tényezők vizsgálata. 

Az adatfelvétel során a külső és interperszonális moti-
vációkat is feltérképeztük. A döntésben az „embereken 
való segítés” és a „pálya iránti érdeklődés” bizonyult a 
hallgatói pályaválasztási motiváció legerősebb fakto-
rának, diplomás ápoló és pedagógus hallgatóknál is 
egyértelműen befolyásolta a döntést. Harmadik helyre 
a „biztos munkahely” került az ápolók között, a 
pedagógusoknál pedig a negyedik helyre. A társadalmi 
megbecsültség ápolóknál a negyedik, pedagógusoknál 
a harmadik helyen van. A család és a barátok hatása 
közel azonos arányban érvényesült. A karrier lehető-
sége 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.  
Vizsgáltuk a nemek közötti pályaválasztási motiváci-
ókat a diplomás ápoló lányok esetében az „embereken 
való segítés” 41,3%, a fiúk 16,3%-nál jelent meg első 
helyen (p>0,001), tehát az esélyhányados OR=0,417, 
95% 95%CI:0,182-0,958. A pedagógushallgatók köré-
ben a lányok 22,9%, 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 jelöl-

ték meg, mint „nagyon befolyásolta” tényezőt: a dip-
lomás ápoló lányok 5,2 %, a fiúk 10,5%, (p>0,1910). 
Esélyhányadossal vizsgálva a mintában résztvevő fiúk 
8 szoros eséllyel választják a „társadalmi megbecsült-
ség” miatt az ápolói pályát. OR=8,000, 95%CI:1,859-
34,423. Pedagógus hallgató lányok 3,6%, a fiúk 8,2% 
(p>0,151), a számított esélyhányados OR=2,000, 
95%CI:0,769-5,198. Összességében a fiúk választására 
jobban hat a „társadalmi megbecsültség”. 
A negatív hatások (a kényszerválasztás) mindkét hall-
gató csoportnál az utolsó helyeken (pedagógus=9. 
diplomás ápoló=10.) szerepelnek. A valóságban gya-
kori a kényszerválasztás, és ezek ismeretében a valós 
motívumok erősségét pontosabban értékelhetjük. 
A középiskola típusa erőteljesen befolyásolja a tovább-
tanulási esélyeket. A hallgatók többsége gimnázium-
ban (NBápolóB=47,0%, NBpedagógusB=68,7%), és szakirányú 
szakközépiskolában (NBápolóB=40,9%, NBpedagógusB=20,1%), 
végezte középiskolai tanulmányait. Az iskolatípus 
adekvát pályaválasztást feltételez. 
Az ápolóhallgatók 38,6%-a, a pedagógus hallgatók 
15,7%-a a pályaválasztást 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 pályaválasz-
tás időszakát a középiskolás évek utolsó időszakára 
helyezi, középiskola utolsó éve:38,1%, érettségi után: 
27,1%. Pedagógushallgatók esetében negyede az esély 
arra, hogy korai pályaválasztás történik. OR=0,266, 
95% CI:0,137-0,517. 
A pályaválasztás megalapozottságát mutatja, hogy a 
kutatásban résztvevők többsége (NBápolóB=83,9%, 
NBpedagógusB=58,9%, p>0,000), az aktuális tanulmányaik-
nak megfelelő főiskolai kart jelölte meg első helyen és 
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első alkalommal a mintában részvevők több, mint 
háromnegyedének sikeres volt a felvétele (NBápoló B= 
84,3%, NBpedagógusB=65,4%). Pedagógusoknál 17,2% má-
sodik és 11,2% harmadik helyen jelölte meg a szakot. 
Az ápoló hallgatók és pedagógushallgatók több, mint 
80%-a első alkalommal sikeresen felvételizett (NBápoló B= 
82,7%, NBpedagógusB=82,3%). A kutatás során elemeztük a 
választás stabilitását, azon keresztül, hogy milyen 
foglalkozás merült még fel a jelentkezés során. Diplo-
más ápoló hallgatóknál dominánsan az egészségügyi 
pályák választása és a pedagógus pálya jelentkezett. 
Pedagógus hallgatóknál első helyen a művész pálya 
áll, a következő helyen a műszaki és a közgazdász 
pálya szerepel, de stabilan továbbtanulási iránnyal a 
pedagógus egyetemi végzettség megszerzése is jelen 
van. 

A hallgatók hivatással és pályaválasztással 
kapcsolatos értékítéletei 
A presztízs megítélésére öt fokozatú skálát alkalmaz-
tunk (1=nagyon alacsony, 2 alacsony, 3=közepes, 
4=magas, 5=nagyon magas), amelyben a társadalom 
által közvetített szubjektív megítélés jelölését kértük. 
Az önelhelyezés átlagértéke NBápoló B=2,46, NBpedagógusB= 
2,89, szórás érték NBápolóB=0,94, NBpedagógusB=0,75. A 
kutatásban résztvevők szerint a társadalom alulértékeli 
az ápolói és 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.  
A diplomás ápoló hallgatók sikeresebbnek ítélik a 
pályaválasztását, ugyanis a kérdezettek 82,9 %-a tanult 

szakmájában kíván elhelyezkedni. A pedagógus hall-
gatók válaszai kevésbé egységesek, mert több, mint 
fele részben sikeresnek ítéli a pályaválasztást, de csak 
38,1%-ban kívánnak a végzést követően pedagógus-
ként elhelyezkedni. Nem tapasztalható lényeges 
különbség a válaszokban a képzési helyszínek és a 
nemek megoszlásában sem.  
Az ápolói pálya várható presztízsfokozódását inkább 
ápoló hallgatók jósolták NBápolóB=51,2%, NBpedagógusB= 
24,1%. (OR: 4,323; 95% CI: 3,058-6,111), a pedagó-
gus hallgatók ebben a tekintetben jóval pesszimistáb-
bak voltak.  
Ugyanakkor érdekes ellentmondás is felfedezhető: a 
megkérdezettek 60,8%-a (NBápoló B=73,4%, NBpedagógusB= 
47,8%) ennek ellenére sem ajánlaná gyermekének az 
ápolói pályát.  

Szabadidős tevékenységek vizsgálata  
A szabadidő eltöltése, a kulturális fogyasztás különbö-
zőségei meghatározó szerepet játszanak a fiatalok 
életében. Szabadidőben a művelődés mellett olyan 
tevékenységet is elvégeznek, mint a sport, a mozgás, a 
kirándulás, a hobbitevékenység. A kedvelt tevékeny-
ség tükrözi az értékrendet is.  
A hallgatók a szabadidejüket legszívesebben a család-
dal (NBápoló B=49,3%, NBpedagógusB=36,8%) és a barátokkal 
töltik (NBápolóB=44,6%, NBpedagógusB=58,2%).  
A kérdőívben szerepel a legkedvesebb szabadidő 
eltöltési tevékenységek felsorolása is. A legmagasabb 
pontértéket az olvasás, sportolás, természetjárás, a 
családi- és baráti program kapta. A sport és a termé-
szetjárás, mint aktív kikapcsolódási program magas 
értéken szerepel. A táncolás/szórakozás kategória is 
nagyon széles skálát ölel fel. A legtöbben a „bulizást” 
értik alatta, ami zenés-táncos szórakozóhelyet, leg-
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többször diszkót jelent. A tanulás mint a főiskolás lét 
jellemzője is jelen van. A pihenés relatív magas 
pontértéke elgondolkodtató. Az adott tevékenységen 
legtöbbször semmittevést értenek a fogalom értelme-
zésekor, vagyis nem csinálnak semmit, csak passzívan 
töltik az időt A pedagógus hallgatók szívesebben töltik 
szabadidejüket aktívan (sport: NBápolóB=28, NBpedagógusB= 
35,3, természetjárás NBápolóB=25,9 NBpedagógusB=29,6) és a 
diplomás ápolóknál magasabb arányban van jelen a 
passzív pihenés, alvás (NBápoló B=26,3, NBpedagógusB=13,8).  

Diplomás ápoló- és pedagógushallgatók jövőbeni 
szakmai tervei 
Diplomás ápoló hallgatók hivatástervei: a válaszadók 
82,9%-ának állt szándékában ápolóként elhelyezkedni, 
tehát a hivatást illetően optimisták. Egészségügyi terü-
letek szerinti megoszlás: fekvőbetegellátás 46,5%, járó 
beteg szakellátás 16,8%, alapellátás területén (körzet-
ben) 9,4% és háziápolási szolgálatnál 6,8%.  
A fekvőbeteg osztályok közül a tervek között több-
ségben a hagyományos szakterületek szerepelnek. A 
leginkább kedvelt osztályok: belgyógyászat, gyermek-
osztály, 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 gyermekgyó-
gyászatot választanák. 
Pedagógus hallgatók hivatástervei: 38,1%-ban állt 
szándékukban elhelyezkedni a tanult hivatásban. 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).  

Az ápoló hallgatók karrierrel kapcsolatos jövőbeni 
félelmeik közül legtöbben az alacsony jövedelmet és 
az alacsony megbecsültség szintet jelölték meg. Akik 
elutasították a pályát, további okként a végzettséghez 
képest alacsony szintű munkát, valamint a hivatás és a 
családi élet harmonizációjának nehézségeit jelölték 
meg. A pedagógus hallgatók a rugalmatlan időbeosz-
tást és a végzettséghez képest alacsonyabb színvonalú 
munkát említették. A pedagógus pályát a családdal 
3,9%-ban nem tudják összeegyeztetni. Az ápoló hall-
gatók azonos nehézségek közé sorolják az alacsony 
színvonalú munkát és a családi életet.  
A válaszadó ápoló hallgatók 57,5%-a, a pedagógus 
hallgatók 53%-a tervez külföldi munkavégzést. A 
motivációs értékek között leggyakrabban a nyelvta-
nulás szerepelt.  
Második helyen az ápoló hallgatóknál a magasabb 
szintű szakmai tudás megszerzését 55,7%-ban tartották 
kiemelendőnek a külföldi munkavállalási tervekben, 
pedagógus hallgatóknál a kalandvágyat. Harmadik 
helyen helyet cserélt a két motivációs érték. Mindkét 
hallgatói csoportnál az anyagi és erkölcsi megbecsült-
ség 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 
ápolóképző főiskolák hallgatói jóval nagyobb arány-
ban terveztek külföldi munkavállalást, mint a keleti 
országhatár közelében fekvő tanintézményekben tanú-
lók (p=0,035). Pedagógus hallgatóknál fordított az 
arány, az Egerben tanulók közel 60%-a szeretne 
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külföldön dolgozni, míg a Szombathelyi főiskolások 
47,8%-a (p=0,001).  
A hallgatók közel negyede már előkészületek is tett a 
külföldi munkavállalás érdekében (NBápoló B=21,3%, 
NBpedagógusB= 23,9%). 

Roceach teszt vizsgálat  

Célérték preferenciák: mindkét hallgatói csoportnál az 
első helyre helyezett érték „A család biztonsága 
(szeretteinkről való gondoskodás)”, 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, választás lehetősége)”: A rangsor 17. és 
18. helyére került „A szépség világa (A természet és 
műalkotások szépsége)”, „Üdvözülés (megváltás, örök 
élet)”. 
Az „Üdvözülés (megváltás, örök élet)” rangsorának 
értékelésére sem találtunk más magyarázatot, mint az 
életkori sajátosságot, ugyanis a hallgatók 56,7%-a 
részesült gyermekkorában hosszabb ideig hitoktatás-
ban. A hallgatók legkevésbé fontos értékei sorrendben: 
„Üdvözülés (megváltás, örök élet)” NBápolóB=54,1%, 
NBpedagógusB=42%, „A szépség világa (A természet és 
műalkotások szépsége), N Bápoló B=12,1%, NBpedagógusB=10%. 
Eszközérték preferenciák: 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 máso-
dik felében fordul elő, tehát nem a legfontosabb érté-
kek, a korrelációs együttható is alacsony. A „Tiszta 
(rendes, ápolt)”, „Fegyelmezett (önuralommal rendel-
kező)”, és az „Engedelmes (kötelességtudó, tisztelet-
tudó)” értékek általában tekintélyelvűségre utalnak. 
Mivel a válaszadóknál különböző súllyal kerülnek az 
értékelésbe, azt a következtetést tudjuk levonni, hogy a 
hallgatók nem követnek tipikus mintát. Az „Engedel-
mes (kötelességtudó, tisztelettudó)” kategória a keresz-
tény értékekkel is összefügg. A hallgatók 55,8%-a 
kötődik keresztény felekezethez. A hallgatók 17-18 
helyre helyezték („Engedelmes” (kötelességtudó, tisz-
telettudó, „Alkotószellemű” (újító eredeti gondolko-
dású), tehát hasonlóan az „Üdvözülés (megváltás, örök 
élet)”célértékhez feltehetően ugyanazok a válaszolók 
részesítik hátrányban az egyik típust, mint a másikat. 

Super munkaérték teszt  
Az egyének irányultságát az életúthoz kapcsolódó érté-
kek 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 nyerspont 
átlagait ún. fontossági értékként kezeltük, amely függő 
változó volt. Az volt a vizsgálat fő iránya, hogy meg-
határozzuk 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 főkomponens elemzéssel az elméleti 
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és a gyakorlati faktorstruktúra mennyire igazolható és 
az összetartozás statisztikailag mennyire valós.  
A mintára kapott fontossági átlagok áttekintése azt 
mutatja, hogy a pedagógus hallgatók csoportjában az 
átlagértékek szélesebb értékhatárok között helyez-
kednek 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 kö-
vetkezően 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 munká-
ban megteremthető interperszonális kapcsolatokra 
vonatkozik, a munkában az örömforrás megtalálása 
fontos. 
Diplomás ápoló hallgatóknál első helyen az altruisz-
tikus értékrend áll a szakmaválasztásnál, a pedagógus 
hallgatóknál ez a 9. helyen áll, tehát nem a skála első 
felében található. 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). Pedagógus hallga-
tók esetében az önérvényesítés került az első helyre, 
amely az önállóságot és egyediséget hangsúlyozza. 
Második helyre a társas kapcsolatok kerültek. Diplo-
más ápolóknál az önérvényesítés a harmadik. Pedagó-
gus hallgatók nagyobb  eséllyel választják a társas 
kapcsolatok miatt a hivatásukat, mint a diplomás ápoló 
hallgatók (OR:1,058, 95%CI:0,628-1,7812). 
Az irányítást mindkét hallgatói csoport utolsónak 
helyezte. Az érték a vezetéshez, a vezetői munkához 

kapcsolódik. Az érték magába foglalja a mások mun-
kájának tervezését, vezetését. 
Mind a férfi, mind a női hallgatóknál a társas kapcso-
latok és az önérvényesítés is a magasan preferált 
értékek közé tartozik. Az anyagiak mindkét csoportban 
a 8. helyen vannak, tehát a jól fizető állások az egyé-
nek számára nem olyan fontosak. A munkateljesít-
ményt a férfi hallgatók kissé magasabbra értékelik, 
ami a kézzelfogható eredmények értékelését, a produk-
tumok előtérbe helyezését jelenti. 
Lényeges eltérést tapasztaltunk az altruista érték prefe-
rálásában. Ezeket a női hallgatók (3.) sokkal jobban 
értékelik, mint a férfi hallgatók (10.). 
A pályaválasztás időszaka nem befolyásolta a hallga-
tókat a munkaérték preferenciák választásában. A 
legmagasabb és legalacsonyabb értékkel rendelkező 
adatok mindkét hallgatói csoportnál megegyeznek. 
A felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő, I. éves 
ápolók legerősebb munkához kapcsolódó értéke a 
változatosság. Ez az egyetlen, amely 12 pont fölötti 
átlagértéket kapott, vagyis a hallgatók ezen kategóri-
ába 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 hallga-
tók értékkörei ugyanezek.  
Pedagógus hallgatók legkedveltebb értékei az önérvé-
nyesítés és 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 hall-
gatókat a képzés megerősíti a pályaválasztásban. 

A Super munkaérték teszt faktorelemzése 
Első lépésben az adatszerkezet előzetes vizsgálatára 
került sor, azzal a céllal, hogy van-e értelme a főkom-
ponens-elemzésnek és faktoranalízisnek. Mindkét 
módszernek akkor van létjogosultsága, ha a változók 
korreláltak, mivel korreláció esetén tudjuk az adathal-
maz dimenzióját csökkenteni (vagyis több változóban 
rejlő információk nagy részét lényegesen kisebb számú 
komponenssel, illetve faktorral kifejezni). Korrelálat-
lanság esetén minden egyes változó önmagában érté-
kes, sajátos, más változók kombinációjával kifejezhe-
tetlen információt hordoz. 
Két próbát végeztünk el annak igazolására, hogy a 
korrelációs mátrix szignifikánsan különbözik-e az 
egységmátrixtól (az egységmátrixnak az átlójában 
egyes értékek szerepelnek, a mátrix összes többi értéke 
nulla): Bartlett-féle gömbölyűség-próba és az Anti-
images mátrix. 
A Bartlett teszt alapján a korrelációs mátrix szignifi-
kánsan 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*(mP

2
P-

m); jelenleg 15 változó van, tehát 0,5*(15P

2
P-15)=105 

korreláció).  
Az Anti-image Correlatio mátrix átlójában található 
számok a leglényegesebbek, a minta-alkalmassági ér-
tékek, amelyek megegyeznek a változónkénti KMO 
teszttel. Értékük mindegyik változónál kedvező. Az 
előzetes vizsgálatok szerint a tervezett statisztikai érté-
kelések elévégezhetők. 

A főkomponens-elemzéssel az volt a célunk, hogy a 
sok változóban összpontosuló információk nagy részét 
egy vagy néhány változóval helyettesítsük, ezáltal 
csökkentsük az eredeti nagyobb adatbázis dimenzió-
számát, azt áttekinthetőbbé tegyük. Másodlagos cél a 
változók közötti kapcsolatok alaposabb vizsgálata.  
A faktorsúly eredményei alapján az eredeti 15 válto-
zóban lévő információk nagy része három kompo-
nensben testesül meg.  
A faktorok elnevezése nagyon nehéz. Ehhez minden 
ismeretünket felhasználtuk, 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 
Megvizsgálhatjuk, hogy különböző szempontok sze-
rint (nem, évfolyam, presztízs stb.) mi jellemző az 
egyes csoportokra. 
A hallgatók csoportonkénti vizsgálatánál a diplomás 
ápolók csoportjánál az 1. faktor pontérték átlaga: 
0,589. Pedagógus hallgatóknál a pontérték: 0,743, te-
hát az ő életükben az első főkomponens nagyobb sze-
repet játszik. Diplomás ápolók esetében mindhárom 
faktor hangsúlyos. 
Az első éves hallgatóknál a gazdasági faktor nagyon 
alacsony pontszámot kapott, míg negyedéveseknél a 
faktorsúlyok szinte azonosak. Férfi és női hallgatóknál 
nem találtunk különbségeket. A pályaválasztás idő-
szakánál az első faktor értékét hangsúlyozzák a 
hallgatók.  
A presztízzsel kapcsolatos befolyásnál nagyon ala-
csony értéket kaptunk, de akik a hivatáspresztízst na-
gyon alacsonyra értékelik, azok esetében a gazdasági 
faktor még kevésbé játszott szerepet.  
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A jövőbeni presztízzsel kapcsolatos nézeteknél a 
faktorok egyenlő súllyal kerültek választásba. 
A főkomponens-elemzéssel a tömörebben és jobban 
áttekinthető eredményeket mutatjuk be. 
 
KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A felsőoktatásban hagyományosan vannak "nőies" és 
"férfias" szakok, amelyek a választott későbbi hivatás-
sal is összefüggést mutatnak. Nők körében az emberi 
kapcsolatokat előtérbe állító, segítő szakmákra felké-
szítő szakok népszerűek. 
Vizsgálatunk során is hasonlóan női többséget talál-
tunk, 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. 
A demográfiai változók tekintetében, a szülők együttes 
iskolázottságának 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 jellem-
ző, hogy a szülő a családon belül a hivatását tovább 
örökítse. A hallgatók első generációs értelmiségiek 
lesznek. 

A pályaválasztás motívumainak vizsgálata 

A kérdőívben a pályamotívum alternatívái széles 
sávon mozogtak. Az ápoló hivatás és pedagógus 
hivatás kiválasztásában elsődlegesek az altruisztikus 

motivációk, a választott hivatás humán irányultsága. 
Ugyanakkor a harmadik és negyedik helyen legfonto-
sabb motivációs tényezőként a „biztos állást” és a 
„társadalmi megbecsülést” jelölték meg a hallgatók, a 
korábbi kutatásokhoz hasonlóan. Azonban figyelembe 
kell venni, hogy a társadalmi reformok az egészség-
ügyben 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 válasz-
tották 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 
(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. 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 hivatással és pályaválasztással kapcsolatos 
értékítéletek 
A diplomás ápolók és pedagógus hallgatók döntő 
hányada alacsony presztízsű pályának ítélte saját 
hivatását.  
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Felmérésünk megerősítette a korábbi presztízskutatá-
sok eredményét, vagyis az egészségi és pedagóguskép-
zésben résztvevők kifejezetten alacsony presztízsű 
pályának tekintik a hivatásukat. Különbségeket talál-
tunk a diplomás ápoló hallgatók és pedagógus hall-
gatók válaszai között. Megállapítható, hogy az ápolók 
alacsonyabbra értékelik hivatásuk presztízsét, mint a 
pedagógus hallgatók, ennek ellenére többségében ezt a 
hivatást választanák. 

 
Szabadidős tevékenység vizsgálata  

Korunk kultúrájának megfelelően jellemző a hallgatókra 
a modern, társasági, fiatalos tevékenységstruktúra. Ide 
soroltuk az olvasást a sportolás, a táncolást, mozi láto-
gatást, a könnyűzene hallgatást és a számítógéppel vég-
zett tevékenységet (∑Bápoló B=158, ∑BpedagógusB=178,3). 
Nem jellemző a hagyományos kulturális tevékenység, 
vagyis a színházlátogatás, a könnyűzenei- és komoly-
zenei koncertre járás (∑BápolóB=2,2, ∑BpedagógusB=4,9). Az 
eredmények azt jelzik, hogy a két hallgatói csoport nem 
különül el élesen egymástól. Markáns, szignifikánsnak 
ítélhető különbség nem fedezhető fel. 
 
A hallgatók jövőbeni szakmai tervei 

A diplomás ápoló hallgatók több, mint háromnegyede 
szeretne a tanult szakmájában elhelyezkedni. Legprefe-
ráltabb a hagyományos fekvőbeteg ellátás területe, ami 
hasonlítm más kutatások eredményeihez, de az alapel-
látás és házi betegellátás is megjelent a válaszokban.  
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 is erősen 
domináns faktor, főként diplomás ápoló hallgatóknál. 

Roceach teszt vizsgálata 

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 
szerepel a társas kapcsolatok (12,03), az önérvényesítés 
(11,75) és a humán érték (11,28). A rangsor alapján 
elmondhatjuk, hogy a hallgatók a hivatás végzéséhez 
elengedhetetlenül szükséges értékeket rangsorolták 
magasra. 
 
 
ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Az oktatás, a képzés, a modern társadalmak mozgató-
rugója, a tudás átadását szolgálja, újratermeli az emberi 
tőkét és hajtóereje a gazdaságnak. A megszerzett iskolai 
végzettség és a tanult szakma befolyással van az élet-
pályára. A magasabb iskolai végzettséggel párhuzamo-
san növekszik az egyének foglalkozásválasztási 
lehetősége és a betölthető foglalkozások száma. 
Keresztmetszeti vizsgálatunkat az egészségügyi felsőok-
tatásban diplomás ápolói végzettséget szerző hallgatók, 
illetve pedagógushallgatók körében végeztük. Eredmé-
nyeink szerint a segítő hivatások legerősebb szakma-
választási motívuma az embereken való segítés és a 
pálya iránti érdeklődés. Demográfiai mutatók tekinte-
tében, a szülők együttes iskolázottságának nagyobb 
szerepet tulajdonítunk a pályaválasztásban, mint külön-
külön az apa és anya végzettségének. Jellemző, hogy az 
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együttesen alacsony iskolai végzettségű szülők gyerme-
kei választják az ápolói és pedagógus pályát, mivel 
számukra a főiskola az értelmiséggé válás csatornája, 
csatlakozás az értelmiségi lét kulturális értékvilágához. 
Az egészségtudományi és pedagógusképzésben résztve-
vők 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. 
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