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PROBLÉMAFELVETÉS ÉS CÉLKITÜZÉS 

A pályaorientáció, a pályaválasztási döntés előkészitésé-
nek egyik fontos feladata a tanulók pályaválasztásában sze-
repet játszó motívumok, inditékok társadalmi és nevelési 
szempontból egyaránt kivánatos irányba történő alakitása. 
A pályaválasztási tanácsadás gyakorlatából szerzett tapasz-
talatok azt mutatják, hogy a pályaválasztási döntés közve-
tett befolyásolásának, tudatos alakitásának egyik eredmé-
nyes módja a pályamotiváció, az e mögött lévő szükségletek 
és értékorientációk formálása. Különösen a pályaválasztás 
során is érzékelhető társadalmi esélyegyenlőtlenségek csök-
kentése szempontjából tekinthető fontos feladatnak a moti-
vációk, a szükségletek és az értékorientációk tudatos peda-
gógiai alakitása. 

E nevelőmunka fontos feltétele a pályaválasztásban szerepet 
játszó inditékok tartalmának, személyiségen belüli struktu-
rálódási módjának ismerete, mivel ezen információk birtoká-
ban tudatosabban tervezhetővé válhat az a rendkivül bonyo- 
lult nevelési folyamat, amely a személyiség egész motivá-
ciós bázisának és értékrendszerének pedagógiai alakitására 
irányul. 

Disszertációmban összefoglalom az általános iskolák VII. 
osztályos tanulói körében végzett azon kutatómunkám főbb 
eredményeit, amelyek a pályaválasztásban szerepet játszó 

motivációs rendszer sajátosságainak pedagógiai pszichológi-
ai és nevelés szociológiai szempontu megismerését szolgál-
ták. 

A kutatás része az Országos Pedagógiai Intézet azon kutatá-
si programjának, amely a pályaválasztás .folyamatát meghatá- 



rozó társadalmi gazdasági feltételrendszer sokoldalu in-

terdiszciplin ris feltárására irányul. 

A disszertáció alapjául szolgáló empirikus vizsgálat az ál-

ta lános iskolák VII. osztályos tanulói körében végzett is-
kola-, és pályaválasztási szándékvizsgálat kiegészitő kuta-
tása. E kiegészitő kutatást elsősorban az tette szükségessé, 
hogy ismereteket szerezzünk azokról az inditékokról, ame-
lyek ma - az 1980-as évek elején - a legdöntőbb szerepet 
játszák a 13-14 éves tanulók iskola-, illetve pályaválasz-
tási elképzeléseinek alakulásában. 

A kutatás egy 1958 és 196o között végzett vizsgálat megis-
métlése. Csirszka János és munkatársai e módszerrel vizsgál-
ták a budapesti tanulók pályaválasztási inditékait. Vizsgá-
latunkban ezzel a Csirszka féle - a pályaválasztási pszicho-
lógiai szaktanácsadásban meghonosodott.- pályamotivációs 
vizsgálóeljárással - egy 1967 VII. osztályos tanulót magá-
ban foglaló - országos reprezentativ mintán vizsgáltuk a pá-
lyaválasztási szándék kialakulásában szerepet játszó motivá-
ciós hátteret. 
Az a körülmény, hogy a két évtizeddel ezelőtti vizsgálattal 
azonos eljárást alkalmaztunk jelentős összehasonlitásokra 
adott lehetőséget. Meghatározhatóvá vált, hogy hogyan, mi-
lyen irányban változtak a pályaválasztási döntés előtt álló 
tanulók inditékai, motivációi, értékválasztásuk tartalma. 

Az iskolaválasztási szándékvizsgálat koncepciójának kidol-
gozásakor - a korábbi pályaválasztási szándékvizsgálatok 
tapasztalatai alapján - feltételeztük, hogy a társadalmi 
rétegződés mentén eléggé jelentős eltérések várhatók mind 
az iskolaválasztási szándékokban, mind a pályaelképzelések-
ben. E jellegzetes különbségek okai között elsődleges sze- 



repe van a szülők társadalmi rétegződésben elfoglalt he-
lyéből, eltérő müveltségszintjéből eredő eltérő családi 
szocializációs feltételeknek. Másként fogalmazva a pálya-
választási elképzelések különbözősége mögött munkáló tuda-
ti, értékrendszerbeli sajátosságok mélyebb megismerési 
igénye késztetett a pályaválasztásban szerepet játszó indi-
tékok kutatására, az inditékstruktura családi szocializá-
ciós meghatározottságának pszichológiai - szociológiai szem-
pontu elemzésére. 

Kutatásunk során a pályaválasztásban szerepet játszó mo-
tivációs rendszert, a pályaválasztásban megnyilvánuló ér-
tékorientációt az objektiv feltételek sajátos, pszichikus 
közvetitő elemének tekintettük. Vizsgálatunk tehát egyfe-
lől a motivációk, értékorientációk szocializációs feltéte-
leket közvetitő funkciójára vonatkozó hipotézisek ellenőr-
zésének - hipotézis igazoló - kutatásnak tekinthető. 
Kutatásunk során azonban a pályaválasztási döntést előké-
szitő nevelőmunka továbbfejlesztése szempontjából is hasz-
nositható eredmények produkálására is törekedtünk. A peda-
gógiai gyakorlat számára azzal kivártunk segitséget adni, 
hogy megkiséreltük feltárni, hogy az eltérő családi szoci-
alizációs feltételek az inditékstruktura mely elemeiben 
éreztetik hatásukat, mely értékek preferálásában tükröződ-
nek. 
Ugy véljük ugyanis, hogy a nevelésnek elsődlegesen az in-
diték-, és értékstruktura rétegspecifikus pontjain kell ho-

mogenizációs hatást kifejtenie a családi szocializációból 
eredő hátrányok csökkentése, a társadalmi esélyegyenlőség 
fokozása érdekében. 

A kutatás során négy fő kérdés megválaszolására vállalkoz-
tunk: 



1. Az  196o-as évek elejéhez képest miben változtak a pá-
lyaválasztás előtt álló általános iskolás tanulók pá-
lyamotivációi, inditékai? 

2. A szülők társadalmi strukturában elfoglalt helye, s az 
ebből eredő eltérő családi szocializációs feltételek mi-
lyen módon tükröződnek a pályamotivációs strukturában, 
az értékorientációs rendszerben? 

3. Milyen módon közvetiti a pályaválasztásban szerepet ját-
szó inditékrendszer az-eltérő szocializációs feltételeket 
a pályaválasztási elképzelés felé? 

4. Milyen kapcsolat van a tanulók iskolai teljesitményei 
- tanulmányi eredményei - és a pályaválasztási inditék-
rendszer között? 

Disszertációmban a kutatás fogalmi apparátusának kialakitá-
sát megalapozó elméleti tájékozódás főbb irányainak bemuta-
tását követően, e négy kérdés köré csoportositcmi a vizsgálat 
empirikus eredményeit, s az azokból levonható főbb következ-
tetéseket. 



1.  A MOTTVÁCIÓ ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁCIÓ ÉRTELMEZÉSE, KAPCSO-
LATA A * PS Z ICHOLCíG IÁBAN ÉS . A . S ZOC I OLóG IÁBAN - 

A kutatásban alkalmazott fogalmak definiálásához és epera-
cionalizálásához szükségesnek éreztük a motivum, motiváció 
fogalmára vonatkozó általános-, pedagógiai pszichológiai 
és pályalélektani értelmezések áttekintését. A Csirszka 
vizsgálat módszerének mélyebb elemzése, valamint az e mód-
szer alapján végzett hazai kutatások /Gazsó, Pataki, Vár- 
hegyi, Sánta 197o, Zakar 198o, Ritoókné 198o, Czinege 198o, 
J.Szilágyi 1980./ áttekintése nyilvánvalóvá tették, hogy a 
pályaválasztás inditékainak vizsgálata, egyben az indité-
kokban megnyilvánuló értékorientációk vizsgálatát is jelen-
ti. Ezért szükségesnek éreztük a motiváció és az értékori-
entáció kapcsolatára, összefüggésére vonatkozó pszicholó-
giai értelmezések vázlatos áttekintését is. 

Vizsgálatunk elsődleges célja a pályaválasztásban szere-
pet játszó inditékrendszer és értékorientáció családi szo-
cializációs hatásokat közvetitő funkciójának elemzése volt, 
ezért szükségesnek éreztük az értékelési minták szocioló-
giai meghatározottságára vonatkozó elméletek vázlatos átte-
kintését is. 

A kutatás előkészitő fázisában, a fogalmi apparátus kiala-
kitásának részeként kisérletet tettünk a motiváció és az 
értékorientáció pszichológiai és szociológiai értelmezésé-
nek összehangolására, illetve az értelmezések közös sajá-
tosságainak, érintkezési pontjainak megragadására. 
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1.1 A motiváció pszichológiai értelmezése  

A motiváció pszichológiai értelmezésekor a marxista sze-
mélyiségelmélet azon alaptételéből indulunk ki miszerint a 
személyiség két fő összetevője az ösztönző-réguláló és a 
végrehajtó kómponens. A személyiség ösztönző, energetizáló 
funkciója a motiváció, amelyet Rubinstein /1968/ nyomán te-
vékenységre késztető belső feszültségnek tekintünk. 

_Rubinstein szerint az emberi motiváció tartalma összetett, 
s olyan tevékenység folyamatában keletkező és tevékenységre 
ösztönző dinamikus tendenciákat foglal magába mint a sztik- 
ségletek, az érdeklődés_és az eszmények. Az emberi motivá- 
ció e 

	motivá- 
ció 	különböző mozzanata egyéni módon  hierarchizáló- 
dik és összetetten szabályozza az emberi gondolkodást és 
cselekvést, 

 

A motiváció ösztönző funkciója Rubinstein szerint három vi-
szonylatban nyilvánul meg: 
- az embernek a_ többi emberhez való viszonyában, 
- a személyiség dolgokhoz való viszonyulásában, 
- a személyiség önmagához való viszonyulásában. 

Kozéki /198o/ szerint ezekben a Rubinstein által kiemelt 
viszonyokban-rejlenek azok az ösztönzők, amelyek generali-
zációs és sztereotipizációs folyamatok  utján a személyiség 
stabil ösztönző rendszerévé, motivációs hierarchiájává vál-
nak, s melyek aztán meghatározzák - most_már mint belső_ 
kesztetések - az egyénnek a  társaihoz, a tárgyakhoz és ön-
magához való viszonyát. 	~-- 	- 

A motiváció rubinsteini értelmezése implicit formában le-
hetőséget teremt a szociálpszichológiai, szociológiai érték, 
értékorientáció és a pszichológiai motiváció fogalom egyez- 
tetésére. 



Jól példázza ezt a magatartás motivummá váló értékkategó-
riák rubinsteini koncepció szerinti, Donáth /1964/ által 
végrehajtott osztálymása: 	- 	 - 

- a szükségleteknek felelnek meg az organizmushoz kötött 
értékek, ide tartozik mindaz, ami a szervezet zavarta-
lan funcionálásához szükséges; 

- az érdeklődésnek felelnek meg a személyhez kötött pszicho-
lógiai és társadalmi értékek, ide tartoznak az önismeret, 
önkifejtés, önértékelés, a mások értékelése és a mások ál-
tal való elismertetés, a boldog sikeres élet kategóriái, 
a valahova tartozás, sőt a valakihez tartozás igénye, a 
gazdag interperszonális kapcsolatok, mint a barátság, sze-
relem, család, iskola, osztály, csapat adta élménylehető-
ségek. 
Ide tartoznak továbbá az értékes és ezáltal vonzó emberi 
tulajdonságok, amelyeket az egyén ki akar magában fej-
leszteni: mint például az aktivitás, produktivitás, megbiz-
hatóság,-felelősségérzet, szolidaritás, hüség, megértés, 
tapintat, segitőkészség, és hasonlók; 

- az eszményeknek felelnek meg a személy feletti, társadal-
milag pozitiv szellemi értékek, mint az alkotás, a kollek-
tivizmus, patriótizmus stb. 

Bizonyos értelemben a Rubinstein által megfogalmazott  tar-
talmi mozzanatokkal rokon felfogást tükröz Maslow_/197o/ 
már klasszikusnak számitó szükséglethierarchia elmélete. 
E szerint: minden motivum mögött rejtőzhet egy alapvetőbb, 
és -nem a szimptóma, hanem a mögötte lévő dinamizmus a fon-

tos. A mélyebb elemzés néhány alapvető szükséglet megismeré-
séhez vezet. A motiváció tanulmányozásának egyik fontos fe-
ladata az alapvető emberi szükségletek feltárása. 
Maslow szerint a motiváció nem különálló egységek összege, 



- lo -  

hanem sokszoros kölcsönhatásban álló hatások rendszere, 
amely egyedi hierarchiában rendeződik. A maslowi szükség-
lethierarchia elmélet lényege, hogy egy alapvető szükség-
let kielégitése indukálja az arra épülő bonyolultabb szük-
séglet megjelenését és kielégitési igényét. Maslow szerint 
az ember szükséglet hierarchiája a következők szerint szer-

veződik: 
- fiziológiai szükségletek, 
- biztonságszükséglet, 

- szeretet, valakihez tartozás szükséglete, 

- megbecsülés szükséglete, 
- önkifejtés, önmegvalósitás szükséglete. 

A Maslow által felállitott szükségletrendszer sajátos érték-
tartalmak személyiségen belüli szerveződéseként is értelmez-
hető. Másként fogalmazva az általa felállitott szükséglet-
kategóriákhoz adekvát értéktartalmak társithatók. Ebben az 
értelemben a motivumok egyedi - egyénre jellemző - hierarchi-
zálódása az értékek egyéni hierarchizálódásaként is felfog-
ható. 	 . 

A motiváció kialakulására, fejlődésére, egyénre jellemző 
hierarchizálódási folyamatára vonatkozó pszichológiai ér-
telmezések mutatják a legtöbb érintkezési pontot a szükség-
letek, értékorientációk kialakulására vonatkozó szociál-
pszichológiai, szociológiai koncepciókkal. 

Rubinstein szerint a "motivumokat azok a feladatok hatá-

rozzák meg, amelyeknek megoldásában az ember részt vesz és 
megforditva. Egy adott cselekvés motivuma éppen a feladat-
hoz, a célhoz és körülményekhez, a cselekvés létrejöttének 
feltételeihez való viszonyában áll. A motivum mintegy meg-
hat4rozott cselekvésre való tudatosult ösztönzés tulajdon- 



képpen ugy alakul ki, ahogyan az ember figyelembe veszi,  

értékeli, mérlegeli azokat a körülményeket amelyek között  

él, és ahogyan tudatositja magában az eléje kitüzött célt,  

ezekhez való viszonyából születik a motivum a maga konkrét  

tartalmasságában, amely nélkülözhetetlen a valóságos eleven  

cselekvéshez." /I.m./  

A motivumok kialakulásának társadalomhoz kötöttségét még  
pregnánsabban hangsulyozza Rubinstein A pszichológia fejlő-
dése cimü müvében, amikor ezt irja:"Az ember oly sokféle sa-
játossága közül rendszerint azokat tekintik a tulajdonképpeni  

személyiségvonásoknak, amelyektől társadalmilag jelentős vi-
selkedése, vagy tevékenysége függ. Ezért a legnagyobb helyet  
közöttük az ember motivumainak és a maga számAra kitüzött  
feladatainak rendszere kapja, valamint tettei /tehát a mások-
hoz való viszonyát realizáló vagy kifejező cselekedetei/ kö-
vetkeznek, végül képességei, tehát azok a sajátosságai, ame-
lyek alkalmassá teszik a társadalmilag hasznos tevékenység-
re, annak történelmileg kialakult formáiban." /I.m./ 	 . 

A személyiség ösztönző, reguláló faktorának fejlődése jelen-
tős mértékben a környezeti, társadalmi tényezők által megha-
tározott.  Az alapvető szükségletekre épülő  bonyolultabb szük-
ségletek nyomán létrejövő motivációk az egyén tevékenységé-
nek, környezete és önmaga közötti bonyolult kapcsolatrendsze-
rének hatására alakulnak.  

A szükségletek, motivumok kialakulásának társadalmi megha-
tározottsága a- marxista  személyiségelmélet alaptétele.  

Séve_/1971/ szerint a személyiség__e_gé.sz_s7iikeégle_trendszere~ 

társadalmi jellegű. Az  egyén társadalmasodása uj motivációs  
struktura kialakulását eredményezi. Séve kiemeli, hogy a 
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belső késztetések a külső - környezeti, társadalmi - köve-
telmények interiorizációjának eredményei. A társadalmaso-
dás egyre bonyolultabb szükségletek, motivációs hierarchia 

megjelenését eredményezi. 

Kozéki /198o/ világosan elkülöniti a szükséglet fogalmának 
szükebb biológiai és szélesebb társadalmi értelmezését. A 
marxista személyiségelméleti koncepcióra épitve pedagógiai 
- pszichológiai értelemben a motivációt szerzettnek tekin-
ti, de egyszersmind utal a veleszületett tényezők figyelem-

bevételének fontosságára is .  Hangsulyozza, hogy a tárcadal; 

mi követelmén3.ek—lzelaővé válása, a társadalom normáihoz, ér- 
keihez való személyes viszony adja a motiváció tartalmát.  

"A személyiség már genezisében társadalmi, a motiváció is 
eredendően külső formáló hatásra alakul biológiai alapokon. 
Maga a motiváció meghatározott irányban hajtóerőként műkö-
dő belső feszültség." /I.m./ 

Kutatásunk során, a fogalmi apparátus kimunkálásakor, a mo-
tiváció fogalmának definiálásakor a pedagógiai - pszicholó-
gia alábbi motiváció koncepcióját tekintettük kiindulási 
alapnak: "A motiváció a külső hatások belsővé válásának ered-
ményeként jön létre. A pedagógiai pszichológia tehát a mo-
tivációt a személyiség egésze, a nevelés-nevelődés folyama-
ta, a külső belsővé válása, mennyiségi és minőségi oldala, 
valamint az egyéni motivációs rendszer egységében szemléli... 
A motiváció a személyiség tevékenységének energetikai alap-
ja, a társadalmi szükségletek és azok kielégitésére alkal-
mas környezeti ingerek szintéziséből előálló indítóok... 
melyet az ember csak meghatározott célja elérésekor oldódó 
feszültségként él át, s mely a fejlődés és nevelés kölcsön-
hatásában kialakult személyiség egészétől függő sajátos 
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formában realizálódik." /I.m./ 

1.2 A motiváció értelmezése a pályalélektanban 

A hazai pályaválasztási tanácsadás fejlődésének egész ko-
rai periódusától kezdődően fontos kérdés a pályaválasztás-
ban szerepet játszó inditékrendszer értelmezése, a pálya-

motiváció vizsgálata. 
Amint arra már utaltunk, Csirszka 1961-ben publikálta erre 
vonatkozó elméleti fejtegetéseit és első gyakorlati vizsgá-
lati eredményeit. Csirszka /1961/ motivumon olyan inditékot 
ért, amely cselekvés létrehozására ösztönöz. Szerinte a mo-
tivum funkciófogalom, amelyben bárki és bármi betöltheti a 
motivum szerepét. A motiváció tárgyra vagy tárgyak csoport-
jára, jelenségekre vagy jelenségek csoportjára irányul. 
A pályaválasztás motivumait nem tudatostól a tudatosság 
legmagasabb fokáig terjedő skálán helyezi el. A motivációt 
annak intenzitásával is jellemezhetőnek tartja, továbbá 
rámutat, hogy a pályamotivációs struktura az egyén sajátos-
ságaitól függően lehet igen gazdag vagy rendkiviül beszűkült, 
szegényes. Fsirszka ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a 
motivációs szegénység nem feltétlenül hátrány. 
A tudatosságot és a szándékosságot, az intenzitást és a 
gazdagságot a motiváció minőségi és mennyiségi - jellemzőinek 
tekinti. 

Külön aláhuzza a motivációs strukturán belül az egyes moti-
vumok mennyiségi kiemelked:sének, hangsulyozódásának tényét. 
Vizsgálódása alapján megállapitja, hogy a motivációk nem 
egyforma sullyal esnek latba a pályaválasztásban. Ez több 
mint intenzitásbeli különbség. "A kiemelkedés a szerepet 
játszó motivációk körében nem csak hierarchiát állapit meg, 
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hanem a strukturális jelleget is ad, és igy az egész moti-
vációs rendszernek egyéni karakterisztikáját is kifejezi. 
Ha a motivációkat tartalmi vizsgálatukban egymás mellé ál-
litjuk, önértékük tekintetében különbséget lehet megálla-
pitani és igy köztük rangsor állapitható meg. Amint azon-
ban pályamotivációról van szó, előtérbe kerül a motivációk 
szubjektiv értékelésének szempontja." /I.m./ 

Csirezka szerint a személyes inditékrendszer a pályakövetel-
mények vonatkoztatási rendszerében jelenik meg pályainditék-
ként. Ebből következően a pályamotiváció tovább osztályoz-
ható annak adekvát és inadekvát volta szerint. Feltárja 
azt is, hogy néhány inadekvát pályamotivum nem feltétlenül 
zavaró a pályavitel szempontjából, mivel ez a pályaut és az 
életut során tevékenységbővitő momentummá válhat. 

A motivációk Csirszka szerint beépülnek a karakterbe. A 
motivumok mögött mindig valamely szükségletet kell keresni, 
amely magukban a motivumokban fejeződik ki. Ezért ugy véli, 
hogy a motivumoknak nagyobb a pályaválasztás során a jelen-
tősége mint az egyébként igen fontos szerepet játszó képes-
ségfaktoroknak. "Ez utóbbiakkal szemben éppen dinamikus 
karakterbe épülésük növeli meg a sulyukat. Mivel a moti-
vációk szükségleteinkből származnak, a pályaválasztás meg-
történtével nem halnak el, hanem tovább élnek, és az élet-
pályával kapcsolatos tevékenységünkben, ha nem is eredeti 
módon, mint motivációk, hanem többé-kevésbé módosulva ké-
sőbb is érvényesülnek. A növekvő  élettapasztalatok és az  
egyéni fejlődés megváltoztatja a szükségleteink alapján ki-
rajzolódó motivációs konstellációt, motivációs profilt, de 
agymegváltozott összkép alapépitménye  - ha más formában is - 
továbbra is hatékony marad." /I.m./ 
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Ujabb munkájában Csirszka /1982/ az igényekről és motivá-
ciókról szólva megállapitja, hogy a munkatevékenység dina-
mikájának kezdetén, majd folyamatos fonttartásában vágyak, 
szükségletek, kivánságok, törekvések müködnek. A személyi-
ség igénypotenciáljának jellemzője, hogy adott állapotát 
meghaladó, "értéktöbbletet mutató állapot" elérésére irá- 

nyul. 	 - 
Csirszka szerint a _személyisig _alaptörekvései,  igényei a 

következők: önmegvalósitás alkotás-alakítás értékazono-
sulás, szabadság és kalocaolódás. Ezekből az alapigények-
ből a dinamikusan irányuló motivumok válnak hatékonnyá. 
Csirszka e munkájában ujabb motivum definíciót ad: "Moti-
vumon az igényekből származó és valamely cél megvalósitá-
sára irányuló szelektiv ösztönzést értünk, amely az egyén 
és környezete viszonyának megváltozását illetve fenttartá-
sát célozza. A motiváció funkcionális szerkezetét jellem-
zi, hogy az elővételezett cél saját értékei szintkülönbsé-
get és ezzel dinamikus teret hoznak létre, amely elindit-
ja illetve fenttartja a cél megvalósulására irányuló ener-
giaáramlást." /I.m./ 

Csirszka szerint a motivációnak többféle tárgya lehet, eze- 
ket a következ& szerint osztályozza;_ általánosan érvénye-
sülő motivumok, például erkölcsi érték és önmegvalósitás,_ , 

továbbá a munkatevékenységre, a munkakörülményekr!e_és az 
élethelyzetre irányuló motivumok. Az elsőhöz sorolja a te-
vékenység jellegét, a változatosságot és az elmélyülést. A 
másodikhoz sorolhatók . a jövedelem,_atárgyi miliő az egyé-
ni és a közösségi kapcsolatok. Az  élethelyzetre irányuló 
motivumokhoz tartozik a társadalmi érdek, a biztonság ás  
a presztizs.  
Bármely motivum jellemzőjének tar_tja_a p as.zii..citáat ,_a 
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hatékonyságot, a szándékosságot,  a tudatosságot és a meg-
felelést. Rámutat, hogy a különféle jellemzőkkel eltérő 
időpontokban és eltérő személyeknél megfigyelt motivumok 
az időtől is függő egyéni motivációs profilt alkotnak. 
Ennek van egy központi magja, mig más motivumok a perifé- 
rián helyezkednek el. Csirszka lényeges megállapitása, hogy 
a motivációk ütközése belső feszültséget hoz létre és tart 
fenn. 

Csirszka elméleti következtetései és az általa kidolgo-
zott vizsgálóeljárás döntően meghatározták kutatásunk egé-
szét szemléletmódunkat. 

Rókusfalvy /1969/ a pályaválasztás és a pályával való azo-
nosulás folyamatát tárgyaló müvében az értékorientációt, 
az érdeklődést - ezen belül a pályaérdeklődést - és a moti-
vációt szakmai beválást befolyásoló erőknek tekinti. Rámu-
tat, hogy a tanulók tudatos életvezetésének kialakulásában 
a személyi értékrendszer személyiségspecifikus strukturát 
alkot. Rókusfalvy értéknek tekinti a tárgyi, az énes, a 
személyi és a közösségi kivánságok, törekvések rendszerét. 
Álláspontja szerint a pályaválasztás előtt állók többsége 
életkori sajátosságaiból adódóan azonban még nehezen vagy 
egyáltalán nem kapcsolja döntéseit az értékeihez. 
A pályamotivációs struktura differenciálódási módja, szint-
je alapján négy csoportba sorolja a pályaválasztás előtt 
álló tanulókat. Az első csoportot az egyértelműen differen-
ciálódott motivációstrukturával rendelkező tanulók alkot-
ják. A második csoportba az ellentmondásosan differenciált 
inditékstrukturáju tanulókat sorolja. Ehhez közel álla 
harmadik csoport, amelybe az ambivalens motivációju tanulók 
tartoznak. Ide azokat sorolja akiknél az egymásnak ellent- 
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mondó motivumok fékezik a belső késztetés, ösztönzés ere-
jét. A negyedik csoportba azokat sorolja akiknek motivációja 

teljesen differenciálatlan. 

Rókusfalvy a pályaválasztásra vonatkozó döntést a motivációs 
periódus záróaktusának tekinti. Megállapitja, hogy a döntés 
nem monokauzális, esetleg két oku indoklást jelent, hanem 
motivációs csoportok közötti döntést. Rámutat, hogy a szemé-
lyiségjegyek maguk is tárgyai lehetnek a motivációnak, illet-
ve a motivációs strukturát hatékonyan befolyásolják. 
Csirszkához hasonlóan leírja, hogy a pályaválasztási elkép-
zelés és a személyiség motivumrendszere jelentősen eltérhet. 
Hangsulyozza azonban, hogy az adekvát pályaválasztási döntés-
hez a pályamotiváció és a pályák ilyen jellegü követelmény-
rendszere között összhangra van szükség. 

A motivációt Rókusfalvy is a személyiség energiafaktorának 
tekinti, s utal arra, hogy_a megfelelő képességfedezettel 
kisért motivációs rendszer hosszabb kristályosodási szakasz 
után válhat homogénná. 

A pályaválasztási döntés inditékcsoportjait többféle szem-
pont szerint rangsorolja, igy: presztizs szempontjából, is-
meretközlés szempontjából, a pályán szükséges tevékenység-
szerint, a korábbi tapasztalatok szerint, a pályával kap-
csolatos iskolai sikerek alapján, az elhelyezkedési lehe-
tőségek szempontjából, anyagi megfontolásból, valamint a 
családi, iskolai környezet hatása szempontjából. 

Rókusfalvy szerint a döntések előkészítésében egyszerre 
többféle eltérő iránya motivum lehet aktiv. Ez motivációs 
konfliktust eredményezhet, amely tipizálható:vonzó indité- 
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kok működésére, vonzó és taszitó inditékók közötti válasz-
tósra, vagy két taszitó inditék közül a kevésbé rossz vá-
lasztására. 
E folyamatban a kognitiv funkciók fontos szerepet játszanak. 

Rókusfalvy a motivumoknak hajtóerőt és inditóokot tulajdo-
nit. A motivumot azonositja az irányulással. Az  irányulás-
hoz tartozónak tekinti a szükségletet, a vágyakat, a törek-
véseket._a_eáLiiis5áást, az érdeklődést és az akarati el-
határozást. Szerinte a motivumoknak értékjellegük van, struk-
turálódási módjuk egyben tehát sajátos -értékstrukturát je- 
lent. Rókusfalvy is elfogadja, hogy a motiváció a személyi  
ség ösztönző, regutáló komponensének része. Álláspontja sze-
rint  az  ösztönző szabályozás a -cselekvés dinamikájának és 
fő irányainak meghatározását jelenti. A pozitiv szabályozó-
rendszer részének tekintia_sziikségleteket, az ösztönöket, 
a vágyakat, atörekvéseket, a beállitódásokat, az érdeklő-
dést 	akarást, az akást, az értékeket, eszményeket és_példaképeket. 

Rókusfalvy pályamotivációról alkotott felfogása közelebb visz 
a motivum - motiváció és az értékorientáció dimenzióinak 
egységben való szemléléséhez, és a fogalmak együttes operacio-
na lizá lásáho z. 

Völgyesy /198o/ a motiváció pályaazaonosulásban és beválásban  
játszott szerepének elemzése kapcsán kifejti, hogy a munka-
motívumok be ;: 	 ; . "A munkatevékenység motivációs 
folyamatát a késztetés kialakulásában, meghatározott felté-
telek esetén a késztetés aktivizálódásában, a kielégitésre 
irányuló célirányos tevékenységben és a tevékenység eredmé-
nyeként bekövetkező változásban kell meghatároznunk, utóbbi 
alatt azonban nemcsak a kielégítés mértékétől függő akti-
vizációs változást, hanem magában az inditékban bekövetke- 
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ző változást is értjük." /I.m./ 

Völgyesy kifejti, hogy a munkamotiváció az ember-munka 
konkrét viszonyában jön létre,  de a viszony szubjektiv ol-
dala nem szükithető le a munkatárggyal, munkaeszközzel, 
munkafolyamattal stb. való érintkezés szűkebb értelemben 
vett hatásaira, mivel a munkamotiváció kialakulásában je-
lentős meghatározó szerepet játszik a társadalom és a mik-
rokörnyezet hatása. A munkához való viszony szubjektiv ol-
dalának tehát alapvető eleme a munkamegosztásban elfoglalt 
helyről, az ehhez kapcsolódó szociális szerepről kialakult . 

elképzelés. Ezzel hozza kapcsolatba azt, hogy a munkavi-
szony létesitését - áttételesen a pályaválasztást - mege-
lőzően a munkamotivumok nem szükségszerűen - általában nem 
is elsődlegesen - a munka tartalmához kapcsolódnak. Az em-
ber munkatevékenységet egyrészt az életvitel szükséges 
részeként, másrészt a különböző célok elérésének reális 
eszközeként szemléli. Azaz a munka az ember kiilönbözEigé-
nyeinek szükség.letei_nek __kiél égithei  eszköze, _ lehetősége. 
Völgyesy olyan szükségleteket említ ezzel kapcsolatban 
mint a teljesítménymotiváció, az elismerés iránti vágy, 
az előnyős szociálpszichológiai státusz, értsd: presztizs, 
tekintély stb. 	 .. 

A pályamotivációban kifejeződő szükségletek pályaválasztás-
ban és később munkatevéVenységben történő kielégitésének 
gondolata tükröződik J.Szilágyi /198o/ motiváció értelmezé- 
sében is. 

A motivumok forrásának J.Szilágyi is a szükségletet tart-
ja. A személyi ég belső szükségleteire épülő pálya-, és 
munkahelyválasztás szerinte a személyiség és a pályamegfe-
leles tartós alapja. Kutatásai során azoknak a motivumok- 
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t é ez. Következtet sei között 

miszerint nem egyes inditékok4átazanak szerepet a pálya-

alakulás folyamatában, hanem inditék rendszerek  illetve  

motivumok  kombinációi.  A motivumok szerinte is igen sokfé-
lék lehetnek pl. közösségi motivum, önigazolás, harcias-

ság, biztonság, segiteni akarás, anyagiak, kényelem stb. 

Ezek közül a pályán megjelenő motivumok közül, több indi-
ték e:•"ttes megjelenését pozitiv motivációnak, megfelelő 

motivációs-konstellációnak tekinti,  mig a pálya müvelését  

hátráltató  motivumok  együttes előfordulását negativ mo-
tivációs konstellációnak nevezi. 

1.3 A motivációs rendszer és az értékorientáció kapcso-
latának értelmezése  

A szociológiai , szociálpszichológiai szakirodalomiban gyak-

ran tapasztalható, hogy a pszichológia motiváció fogalmát 

azonositják az értékorientációval, sok esetben szinonim jel-

leggel használják a két fogalomkört. A két fogalomi együttes, 

egymással összekapcsolódó - de nem szinonim - használata 

nem tekinthető terminológiai pontatlanságnak, egyfajta hi-

bás fogalom kapcsolatnak. 

A marxista személyiségelmélet alapján egyértelmü, hogy a 

motiváció és az értékorientáció fogalma egymással szoros 

kapcsolatban álló pszichikus, tudati strukturákat jelöl. 

Mindkét pszichikus képződmény a személyiség ösztönző, re-

guláló faktorának része, s mindkét rendszer a személyiség 

és környezet közötti dinamikus kölcsönhatás folyamatában 
alakul.  

nak a kombinációit kereste, amelyek alapul  szolgálhatnak  

személyiség belső szük4leteinek • án belüli kielégi- 
es az a megállapitás, e e 
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Az értékorientáció pedagógiai pszichológiai vizsgálata 
során Duró /1982/ az értékorientáció fogalmát az alábbi-
ak szerint definiálja: "az értékorientáció a személyiség 
környezetéhez való értékelő viszonyulásának olyan belső 
pszichikus diszpoziciója, érzelmileg domináns kogaitiv 
strukturája és szilárd cselekvésbeli készenléte, amely 
viselkedését szabályozza" /I.m./ Munkadefiniciójában ki-
emeli azt, hogy az értékorientáció a szociális tanulás, a 
társadalom értékeinek interiozációja, valamint az életta-
pasztalatok eredményeként alakul ki. 
Az értékorientáció alapvető funkciójának tekinti, hogy 
pszichikus regulációt valósit meg az egyén értéktudata és 
térütleges értékelő magatartása között. Ebből következően 
az értékorientációt a személyiség pszichikus strukturája 
olyan központi alkotó részének tekinti., amely  döntően meg-
határozza az ideológiai, világnézeti erkölcsi szféra tár-
talmát és müködését. Értelmezése szerint az értékorientá- 
ció dinamikus kategória, amely viszonylagos állandósága el-
lenére a környezeti feltételek, a nevelés és az aktivitási-
nak eredményeként változik. 

Széleskörü irodalmi áttekintés alapján megállapitja, hogy 
a pszichológiában az értékorientáció fogalma szorosan ösz-
szekapcsolódik a történetileg változó szociális attitüd 
fogalomrendszerével, de az "értékorientáció az attitűdhöz 
viszonyitva centrálisabb képződmény, s szoció — kulturális 
szempontból meghatározottabb, több tudatos elemet tartalmaz 
és absztrakciós szintje magasabb." /I.m./ 

A motivációs rendszer és az értékorientáció kapcsolatának 

értelmezése szempontjából jelentős Durónak az a megálla-
pítása miszerint: az értékorientáció a személyiség olyan 
fontos strukturális összetevőihez kötődik, mint a beálli- 
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tódás, az irányultság és a viszonyulás pszichológiai kon-

cepciója. 
"E gondolatkör elméleti megfontolásában közös vonás a sze-
mélyiség szociális értékeire irányuló orientációjának, az 
értékelő magatartást szabályozó motivumok tartalmának és a 
viszonyulási rendszer értékelő komponenseinek az előtérbe 
állitása. A beállitódás elmélete szerint az egyéni szoci-

ális tapasztalat összességének értékelése alapján kiala-
kult, s rögzitődőtt beállitódások határozzák meg a szemé-
lyiség orientációját. Az irányultság pszichológiájában a 
tevékenység értéktartalmu domináns motivumai orientálják 
a személyiség magatartását. A viszonyulás elméletének köz-
ponti gondolata az, hogy a személyiség társadalmi produk-
tumként kialakuló viszonyulási rendszerében a felismert 
és elfogadott jelentős értékek szabályozzák az embernek a 
valóság különböző oldalaival való kapcsolatát, annak minő-
ségét." /I.m./ 

Duró /198o/ az értékorientáció pályaválasztási döntésben 
játszott szerepével kapcsolatban megállapitja: "A személyi-
ség nem passziv befogadója a szocializációs folyamatában 
érvényesülő hatásoknak, hanem egyéni értékrendjének "priz-
mája" átszüri, /szelektálja, elutasitja, módositja, elfo-
gadja/ optimális esetben interiorizálja a választandó pá-
lyára vonatkozó ismereteket ., tapasztalatokat, értékelési 
mintákat és modelleket. A környezeti tényezők, mindenek-
előtt az intézményes nevelés hatására kialakuló, s önmaga 
által fejlesztett szociális . irányultsága révén mozgásba 
hozza azokat az értékelő mechanizmusokat, orientációkat, 
azonosulási törekvéseke!; amelyek magatartását szabályozzák 
a jövőbeli életut, a pálya lényegi kérdéseit érintő érték-
dimenzióinak megválasztásában. Az  a kérdés, hogy az egyén 
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minek tulajdonit jelentőséget a pályaválasztási döntésben 
/egy lehetséges foglalkozásnak, egy szakmai tevékenységre 
vonatkozó ismeretrendszernek, vagy az önmegvalósitást rea-
lizáló hivatásnak tekinti a választott pályát/ alapvetően 
meghatározza személyiségének értékorientációs beállitódá-

sa. /I.m./ 

A motiváció és az értékorientáció kapcsolatát a személyi-
ség ösztönző, reguláló faktorának belső strukturálódási 
módja magyarázza. 

Kon /1 69/  szerint "a motivum az ember szubjektív viszonyé 
saját cselekvéséhez, tudatosan megszabott célja, amely irá-
nyitja és megvilágitja a viselkedést. A motivumok egyr észt 
függnek az egyéni tulajdonságoktól_ és a konkrét helyzettől, 
ellentmondásosak  és következetlenek is lehetnek. 
A motivumoknál mélyebb a beállitottság, az attitűd, mely 
a csoport vagy az egyén viszonyát határozza meg valamely 
tárgyhoz, s egyben magát a tárgy észlelésének módját is 
megszabja. A beállitottság készséget jelent egy bizonyos te-
vékenységre, amely alkalmas arra, hogy kielégitse valamely 
szükségletünket. Döntő hatással van arra, hogy milyen lesz 
az egyén magatartása a beállitottsággal összefüggő vala-
mennyi tárggyal kapcsolatban. 

A beállitottság nem csak állandóbb a motivumoknál, hanem 
jóval bonyolultabb is, magába foglalja mind a gondolkodást, 
mind az érzelmet és a cselekvésre való készséget. 
Az orientáció a beállitódások egész rendszere, amely alap-
ján az egyén helyzetét felfogja és megválasztja a megfele-
lő cselekvési módot. A társadalmi értékekre irányuló ori-
entációk az értékorientációk,." /I.m./ 

Kon utal arra, hogy a személyiség értékorientációs rendsze- 
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rére nagy  mértékben jellemző, hogy a szubjektum hogyan 

fogja fel és itéli meg a maga-társadalmi szerpeit. Az 
értékorientációkat egyszerre tekinti társadalminak ős 
egyéninek. "Társadalminak azért, mert a személy helyzetén, 

valamint a társadalmi nevelés rendszerén alapulnak ... 
Ugyanakkor egyéniek is, mivel bennük összpontosul az adott 
személyiség megismételhetetlen élettapasztalata, érdekei-
nek és szükségleteinek sajátszerüsége." /I.m./ 

Az értékorientációs rendszer tartalmát ilyen módon a szük-
ségletek nyomán előálló motivumok kielégitésének szociali-
zációs folyamatban tanult és rögzült módja is erősen meg-
határozza. Az értékorientáció tehát a szűkebb és tágabb 
társadalmi környezet hatására alakul ki. Kon azonban fi-
gyelmeztet arra, hogy a személyiség értékorientációinak és 
társadalmi szerepeinek rendszere nem a társadalmi tudat ér-
ték-, és szerephierarchiájának mechanikus másolata. A szere-
pek és értékek fajsulya különböző helyzetekben és különböző 
személyiségvonásokkal rendelkező emberek esetében más és 
más. 

Az értékorientáció és a motiváció kapcsolatának magyaráza- 
tát adja Kelemen_/19811,. amikor az értékek motivumokká Yvá- 

-  

Iásának folyamatáról ir. Az értékorientációt a személyiség- _ 
struktura integráns részeként értelmezi. Az általa kidolgo-
zott személyiségmodellben négy alapvető rendszer /ösztönző, 
tájékozódó, értékelő, végrehajtó/ működik sitt. -A szemé-
lyiség értékelő rendszerének legfőbb tartalma az értékori-
entáció, amely felfogása szerint: "bizonyos értékekre való 
irányulás, egyes értékek előnyben részesitése /preferencia/ 
a többivel szemben." /I.m./ Ehhez kapcsolódóan neveléslé-
lektani szempontból-fontos-mozzanatokra hivja fel a figyel-
met: "Az érték mint célképzet szabályozó funkciót tölthet 
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be azáltal, hogy az ember a cél elképzelésével elővételezi  
- anticipálja - az elvégzendő cselekvést. Ez azt jelenti,  

hogy"az érték motivum formájában_jelenik me a tudatban".  

Abban az esetben ha a motivum csak értelmi ismereten ala-
pul, akkor az érték csupán verbális szinten müködik és  
cselekvés inditó szerepe is csekély. Ilyenkor az értékmeg-
valósitás kényszer, megszokás vagy különböző külső érdekek  
hatására is végbemehet, melynek hatékonysága alacsony.  

Ezért:"Az igazi értéktételezés az, amikor az u.n. értékatti-
tűd viszonyulás belő együttműködésen alapul. A társadalmi  
érték interiorizálódik, saját motivummá válik." /I.m./  
Témánk szempontjából Kelemen gondolatmenetének-lényeges  
eleve az interiorizált értékek motivummá válásának kiemelé-
se. E szerint a szocializációs folyamatban elsajátitott ér-
tékek motivumokká válva regulálják a cselekvést.  

Az értékorientáció és a motiváció szoros kapcsolata jele-
nik meg Bozsovics /1968, 1974/ domináns motívumokra vonat- 
kozó  

	v._ ~.~   

 koncepciójában. Bozsovics szerint /idézi Duró:I.m.-ben/  

az élettevékenység folyamatában kialakul az ember motiváci -

ós szférájának egy meghatározott strukturája, amely szilár-
dan megalapozza személyiségének irányultságát, vagyis "bel-
ső pozició1át". Ebből következően a személyiség egész erköl-
csi politikai-arculatát meghatározza az, hogy milyen érté-
keket kifejező motivumok válnak dominálóvá az irányultság 

 

kialakulásában. Az irányulás értékorientációs tartalmának 
 

jelentőségét hangsulyozza Neimark /1972/ felismerése /idézi 
 

Duró I.m.-ben/ is, amely szerint az állandósult :domináns 
 

motívumok nem-csak az aktuális magatartás célirányosságát, 
 

hanem a személyiség egész életének célirányosságát határoz- 
zák meg.  

A domináns motivumok elméletét értékelve Duró /1982/ meg- 
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állapitja, hogy az elmélet magában foglalja a személyiség 
erkölcsi értéktartalma "belső poziciójának" meghatározó 
szerepét az irányultság kialakulásában. 
Az értékorientációk és a motivumok kapcsolatának Bozso-
vicshoz hasonló értelmezése jelenik meg  Jadov /1965/ állás-
pontjában /idézi Duró I.m.-ben/. Ennek lényege, hogy  a sze-
mélyiség irányultságának_tarta.lmiminősége ainotivumok jel- 

- egétől függően alakul. Jadov a motivumok rendszerét tekin-
ti az irányultság domináns értékorientációs ismérvének. 
Jadov szerint az irányultság szintjét a társadalmilag jelen-
tős célok határozzák meg. Az irányultság orientativ haté-
konysága tehát a társadalmilag jelentős értékes célok fel- 
ismerésének, elfogadásának interiorizácio ak - ,függvé- 
ny'e . 

Témánk szempontjából ez a megállapitás azért jelentős mert 
nyilvánvalóvá teszi, hogy a társadalmi, pedagógiai szem-
pontból kivánatos motiváció kialakulása elválaszthatatlan a 
megfelelő pozitiv értéktartalmak interiorizálásától. 

Ron gondolataihoz kapcsolódik Leontyev /1979/ azon megál-
lapitása, amely_ a_motiváció és az irányultság megfelelésé-
nek részlegességére vonatkozik. Leontyev a személyiség struk- 
turáját a hierarchikusan elrendeződött motivációk - motívu-
mok - viszonylag tartós rendszerének tartja. Ezt a struktu-
rálódást azonban nem egyedül az irányultságok - ' értékorien-
tációk, életcélok - határozzák meg,._"Arról van szó, amit 
- részleges megfeleléssel - ugy írnak le mint a személyiség 
irányultságát; részlegesen, mert , még ha élesen kiváló, 
határozott célja is van az embernek, az nem lehet egyedüli 
irányitója. A kiválasztott cél, eszmény szolgálata nem zár-
ja ki és nem nyeli el az ember más életviszonyait, amelyek-
nek viszont a maguk részéről szintén kialakultak a szemé- 



-27-  

lyes értelmet adó motivumai, képletesen szólva a személyi-
ség motivációs szférájának mindig több csucsa van, akár  
csak az értékelméleti fogalmak azon objektiv rendszerének,  
mely az adott társadalom, osztály, réteg ideológiáját jel-
lemzi, s melyet az ember kommunikál és elsajátit, vagy el-  
vet." /I.m./  
Leontyev tehát arra mutat rá, hogy az irányultság és a mo-

tiváció szorosan összefügg,  de a két fogalom tartalma közé  

semmikép nem tehető egyenlőségjel. A  motivációk strukturá-
lódásában az_irá u .tság_- értékek - mellett számos más té-
nyezőnek - Leontyev ezek közül  az életviszonyokat  emeli ki -
igy a szemé iség,dinamikus karakterjegyeinek, a stabil sze- 
mélyiségsajátságoknak_ stb. is szerepe van. A motiváció ér-
telmezési keretének meghatározásakor ezt a szempontot jelen-
tős mértékben figyelembe kell vennünk.  

Az irányulás, beállitódás, attitüd és a motiváció közötti 
 

kapcsolat sajátos értelmezése jelenik meg Lénárd /1981/ e  

tényezők pedagógiai alakitásáról irott gondolataiban.  
A személyiségfejlesztésben me .gj.e.lölt—célok—egyszersmind az  
irányultságok, beállitódások, ~attitüdök meghatározott tar-
talmu és irányu fejlesztését -is jelentik. Lénárd az attitűdök  
viszonylég kánétanzs jellegére, illetve ebből eredően az  
attitűdbefolyásolás nehézségeire hivatkozva az attitüdök  
formálását az iskolai nevelőmunka központi feladatának te-
kinti. 	 . 
Értelmezése szerint a motiváció és az attitüd közötti kap-
csolat abban rejlik, hogy:"A motiváció elindít, az attitüd  
megszabja az irányt." /I.m./ Elképzelhetőnek tartja azon-
ban azt is, hogy az attitüd olyan erős, hogy maga inditja  
el a tevékenységet és ebben az esetben motivációnak tekint- 
hető.  
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Az attitüdök motivummá, motivációvá válásának koncepció-
ja az értékorientációk motivummá válásának folyamatáról  
alkotott - Kelemen által lerit - modell más aspektusból  

történő megfogalmazásaként értelmezhetők.  
Alátámasztják ezt azok az attitüd elméletek, amelyek az  

attitüdöt egyfajta értékelő viszonyulásként értelmezik.  

Thomas és Znaniecki /idézi A llport 1979/ attitüdön az  

egyéni tudat olyan folyamatát érti, amely a szociális ér-
tékeknek megfelelő valódi vagy lehetséges aktivitást meg-
határozza. Még direktebb formában hangsulyozódik az atti-
tűd értékorientációs funkciója Helgard /idézi Lénárd  
1981/ attitüd definiciójában. "Egy attitüd elutasitó vagy  
igenlő jellegü orientációt jelent valamilyen tárgy, fo-
galom vagy szituáció irAnyában és egyben meghatározott  
reagálási készséget is jelent ezekre - vagy ezekkel kapcso-
latos - tárgyakra, fogalmakra és szituációkra. Mind az ori-
entációnak, mind a reagálási készségnek értelmi, érzelmi  
és akarati összetevői vannak." /I.m./  

Az attitűdök értéktartalma tükröződik Katz /1979/  funkcio- 
nális-attitűd értelmezésében. Katz az attitüdök egyik funk-
ciójának tekinti az értékkifejező funkciót "melyben az  
egyén kielégül azáltal, hogy kifejezi a személyes értékei-
nek és saját magáról alkotott képének megfelelő attitüdö-
ket... Az  attitüdöknek az is a funkciójuk, hogy pozitiv  
kifejeződést adjanak az egyén centrális értékeinek és annak  

a személyiségtipusnak, amelynek véli magát."  /I.m./ 

A motivum -motiváció -  beállít ~. ► Í .s+ atittüd - orientá-
ci• er elmezési lánc gondolata Pataki 1982 19822.b./ér  
tékorientáció értelmezésében is megjelenik. Pataki az érték-
orientáció fogalmat a szociálpszichológia u.n. kognitiv  
irányzatában kialakult attitűdkutatás fogalmi készletéhez  
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sorolja. Az értékorientáció ebben a megközelitAsben .az Uz-

nadze iskola rögzitett /rögzült/ beállitódás fogalmából 

eredeztethető.  Az  attitüdöt Pataki szerint "ugy szokás 
szemlélni mint az egyén sajátos, a szocializáció során ta-
nult készenléti állapotát valamely tárgy /személy, esemény, 
objektiváció stb./ iránti meghatározott értékelő magatar-
tásra. Általánosságban azt mondhatnánk, hogy az értékorien-
tációk olyan sajátos összetett kognitiv emócionális kép- 
ződmények, amelyek az egyén különös személyes viszonyát fe-
jezi ki környezetének értékdimenzióval rendelkező tárgyai-
hoz, személyeihez és objektivációihoz." 
Pataki idézi Jadov és munkatársai értékorientációra vonat-
kozó definicióját: "Az attitüdök értékorientációnak neve-
zett rendszere a személyiség meghatározott társadalmi nor-
máknak és értékeknek megfelelő irányultságát fejezi ki. Ezt 
az irányultságot kognitiv, érzelmi és magatartási összete-
vők jellemzik. Az értékorientációk alapvető funkciója az, 
hogy szabályozzák a viselkedést, éspedig mint meghatározott 
társadalmi feltételek között lezajló tudatosult cselekvést." 
/Jadov 1969, idézi Pataki I.m.-ben/ 

Pataki az értékorientáció kialakulásában a szocializáció  szerepét emeli ki. Jadovnyomán kifejti, hogy az egyén szo-
cializációja során - szociális tanulás hatására,  azonosulá-
si mechanizmusok révén modellkövetés utj_fn stb.  e ajá-  

étit biz yos értékeket,._ 

Ezek mintegy sajátos attitüdrendszereket - áttételesen mo-
tivációs rendszert - szerveznek maguk köré s igy a kogni-
tiv rendszer hierarchikus szervezésének támpontjai lesznek. 
Ezáltal a konkrét helyzetek és a személyiség egyéni jellem-
zőinek közvetitésével szabályozzák a viselkedést, orientál- 
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ják az egyént értékdimenzióju választásaiban, környezeté-
nek tárgyaihoz, jelenségeihez s önmagához füződő értéke-
lő viszonylataiban. 

Pataki értelmezésében benne rejlik a motiváció és az érték- 

orientáció fogalmai közötti eltérések o ep racionális áthida- 
.sa. Egynek alapja egyrészt az, hogy mind a motiváció, mind 

az értékorientáció az ősztönző, reguláló személyisé faktor  
részeként funkcionál, másrészt mindkét pszichikus struktu-
ra_funkcionálisan preferenciák, sajátos választások megnyil-
vánulásának tekinthető. Alátámasztja ezt az a megállapitás, 
miszerint a szükségletrendszer aktivitását reguláló mecha-
nizmus - a beállitó tükrözés törvényszerüsége szerint - kör-
nyezetünket soha nem mint objektiv magában valót tükrözi 
számunkra, hanem mindig szubjektiváltan, szükségleteinkhez 
való viszonyában mivel a valóság a személyiség szükséglet-
rendszerén keresztül tükröződik."A beállitó tükrözés olyan 
módon szab meghatározott irányt az aktivitásnak, hogy a 
mindenkori szituációnak a szükségletrendszeren keresztül tör-
ténő tükrözése a személyiség egészére kiterjedő változást 
eredményez, ami a szubjektum sajátos szervezésében áll. 
Ilyen módon a személyiség szelektiv módon beállitódik a kör-
nyezet bizonyos elemeivel kapcsolatos pozitiv vagy negatív _ 

magatartásra, illetve passzivitásra, a szükségletrendszer-
ben foglalt szükségleteknek, mint tükröző elemeknek a tar-
talmától és funkcióképességétől függően." /Bábosik 1982.I.m./ 

Pataki /1982.b./ az interiorizált vagy csak külsőleges,alkal-
mazkodás kereteiként felfogott értékek müködési mechanizmu-
sát elemezve Bábosik megállapitásaihoz közel álló müködési 
rendszert ir le. 
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"Az egyén értékei kézzel foghatóan mindig sajátos választá-
si dilemma helyzetekben funkcionálnak, amikor is az egyén 
számára alternativ választási lehetőségek, cselekvési irá-
nyok kinálkoznak konkrét viselkedése megszervezésében, s 
az azt megelőző döntéseiben. Az  e fajta helyzetekben az ér-
tékek rendeltetése éppen az, hogy a mérlegelés, a döntés és 
a választás során hatásukra az egyén - értékválasztásának 
megfelelően - valamely viselkedési irányt - amely megvalósi-
tani látszik értékeit - előnyben részesitsen, preferáljon 
más lehetséges alternativáival szemben." /I.m./ 

Pataki egy másik, ugyszintén az értékorientáció problémáit 
elemző tanulmányában /Pataki 1977, 1977.a./ azonban figyel-
meztet arra, hogy az érték - értékorientáció fogalmának 
azon pszichológiai és szociológiai értelmezése, amely az 
értékfogalomi filozófiai kidolgozatlansága révén az értéket 
csak egy társadalmilag érvényes preferencia rendszernek te-
kinti, amely interiorizálódás után alapul szolgál az egyén 
tájékozódásához társadalmi környezetében, magában hordozza 
a társadalmi determináció kérdéseit leegyszerüsitő, mecha-
nisztikus szemléletmád veszélyeit. Az értékrendszer tartal-
ma nem redukálható a társadalmi hatások puszta összegződé-
sére, mechanikus leképeződésére, mivel abban jelentős sze-
repe van az egyén - a személyiség - aktvitásának. 

Lukács /1976/ az értékek egyéni és társadalmi produktum vol-
tát elemezve erről igy ir: "Minden igazi érték fontos mozza-
nat a társadalmi létnek abban az alapvető komplexusában 

amelyet gyakorlatnak nevezünk. A társadalmi lét szubsztancia-
ként őrződik meg az ujratermelési folyamatban, ez azonban 
olyan teleológiai műveletek komplexusa és szintézise, amelyek 
nem választhatókel tárgyilag valamely érték helyeslésé-től 
vagy elvetésétől. Igy minden gyakorlati tételezés értékre 
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tör, ami azt a látszatot keltheti, mintha maguk az értékek 
csak e miiveletek társadalmi szintézisei volnának. 
Csak annyi igaz ebből, hogy az értékek nem jutnának a tár-
sadalomban létszerű jelentőségre, ha nem válnának szükség-
szerüen ilyen tételezések tárgyaivá. Az érték megvalósitásá-
nak ez a feltétele azonban nem azonos egyszerűen az érték 
ontológiai eredetével. Az eredet igazi forrása annak a tár-
sadalmi létnek a szakadatlan szerkezeti változása, amelyből 
közvetlenül fakadnak az értékmegvalósitó tételezések. 
Az emberek maguk válaszolnak - többé vagy kevésbé tudatosan, 
többé vagy kevésbé helyesen - azokra az alternativákra, ame-
lyeket a társadalmi fejlődés mindenkori lehetőségei tárnak elé-
jük." /I.m./ 

Lukács az embert tehát ugy fogja  fel  mint "válaszoló lényt", 
aki az emberi praxis lehetséges értékalternativáiból a sze-
mélyiségében rögzült belső pszichikus sajátosságok által de-
termináltan választ. Az értékek közötti választás valójában 
tehát attól lesz igazi választássá, hogy az azonos társadal-
mi, környezeti,- mikroszociális - feltételek között élő em-
berek személyiségük pszichikus sajátosságai alapján más és 
más értékekre irányulnak, más és más preferenciákat érvénye-
sitenek. 
A lukácsi válaszoló lény fogalomban az értékorientáció tár-
sadalmi- és személyiségtényezők általi meghatározottságának 
dialektikája fejeződik ki. 

1.4 Az értékorientációs rendszer fejlődésének néhány  
salátossáRa  

A s 	" 	ég ösztönző, reguláló faktorának, ezen belül mo- 
tivációs és értékori táDió 	zének fejlődése szormin- 
összefügg a személyiség biológiai, fiziológiai és pszicholó- 



- 33 - 

giai érési, fejlődési folyamataival. A szomatikus és neuro-
'fiziológiai érési folyamatok a mind tudatosabban funkcio-
náló ösztönző, reguláló funkciók belső feltételei. /`Clause- 
Hiebsch 1973./  

Az  értékorientációs rendszer fejlődése a szocializációs fo-
lyamat szerves részeként megy végbe. A fejlődéslélektan meg-
állapitásai szerint a viselkedés szabályozásának fejlődése 
a kizárólagosan szituációhoz kötött, helyzetvezérelte visel-
kedéstől, a fokozatosan tagolódó értéktudat fejlődésén át, 
az egyre tudatosabbá és térbelileg egyre kiterjedtebbé váló 
értékvezérelt viselkedés kialakulásáig terjed. A lo. évig 
a viselkedésben nem fedezhetők fel  az  értékvezéreltség ele-
mei. Az értékvezérelt viselkedés megjelenésének feltétele 
a személyes értéktudat folyamatos differenciálódása. Ennek 
konkrét jelei az alapvető értékkategóriák közötti válasz-
tás során kialakuló értékdilemmák megjelenésében fedezhetők 
fel. 

A lo. életév után, főként a prepubertásban, majd a puber-
tásban egyre szélesebbé válik azoknak a relációknak a köre, 
amelyekben működni kezd a szociális értéktudat, illetve 
amelyekben az erre épülő értékelő műveletek nyomán oldód-
nak meg a különböző értékdilemmák, választási helyzetek. 
Ez szoros összefüggésben van az egyéni azonosságtudat és 
az énkép fejlődési folyamataival. 

A személyiség  a szocializációs folyamatban egyre elvontabb, 
szimbólikus eszmei,  ideológiai értékeld man 	it 
el, s ezek mind na obb szereset ka•.ak a viselkedés =za-
bálgozásában csakugy, mint az önértékelési és a mások ér- 
tékelését 	e_takbem..t.Ez jelenti a szituativ gyer- 
meki viselkedésmodell fokozatos felváltását a mind tudato-
sabb cél-, szándék-, és értékvezérelte viselkedéssel. 

/Pátaki 1982/a, Bozsovics 1980./ 

:w 
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A szocializáció kutatás feltárta a személyiség ösztönző  
reguláló faktorának, értékorientációinak és motivációi-

nak szocializációs folyamatok általi sokoldalu meghatáro-

zottságát.  
Parsons /1952/ a szocializációs folyamat lényegének tartja  

az  értékelési mintát  - értékorien  pók - á .öröt ését,  
mivel a kulturális hagyományok ezekben az értékelési min-
tákban rögzülnek. "Az értékorientáció , a kultura más ösz-
szetevői, valamint azok a speciális felhalmozott tárgyak  
melyek ismeret, képzettség, tudás stb. formájában a kultu-
rális hagyományt képezik, átadódnak a következő generáci-
óknak. A szocializáció folyamatában az elvárásrendszerek  
azonban értékválasztási mintákba szerveződnek, amikor is  
hatékony kritériummá válik az, hogy a különböző alternati-
vák eltérő jelentőséggel birnak ♦a cselekvő gratifikáció -  
depriváció egyensulyra." /I.m./  

A szocializációs folyamatot t.._ ' : 6-e.1máletsk_C  
rző r_i_.l980,_ White 1982./ másik lényege : vonása,  
jelentőséget tulajdonitanak az u. . társadalmi na  
tok értékorientációk kialakulására gyak ~ rolt hatá  

A társadalmi struktura mentén képzett társadalmi csoportok,  
rétegek meghatározott objektivációk, attitűdök, kognitiv  
szerveződések, értékorientációk hordozói, azaz a társadalmi  
rétegződésből eredő objektiv különbségek ezeken a sajátos  
objektivációkon keresztül közvetitődnek, hagyományozódnak.  
Találóan ir erről Bernstein /1982/ immár klasszikussá vált  
szocializációról irott müvében. "Mindaz ami a családon be-
lül megszűri és egy bizonyos beállitás szerint rendezi a  
gyermek tapasztalatát, voltaképpen a társadalma makroszkó-
pikus elrendezésének mikrokozmosza. Szociológiai szempont- 
ból nézve a szocializációs folyamatokra kétségkivül  



- 35 - 

a társadalmi osztály hat leginkább. Az osztályszerkezet 
befolyásolja a munkában előforduló szerepeket, sajátos 
viszonyrendszert létesit a családok között és mélyen át-
hatja az élettapasztalatok szerkezetét". 

A munkamegosztásban elfoglalt helynek - mint a társadalmi 
rétegződést képző legfőbb tényezőnek - a személyiség érték-
orientációinak fejlődésére gyakorolt hatását elemezve Or-
ban /1973/ rámutat, hogy a termelésben elfoglalt hely a 
családon keresztül közvetítődik a felnövő ember felé. 

A makroszintnek a mikroszintbe való átmenőpontja és ezzel 
a termelési viszonyoknak a tudati strukturákba történő leg-
fontosabb áthelyeződési - közvetitési - pontja az a hely 
ahol a társadalmi viszonyok az egyén értékorientációs és 
interakciós mintáit alakitják. A legfontosabb ilyen átkap-
csolódási pont kétségkivül a termelési viszonyok által be-
folyásolt család." /I.m./ 

Az értékorientáció fejlődésének családi szocializációs meg-
határozottságát hangsulyozza Merton /198o/ amikor ezeket 
irja: "A család természetesen az egyik legfontosabb lánc-
szem, amelynek révén a kulturális minták az uj nemzedékben 
is elterjednek. Elég hosszu ideig nem vették azonban ész-
re, hogy a család nagyrészt azt a kulturális hagyományt köz-
vetiti, amelyhez a szülők társadalmi rétege vagy csoportja 
hozzájuthat. Ennélfogva a család olyan mechanizmus, amely a 

gyermeket azokhoz a kulturális' célokhoz és azokhoz az erköl-
csökhöz szoktatja, amelyek erre a szűk csoportra jellemző- 
ek." /Lm. / 

Merton.a továbbiakban kifejti, hogy maga a szocializáció 
nem korlátozódik csupán a közvetlen szoktatásra és direkt 
szóbeli fegyelmezésre. A közvetlen nevelési intencióktól 
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teljesen függetlenül, a gyermek társadalmi mintákat ta-
pasztal a mindennapi viselkedésben, a családi interakci-
ókban. "Nem ritka eset, hogy a gyermekek olykor is társa- . 

dalmi szabályszerűségeket fedeznek fel és tesznek maguké-
vá, amikor ezek burkoltan jelentkeznek és nem nyilvánul-
nak meg szabályok formájában. 
...A gyermek buzgón próbálja felfedezni és alkalmazni a 
kulturális értékelésnek, az emberek és dolgok kategorizálá-
sának, a megbecsült célok kialakitásának burkolt szabálya-
it, s egyuttal megkisérli magáévá tenni azt a burkolt kul-
turális beállitottságot, amely a szülők parancsainak és 
tilalmainak végnéiküli áramában nyilvánul meg. /I.m./ 

Kutatásunk szempontjából külön érdekes, amit Merton egy 
saját - pályaválasztási szándékokra vonatkozó - vizsgála-
tának eredményeiről ir. Merton vizsgálatot végzett az ugy-
nevezett állami lakótelepek /1/ fehér és néger lakói kö-
zött gyermekeik pályaválasztási elképzeléseiről és a csa-
lid  kulturális értékelési mintáiról. Megállapitja, hogy az 
alacsonyabb foglalkozási csoportba tartozó négerek jelentős 
része is diplomás pályára szánja gyermekeit. Ugyanakkor a 
szülők mindennapi életéből, interakcióiból gyermekeik ál-
tal elvonható értékelési minták olyan értéktartalmakat köz-
vetitenek, amelyek éppen e pályaelképzelések megvalósitá-
sa ellenében hatnak. A szülők saját meg nem valósult tö-
rekvéseiket gyermekeikben kivánják realizálni, szóbelileg 
ezért erőteljesen ösztönzik őket a tanulásra, a diploma 
szerzésre, ugyanakkor az ehhez szükséges feltételeket, a 

viselkedés szempontjából oly lényeges ösztönző kulturális 

/1/ Igy nevezik az Egyesült Államok szegények számára léte-
sitett u.n. szociális lakótelepeit. Az itt élők zöme sze-
gény, alacsonyan iskolázott, alacsony presztizsü foglal-
kozási csoportba tartozó ember. 
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mintákat épp ezek az alacsonyan iskolázott családok tud-

ják a legkevésbé biztositani. 

A család értékekre, szükségletekre, az életvezetés szem-
pontjából domináns motivumokra gyakorolt hatása nemcsak 
azokban az életkori periódusokban jelentős amikor a család 
az egyetlen, vagy minden mással szemben elsődleges referen-
ciacsoport, hanem később is amikor a szocializációban jelen-
tősen nő - majd elsődlegessé válik - az iskola és a kortárs 
csoport értékbefolyásoló szerepe. 
Ez jelenik meg Hargreaves /1982/ szocializáció elméletében: 
"A szubkulturák kifejlődése jónéhány - egymást kölcsönösen 
felerősitő - tényező eredője. Ezek közül az első az otthon, 
amely eleve prediszponálja a gyereket az iskolai értékek el-
fogadására vagy elutasitására, és amely a gyerek iskolai pá-
lyafutását és azt a módot is befolyásolja, ahogyan a gyerek 
majd beolvad a kortárs csoport értékeibe, vagy éppen elszi-
getelődik attól." 

A család értékszocializációra, értékorientációk fejlődésé-
re gyakorolt hatása tehát jelentősen befolyásolja - bizonyos 
értelemben meghatározza - más szocializációs tényezők - min-
denekelőtt az iskola - szocializáló, értékfejlesztő, érték-
befolyásoló szerepének hatékonyságát. 

Szőnyi /198o/ ezzel hozza kapcsolatba az iskola társadalmi 
esélyegyenlőség növelő funkciójának elégtelenségét, az e 

téren kínálkozó lehetőségek korlátait. Anélkül, hogy akár a 
legcsekélyebb mértékben tagadná az iskola szocializációs 
folyamatban játszott szerepét, rámutat arra, hogy ennek 
eredményességét számos tényező korlátozza. E tényezők kö-
zött kiemelkedő szerepet játszik a családi szocializáció, 
mint sajátos előtörténet, A családi szocializáció korlátozó 
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szerepe összetetten érvényesül. Szerepet játszik például • 
az, hogy "a szocializálódást lehetővé tevő képességek ko-
rábban - t.i. az iskolai nevelést megelőzően - alapozódnak 
meg." /I.m./ A család az értékek és normák átadásával "nem 
csak a tágabb szubkulturálisan és kulturálisan elvárt szere-
pekre késziti fel a gyermeket, hanem saját szükségleteit ki-
elégitő - és esetleg a tágabb értelemben vett további szo-
cializációt gátló - szerepekre. A családban átvett értékelé-
si minták igen nagy hatásuak, ezért meghaladásukhoz az egyén 
részéről fokozott erőfeszitésekre és szerencsés körülmények-
re van szükség." /I.m./ 
Az értékorientáció fejlődésével foglalkozó szocializáció 
elméletek tehát elsődlegesnek - helyenként meghatározónak -

tekintika családi szocializáció szerepét, az iskolával, 
a kortárs csoporttal és más olyan, későbbi szocializációban 
szerepet játszó tényezővel szemben, mint a társadalmi - moz-
galmi szervezetek, illetve a munkahely. 

Az értékek személyiségbe épülésének társadalmi rétegződés 
általi meghatározottságát Losonczi Ágnes /1977/ is hangsu-
lyozza. Kutatásai alapján levonja a következtetést hogy a 

társadalmi strukturában elfoglalt hely alapján az értéktar-
talmak, a követendő életelvek rendszere is differenciálódik. 
Megállapitja, hogy bizonyos értéktartalmak a társadalom egé-
szét jellemzik, más értékek követése viszont csak bizonyos 
rétegekre jellemző. 

Losonczi azonban nyomatékosan utal arra, "hogy bizonyos el-
vek és értékek egy társadalmi rétegre jellemző volta nem je-

lenti azt, hogy ezek valamely más réteg képviselőinél nem 
fordul elő. 

A mint, hogy azt sem jelem, hogy ezek a rétegjellemző érté- 
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kek önmaguk jellemzik az adott réteg erkölcsi és érték ar-
culatát, hiszen azok sokkal összetettebbek és bonyolultab-
ban müködnek. Az egyes ember társadalmi szituációját nem-
csak egyféle módon érzékelheti, a személyiségvonásoknak, az 
egyéni fejlődés utján kiforrott értékekeiek is van szerepük. 
Amikor azonban azonos társadalmi réteghez tartozó emberek 
többségükben azonos korlátokat éreznek, azonos eltéréseket 
észlelnek, azonos törekvéseket vallanak és tartanak szük-
ségesnek, e az értékelés az általános, generális társadalmi 
értéktipusoktól, akkor nyilván nem  az egyéni személyiségvo-
nások lesznek jellemzőek, hanem azok, amelyeket a hasonló 
társadalmi szituáció hasonló módon vált ki. 
Az általános értékek és rétegszituációkból következő hely-
zetértékelés feszültsége formálja ki ilyenkor a rétegjellem-
ző, rétegspecifikus értéket." /I.m./ 

A rétegspecifikus értéktipusok tehát egyszerre tekinthetők 
az egyén és a fejlődésének keretét adó emberi közösség 
- réteg, csoport - szubkulturája eredményének. Losonczi 
gondolataiban is megjelenik a Lukács György kapcsán már 
emlitett egyéni sajátosság - társadalmi csoport meghatá-
rozottságának dialektikája, a személyiség önmozgásának 
jelentős érvényre j utása. 

X X X 

Elméleti tájékozódásunk alapján a motiváció, értékorien-
táció pszichológiai és szociológiai értelmezése az alábbi-
akban foglalható össze: 

a/ Motiváción tevékenységre késztető belső feszültséget 
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értünk. A motivumok mögött összetett szükségletek áll-
nak, amelyek bonyolult hierarchiába rendeződnek. A mo-
tivumokban a személyiség legelemibb fiziológiai szük-
séglétei éppugy tükröződnek, mint a legbonyolultabb, 
társadalmi tevékenységéhez kapcsolódó - szükségletek. 
A motiváció a személyiség ösztönző, reguláló komponen-
sének integráns része. 

b/ Az értékorientáció a személyiség környezetéhez való 
viszonyulásának belső pszichikus diszpoziciója, érzel-
mileg domináns kognitiv strukturája szilárd cselekvésbe-
li készenléte. Az értékorientáció elsődleges funkciója 
a cselekvés szabályozása. 
Az  értékorientáció motivációval való kapcsolatának 
alapja az, hogy mindkét pszichikus képződmény a szemé-
lyiség ösztönző, reguláló komponensének része. Ebből 
következik, hogy a személyiség értékei interiorizáció-
juk folyamatában fokozatosan motivumokká válnak. A 
személyiség donimáns - centrális - értékei egyben legdo-
minánsabb motivumaivá válnak. A motiváció azonban széle-
sebb fogalom, az értékeken kivül magában foglalja a 
személyiség dinamikus karakterjegyeiből eredő szükségle-
teket is. 

A személyiség értékorientációi és az ebből eredő motivá-
ciói a szocializációs folyamatban alakulnak ki. A tár-
sadalmi rétegződésből adódó eltérő feltételek e pszichi-
kus közvetitő elemeken keresztül közvetitődnek a cselek-
vés felé. A társadalmi rétegződés, azonban nem mechani-

kusan és egyenesvonaluan, hanem a személyiség egyedi sa-
játosságainak prizmáján'megszürve határozza meg az ér-
tékorientációk és motivációk tartalmát. 

c/ Az  értékorientáció és a motiváció fejlődése a személyi- 
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ség biológiai, pszichofiziológiai érési folyamatának 
függvényeként alakul. 
Az  értékelési minták, orientációk elsődleges kialakulá-
si szintere a család, Az itt kapott értékorientációs 
minták befolyásolják a későbbi szocializációs folyama-
tok hatékonyságát és eredményességét. 
Az értékek  cselekvést reguláló szerepe az értékvezérelt 
viselkedésben fejeződik ki. 

d/ A pályaválasztás: .. motivációjában azoknak a szükségle-
teknek az összessége tükröződik, amelyeket életutja so-
rán az egyén munkatevékenységével kivár kielégiteni. A 
pályaválasztás e szükségletek kielégitésének sajátos 
eszköze, lehetősége. 

Vizsgálatunk során a bemutatott elméleti tájékozódástapasz-
talatait felhasználva a pályaválasztásban szerepet játszó 
inditékrendszert a személyiség értékrendszere által megha-
tározott szükségletrendszer objektiválódott formájának te-
kintettük. A pályaválasztási inditékrendszer értelmezésünk 
szerint a személyiség értékrendszerének sajátos megnyilvá-
nulási formája, amely mint az értékrendszer általában, a 
szocializációs folyamatban alakul ki. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy az értékrendszer és az indi-
tékrendszer közé nem tehető egyenlőségjel, mert az indité-

kokban kifejeződő szükségletrendszerben nem egyedül és ki-
zárólag az értékrendszer nyilvánul meg, hanem a személyiség 
olyan más összetevői is kifejezésre jutnak, mint a tempera-

mentum, az adottság, a képességek, hajlamok stb. Ebből kö-
vetkezik, hogy a pályaválasztásban szerepet játszó inditék-
rendszert a  szocializáció eredményeként kialakult értékrend-
szerből és a személyiség dinamikus karakterjegyeiből együt-
tesen következő sajátos szükségletrendszer megnyilvánulásá- 
nak tekintjük. 
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2. A PÁLYAVÁLASZTÁSI INDITÉKOK ÖSSZEHASONLITÓ VIZSGÁLATA 

2.1 A vizsgálat előzményei 

Csirszka János és munkatársai a  MUM  Módszertani Intézeté-
ben a hatvanas évek elején egy több mint hatezer-budapes-
ti tanulóra kiterjedő pályaválasztási inditékvizsgálatot 
végeztek. 

Az 1961-ben publikált vizsgálat több, hosszutávon is figye-
lemreméltó következtetés levonását eredményezte. Ezek kőzül 
azon megállapitásokat idézzük fel, amelyeket saját vizsgá-
latunk koncepciójának megtervezésekor figyelembe vettünk: 

- a vizsgálat különbségeket tárt fel a pályaválasztásban 
szerepet játszó inditékok tekintetében a fiuk és a lá-
nyok, valamint a két vizsgált korcsoport - általános is-
kolások és gimnazisták - között; 

- meghatározhatóvá vált, hogy egy adott gazdasági és tár-
sadalmi szituációban melyek azok a domináns inditékok, 
amelyek a legfontosabb szerepet játszották a fiatalok pá-
lyaválasztásában, melyek azok a legfőbb szükségletek, ame-
lyek kielégitését várták a munkától, a jövendő pályától 
az ötvenes évek végén a 14 és 18 évesek; 

- igazolódott az az előzetes hipotézis, hogy a dinamikus 
személyiségjegyekhez hasonlóan, az inditékok hierarchizá-

lódásában is jelentős eltérések tapasztalhatók egyénenként; 

- bizonyithatóvá vált, hogy az egyes pályákhoz, illetve pá-
lyakörökhöz specifikus inditékrendszer - motivációs pro-
fil tartozik. 
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E következtetések alapján határoztuk meg a pályaválasztási 
inditékok összehasonlitó vizsgálatának konkrét célkitüzése-
it. 

2.2 A vizsgálat célja, kérdésfelvetése  

A pályaválasztásban szerepet játszó inditékok vizsgálatát 
elsősorban azért tartottuk szükségesnek, hogy megismérjük 
azt, hogy milyen inditékok, motivációk és értékek kapnak 
hangsulyt ma a 13-14 éves tanulok pályaválasztási elképze-
léseiben. 	 . 

A kérdés ilyen formában való felvetését az tette indokolttá, 
hagyaCsirszka vizsgálat óta eltelt két évtized alatt igen 
jelentős gazdasági, társadalmi változás ment végbe, s ez ha-
tást gyakorolt a pályaválasztási elképzelésekre, illetve az 
ezek kialakulásában fontos szerepet játszó inditékokra, szük-
ségletekre. 

A második ok, ami a vizsgálat megismétlése mellett szilt, 
annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a két évtized alatt 
bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások hogyan struk-
turálták át a pályaválasztás inditékrendszerét, motivációs 
hierarchiáját. Másként fogalmazva: arra kivántunk választ 
kapni, hogy visszatükröződnek-e a pályaválasztási inditék-
rendszerben azok a mélyreható társadalmi és gazdasági válto-
zások, amelyek a hatvanas és hetvenes években lezajlottak? 

A kérdés ilyen jellegü megfogalmazása implikálja azt a fel-
tevést, amely szerint a gazdasági folyamatokban, a foglal-
koztatás szerkezetében, a társadalmi strukturában és nem 
utolsósorban az életszinvonalban, életmódban bekövetkezett 
változások szoros kapcsolatban vannak a pályaválasztás egé-
szével, ezen belül is ilyen, szubjektiv faktorokkal, mint a 
pályaválasztásban szerepet játszó inditékok,szükségletek. 
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értékek. 

A pályaválasztási tanácsadás gyakorlatából folyamatosan 
szerzett tapasztalatok arra utalnak, hogy e szubjektiv fak-
torok belső tartalma a társadalmi, . gazdasági változások ha-
tására jelentősen átalakul. Vizsgálatunk során fontos cél-
nak tekintettük, hogy e tudati, értékrendszerbeli változá-
sokra vonatkozó intuitiv tapasztalatokat szisztematikusan 
rendszerezett tényanyaggal erősitsük meg, ellenőrizzük azok 

helytállóságát. 

E célkitűzés is közrejátszott abban, hogy az összehason-
litó vizsgálat hipotéziseinek megfogalmazásakor az 196o-as 
évek eleje óta bekövetkezett társadalmi és gazdasági vál-
tozások pályaválasztásra gyakorolt hatásának összegzésében 
a tanácsadó munka gyakorlatából szerzett előzetes tapasz-
talatokból indultunk ki. 

2.3 A vizsgálat hipotézisei 

Az összebasonlitó vizsgálat hipotéziseinek megfogalmazá-
sa során nagyon vázlatosan áttekintettük azokat a válto-
zási folyamatokat, tendenciákat, amelyek viszonylag szo-
rosan összefüggaek a pályaválasztást közvetlenül vagy köz- 
vetve meghatározó társadalmi, gazdasági feltételrendszerrel. 

a/  Az  iskolázottságban, a szakképzettségi követelményekben 
és a társadalmi strukturában bekövetkezett változások: 

A pályaválasztás szempontjából legjelentősebb változás 
az iskolázottsági szint ugrásszerü növekedése a 4o éves-
nél fiatalabb népesség /1/ körében. E változással ösz- 

/17 A pályaválasztás előtt álló tanulók szüleinek döntő 
többsége e korcsoportba tartozik. 
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szefüggő jelentősen megnövekedett a magasabb müveltség 
és iskolázottság értéke, a kvalifikált munka preszti-
zse. 

A technikai fejlődés eredményeként nőtt a magasabban kép-
zett munkaerőt igénylő munkakörök száma, jóllehet, a 
gazdaság igényeinek e téren tapasztalható növekedési 
üteme lassub, mint a társadalom ezirányu igényszintjé-
nek növekedése. 

Több, egymással összefüggő ok eredményeként tovább vál-
tozott a társadalmi struktura és a munkamegosztás szer-
kezete. A mezőgazdaság szocialista átszervezésének és 
nagyarányu technikai fejlődésének eredményeként folyta-
tódott a parasztság számének csökkenése. A felszabadult 
munkaerő az ipari munkásság számának növekedését ered-
ményezte. Folyamatosan nőtt a szellemi munkakörben fog-
lalkoztatottak aránya. A termelés legdinamikusabban fej-
lődő területein a fizikai munkatevékenységben jelentő-
sen megnőtt a szellemi tevékenységelemek részaránya. 
Egyre .  nagyobb számban dolgoznak a termelésben középfoku 
végzettségű szakmunkások és több területen - pl. a mű-
szer és elektronikai iparban - a technológia fejlettsége 
szükségessé teszi a felsőfoku végzettségü szakemberek, 
szakmunkás :.,munkakörben történő foglalkoztatását. 
E változások eredményeként fokozatosan megindult a ha-
gyományos értelemben vett munkásosztály és az értelmi-
ség közötti éles határvonalak elmosódása. 

Az iskolázottság szintjében bekövetkezett fejlődés, a 
magasabb műveltség iránti igények növekedése valamint 
a munka tartalmának és ismeretigényének változása alap-
jén feltételeztük, hogy a pályaválasztási inditékrend- 
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szerben a két évtizeddel ezelőttihez képest jelentősen 
nőtt a pályán belüli önmegvalósitásra, alkotásra, in-

tellektuális szükségletek kielégitésére vonatkozó indi-

tékok fontossága. 

b/ Az  életszínvonalban, az anyagi szükségletek kielégi-
tettségében bekövetkezett változások: 

Az előző vizsgálat, azaz a hatvanas évek eleje óta 
gyors ütemben nőtt a lakosság reáljövedelme, jelentősen 
nőttek az életszinvonalat erőteljesen meghatározó tár-
sadalmi juttatások. Az életszinvanal növekedésével a 
lakosság egyre szélesebb rétegei számára vált lehető-
vé az alapvető szükségletek viszonylag magas ezinvonalu 
kie légit ése. 
Ennek a kedvező változásnak az eredményeként a hetvenes 
évek elején a pályaválasztási szakemberek és a pedagó-
gusok körében kialakult az a nézet, hogy az általános 
iskolás tanulók körében jelentősen csökkent a pénz, az 
anyagi inditékok pályaválasztásban játszott szerepe. 

A hetvenes évek közepétől kezdődően azonban egyre szé-
lesebb körben uj, minőségileg magasabb fogyasztói igé-
nyek jelentek meg. 
Megindult a fogyasztási szerkezet átalakulása, fokoza-
tosan csökkent az élelmiszerekre, alapvető szükségletek 
kielégitésére forditott jövedelemhányad, ugyanakkor nö-
vekedni kezdett az un. nem alapvető fogyasztásra for-
ditott kiadások összege. 

Fokozatosan jelentkezett az igény a nagyértékü tartós 

fogyasztási cikkek az autó, a hétvégi telek, saját üdü-
lő, a külföldi utazás, az igényesebb lakásberendezés 
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iránt. A lakásárak gyors növekedése ellenére, minden 
társadalmi rétegben fokozódott az igény az önálló, mi-
nél magasabb komfort fokozatu lakás iránt. 

E szükségletek általánossá válása általában az anyagi 
tényezők szerepének növekedését eredményezte. # 

A hetvenes évek végén a világgazdasági hatások ered-
ményeként lelassult az életszinvonal növekedési üteme, 
az elért fogyasztási szint és életszinvonal megőrzése 
vált reális céllá. A fogyasztói igények növekedése azon-
ban változatlan tendenciaként jelen van, de a korábbi 
időszakhoz képest e szükségletek kielégitése csak na-
gyobb erőfeszitések, nem ritkán jelentős feszültségek 
árán valósitható meg. Ennek eredményeként az anyagi té-
nyezők pályaválasztásban játszott szerepe ismét erősen 
hangsulyozottá vált. 	. 

Valószintinek tartottuk azonban azt, hogy az anyagi té-
nyezők nem egyformán fontosak minden társadalmi réteg 
számára. A szülők anyagi szintje, az anyagi szükségle-
tek kielégitettségének mértéke jelentősen differenci-
álja az anyagi tényezők pályaválasztásban játszott fon-
tosságát. Előzetes tapasztalataink alapján ugy véltük, 
hogy az anyagi igények kielégitettségén tul még erő-
sebben differenciálja az anyagi tényezők fontosságát a 
szülők iskolázottságának, müveltségének szintje. . 
Feltehető, hogy a magasabb miiveltségü szülők gyermekei 
anyagi helyzetüktől viszonylag függetlenül, kevésbé 
preferálják pályájukon az anyagi tényezőket, mint az 
alacsonyabb iskolázottságu családokból származó gyere-
kek, s más tényezőknek - pl. alkotás, szellemi aktivi- 
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tás, szociabilitás - nagyobb fontosságot tulajdonita-

nak. /1/ 

c/ Az életmódban bekövetkezett változások. 

Az  iskolázottságban, a foglalkoztatási szerkezetben, a 
társadalmi strukturában végbement változások és az élet-
szinvonal legtöbb elemében bekövetkezett fejlődés jelen-
tősen átalakitotta az életmódot. Ez az átalakulás azon-
ban nem minden társadalmi rétegben azonos módon és szin-
ten ment végbe. A viszonylag kiegyenlitettebb életszin-
vonal- fejlődést nem minden társadalmi rétegben követte 
az életmóddal összefüggő értékrendszer egyértelműen po-
zitiv változása. Különősen a kultura elsajétitésa terén 
tapasztalhatók az egyes társadalmi rétegek között nagy-
foku eltérések. A jövedelemszint és az életszinvonal 
gyors emelkedése nem járt együtt az anyagi javakat elő-
térbe helyező fogyasztói társadalmi modell meghaladási-
val.  

Ma az egyik legjelentősebb társadalmi feszültség éppen 
abból az ellentmondásból fakad, amely az anyagi gazda-
godás és a kulturának az életvitelben, az életmódban 
játszott szerepe között tapasztalható. Az életmód ezen 
fejlődésbeli ellentmondásai a szocializációs mechaniz-
musokon keresztül hatnak a gyerekek értékrendszerére és 
ezen keresztül a pályaválasztásban működő inditékaikra 
is. 

/1/ Az 1961-ben végzett vizsgálat nem terjedt ki az egyes 
társadalmi rétegek - társadalmi nagy csoportok - gyer-
mekeinek pályaválasztási inditékaiban tapasztalható 
különbségek - az un. rétegspecifikumok - elemzésére. 
Ebből adódóan e kérdések ősszehasonlitó vizsgálatára 
nem volt módunk. 
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Ezt figyelembe véve feltételeztük, hogy az elmélyedés-

re, esztétikumra, szociabilitásra vonatkozó szükség-
letek általában alacsonyabb fontossági poziciót kapnak, 
mint az anyagi motiv mok. Ugyanakkor az életmód munka-
kulturával, egészséggel, sporttal összefüggő elemeinél 
mértéknövekedéssel" számoltunk. Ugy véltük, hogy az 
életkörülmények javulása, az egészséges életmód fontos-
ságának egyre szélesebb körbeni tudatosodása megnövel-
te a munka konfortjával, a munkafeltételekkel és a mun-
ka fizikai megterhelésének elutasitásával kapcsolatos 
igényeket. Ugyanigy feltételeztük a szabadidő, a sport, 
a szórakozás értékének növekedését is. 

2.4 Az összehasonlitó vizsgálat eredményei  

A vizsgálat alapkérdésére - t.i. miben változott az indi-
tékok fontossági hierarchiája - azzal kivántunk választ 
kapni, hogy elemeztük azt, hogy hogyan változott egy-egy 
inditék rangsorpoziciója, fontossági értéke. 

Az 1. és 2. számu táblázatban közöljük a fiuk és lányok 
csoportjában legfontosabbnak minősült lo-lo és legkevés-
bé fontosnak minősült 5-5 inditékot./1/ 

Az elemzés során azonban összehasonlitásokat teszünk olyan 
inditékok esetében is amelyek rangsorpoziciójukból adódó-
an nem szerepelnek az alábbiakban kőzölt táblázatban. /2/ 

Az inditékok és szükségleti körök teljes jegyzéket a 
Módszertani megjegyzések /6.1 pontja/ tartalmazza. 

/2/ Az 54. inditék összehasonlitását a melléklet 1/a-b 
számu mellékletben közöljük. 



1.táblázat  

A fiuk lo legfontosabb és 5 legkevésbé fontos pályaválasz-

tási inditéka: 

1961 
	

1981 
jók a munkakörülmények 
/13/ 
egészséges életmódot biz-
tosit /33/ 
jó kereseti lehetőséget . 

ad  /1/ 
elismert megbecsült ember 
lehetek /19/ 
másokon lehet segiteni 
/15/ 
társadalmilag megbecsült 
pálya /4/ 
tetszik a környezet, ahol 
a munka folyik /11/ 
rövid idő után pénzt ke-
reshetek /7/ 
lehetőség nyilik sporto-
lásra /2o/ 
tiszta munka /3/ 

1. jó kereseti lehetőséget 
ad /3/ 

2. fizikailag könnyű /34/ 

3. tiszta munka /10/ 

4. társadalmilag megbecsült 
pálya /6/ 

5. lehetőség nyilik feltalá-
lásra, ujitásra /19/ 

6. aprólékos munkát igényel 

7. rövid idő után pénzt ke-
reshetek /8/ 

8. ez a szülők kivánsága 
/45/ 

9. egyéni elgondolásokat meg 9. 
lehet valósitani /11/ 

lo. önállóan lehet alkotni 	lo. 
/26/ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. -  

8. 

52. betekintést ad a régmult 50. 
időkbe /42/ 

53. ez nálunk családi hagyo- 51. 
mány /54/ 

54. szervezéssel lehet fog- 52. 
lalkozni /29/ 

55. a nagyvonaluság érvénye- 53. 
sül benne /47/ 

56. borravalót, külön kere- 54. 
setet biztosit /41/ /1/ 

számokkal kell foglalkoz-
ni /27/ 
a nyelvtudás érvényesül 
benne /31/ 
alkalmat ad művészi tevé-
kenységre /45/ 
ülő életmódot igényel /29/ 

ez nálunk családi hagyo- 
mény /54/ 	/2/ ' 

/1/ Az eredeti kérdőiv 56 kijelentést tartalmazott. A módo-
sit4s során csökkentettük 54-re a kijelentések számát. 

/2/ A. két rangsorban az egyes inditékok-utáni zárójelben 
lévő számok a rangsorpozicióban történt változásokat mu-
tatják.Az 1961-es rangsor  utáni számok az 1981-es, az 
1981-es utániak az 1961-es rangsorpoziciót jelentik. 
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2. táb lá zat  

A lányok lo legfontosabb és 5  legkevésbé fontos pályavá-
lasztási inditéka: 

1. tiszta munka /4/ 	1. 
2. fizikailag könnyii /24/ 	2. 

3. jó kereseti lehetőséget 3. 
ad /8/ 

4. mindig csinosan lehet 	4. 
járni /29/ 

5. társadalmilag megbecsült 5. 
pálya /7/ 

6. jók a munkakörülmények 	6. 
/1/ 

7. sok emberrel lehet érint- 7. 
kezei /10/ 

8. rövid idő után pénzt ke- 8. 
reshetek /11/ 

9. tetszik az a környezet, 9. 
ahol a munka folyik  /5/ 

lo, ez a szülők kivánsága 	lo. 
/50/  

jók a munkakörülmények /6/ 
egészséges élemódot 
biztosit /47/ 
elismert, megbecsült em-
ber lehetek /31/ 
tiszta munka /1/ 

tetszik a környezet, ahol 
a munka folyik /9/ 
másokon lehet segiteni 
/14/ 
társadalmilag megbecsült 
pálya /5/ 
jó kereseti lehetőséget 
ad /3/ 
együtt kell működni mások-
kal /x/ 
sok emberrel lehet érint-
kezni /7/ 

52. szervezéssel lehet fog- 5o. 
lalkozni /26/ 

53. az ország biztonságát 	51. 
szolgálja /16/ 

54. ez nálunk családi ha- 	52. 
gYamánY /54/ 

55. a negyvonaluság érvénye- 53. 
sül benne /51/ 

56. borravalót, külön kere- 54. 
setet biztosit /52/ 

ez a szülők kivánsága /lo/ 

a negyvonaluság érvénye-
sül benne /55/ 
borravalót, külön kerese-
tet biztosit /56/ 
adódik benne egy kis ud-
varlás is /43/ 
ez nálunk családi ha-
gyomány /54/ 

A napjainkban és husi évvel korábban lo legfontosabb indité-
kot összehason litó 1. és 2. ezámu táblázat adatai azt mutat-
ják, hogy mind a fiuk, mind a lányok csoportjában ma a leg- 

/x/ Az  inditék ebben a megfolgalmazásban nem szerepelt az 
eredeti kérdőivben. 
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fontosabbnak a jó munkakörülményeket biztositó pálya megta-
lálása bizonyul. 1961-ben ez a szempont a fiuknál a 13. a 
lányoknál a 6. helyen volt a fontossági sorban. Ugyanugy 
nitt mindkét csoportban a jó munkahely-környezet fontos-

sági poziciója is. 

Igen jelentős az egészséges életmód biztositására vonat-
kozó inditék fontossági értékének növekedése. Két évtized-
del ezelőtt a fiuk csoportjában ez az inditék a 33., a lá-
ny ok körében a 47. helyen szerepelt .  Az 1981-es vizsgálat-
ban mindkét csoportban ez  volt a második legfontosabb pá-
lyaválasztási inditék. 

Az egészséget nem kárositó munkafeltételek pályaválasztás-
ban játszott fontossága megelőzi az anyagi tényezőknek tu-
lajdonitott fontosságot. 

Az inditékoknak, értékeknek ez az átstrukturálódása szoros 
kapcsolatban van azzal, hogy az alapvető anyagi szükségle-
tek kielégitettsége következtében egyre erőteljesebben do-
mináns értékekké kezd válni a minél kisebb fizikai igénybe-
vétellel járó munka és az egészség megőrizhetősége. Ez a 
tendencia a társadalom anyagi viszonyainak várható további 
javulása, az anyagi szükségletek kielégitettségének társa-
dalmi rétegenkénti fokozatos további kiegyenlitődése követ-
keztében a jövőben is érvényesülni fog, sőt további erősö-
désével kell számolni. Ez arra hivja fel a figyelmet, hogy 
azokon a pályákon, foglalkozásokban ahol a munkakörülmé-
nyek kedvezőtlenek, egészségre ártalmasak, várhatóan még 
nagyobb beiskolázási és munkaerőutánpótlási gondokkal kel l . 

számolni, illetve az ebből eredő feszültségek felszámolá-
sában az anyagi kompenzációval szemben nagyobb szerepe 
lesz a munkakörülmények javitásának. 



- 53 - 

E megállapitásoknak nem mond ellent, hogy a fiuk válto-
zatlanul nagy fontosságot tulajdonitanak a pályán bizto-
sitott jó kereseti lehetőségeknek. Ez a motivum a lányok 
inditékrendszerében a korábbiakhoz képest vesztett ugyan 
fontásságából, de még mindig az első lo inditék között 
- a 8.-'helyen-szerepel. 

Érdekes jelenség, hogy az anyagi tényezőkre vonatkozó in-
ditékok közőtt változatlanul magas értéke van a rövid idő 
utáni pénzkeresés inditékának, bár a fiuknál és a lányok-
nál is valamelyeá alacsonyabb a rangsorpoziciója ennek a 
tényezőnek. Az iskolázás iránti társadalmi igények növeke-
désére vonatkozó előzetes tapasztalatok alapján azonban e 
szempont fontosságának lényegesen nagyobb mértékű csökkené-
sére számitottunk. 

Az ide vonatkozó adatok azt jelzik, hogy az életszinvonal 
növekedési ütemének lelassulása és a fogyasztói igények 
változatlan növekedési üteme valóban erősen érzékelteti 
hatását e téren. Ez azonban korántsem jelenti a hosszabb 
ideig tartó iskolázás iránti igények visszaszorulását, de 
jelzi, hogy az életszinvonal fejlődésének jelenlegi fel-
tételei között a gyors keresethez jutás is egyik fontos 
tényezője a fiatalok pályaválasztási inditékainak. A két 
igény - t.i. a magasabb iskolázottsági szint elérése, 
ugyanakkor a rövid idő alatti keresethez jutás - együtte-
sen sokszor egymásnak ellentmondva alakitja a pályaválasz-
tási elképzeléseket. 

Jelentősen nőtt a'fiuk, méginkább a lányok csoportjában . 

a pálya, foglalkozás által elnyerhető társadalmi presztizs, 
megbecsülés értéke. Az elismertség fontossági poziciója a 



-54- 

fiuk csoportjában a 19. helyről a 41.helyre, a lányok cso-
portjában a 31. helyről a 3. helyre került. Mindkét cso-
portban ugyancsak magas fontossági értéket kapott a pálya 
társadalmi megbecsültségére vonatkozó kijelentés is. 

Ez egyrészt arra utal, hogy a pályaválasztási döntésben 
fontos szemponttá vált a jövendő munka által megszerezhe-
tő társadalmi elismertség, másrészt arra is felhivja a fi-
gyelmet, hogy az alacsony társadalmi presztizst adó pályák, 
foglalkozások felé áramlás további csökkenésével kell szá-

mo inunk. 

E szempontból is jeletetősége van a pályák foglalkozások 
presztizs viszonyát - és nemcsak, vagy elsődlegesen anya-
gi értelemben véve - tudatosabban alakitó pedagógiai esz-
közrendszer fejlesztésének. A presztizs viszonyok tudatos 
alakitásában elsősorban az alacsonyabb társadalmi presz-
tizsü foglalkozások társadalmi fontosságának sokoldalu 
tudatositása javithatná az oda történő orientálódás ará-
nyait. 

E tényező természetesen csak a presztizst meghatározó fel-
tételrendszer elemeinek együttes alakitása révén fejthet 
ki pozitiv hatást. 

A pályaválasztási inditékrendszer változásának egyik po-
zitiv vonása, hogy az előfeltevésekkel ellentétben, mind-
két csoportban nőtt a szociabilitással, a másokon való 
segitségnyujtással összefüggő motivumok fontossági pozi-
ciója. A "másokon lehet segiteni" inditék 1961 ,Tben a fi-
uknál a 15., a lányoknál a 14. helyen szerepelt. A táblá-
zatok adatai azt mutatják, hogy 1981-ben ez az inditék a 
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fiuknál az 5., a lányoknál a 6. legfontosabb helyen van. 
Ugyanigy nőtt mindkét csoportban a szociabilitás igényre 
vonatkozó másik két indíték Pontossági poziciója is. A 
"mások problémáival, bajaival lehet foglalkozni" szövegii 
motivum a fiuknál a 43. pozicióból a 37.-re, a lányoknál 
a 26.-ról a 25.-re került. Ennél lényegesen nagyobb mér-
tékben nőtt olyan, jellegzetesen pozitiv közösségi érté-
ket kifejező motivum fontossága, mint az "önmagunkból le- 
het adni másnak". Ez az indíték a fiuknál a 46. helyről  ia 
21. helyre, a lányoknál a 36. helyről a 16. helyre került. 

0 

A szociabilitás értékének pályaválasztásban megnövekedett 
fontossága több szempontból is jelentős. Egyrészt ez a 
tendencia ellentmond a közvélemény egy jelentős részében 
az ifjuság - ezen belül a serdülőkoru fiatalok - közömbös-
ségéről, az emberi, közösségi porblémák iránti fogékonysá-
gának csókkenéséről alkotott elképzeléseknek. Másrészt ar- 
ra is utal, hogy nálunk is érezteti hatását az a világszer-
te tapasztalható jelenség, hogy a fiatalok értékrendszeré-
ben nő a humán szféra, az emberi problémák megoldása felé 
fordulás igénye, s ez jelentősen befolyásolja a pályavá-
lasztási elképzeléseik tartalmát. Ennek konkrét megnyilvánu-
lási formája a humán pályák iránti érdeklődés jelentős méretű 
növekedése a műszaki pályák rovására. Az emberi problémák 
iránti érzékenység fokozódását jelzi, hogy érzékelhetően 
nőtt az élet "nagy" kérdéseivel való foglalkozásra és a 
megfontolás, elmélkedés lehetőségére vonatkozó inditékok rang-
sorpoziciója is. Ezt mutatja az alábbi 3. számu táblázat: 

3.tábl{zat  

lehetőség az  élet nagy kérdé-
seivel való foglalkozásra 
megfontolás, elmélkedés lehe-
tősége 

 

rangsorpoziciő  
FIÚS 	LÁNYOS 

T9t-r."177-1767-79131"-  
47 	38 	42 	3o 

34 	23 	41 	22 
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A szociabilitás, az emberi problémákkal való foglalkozás 
megnövekedett fontossága arra is felhivja a figyelmet, 
hogy a pályaválasztási döntés előkészitése során a pályák, 
foglalkozások ismertetésekor az eddiginél jobban kell be-
mutatni, hogy egy-egy pályán bel.il milyen konkrét lehető-
ségei vannak a szociabilitás szükséglet, az smberekkel 

való foglalkozás igény kielégitésének. 

Az 1. számu táblázat mutatja, hogy .a fiuk csoportjában je-
lentősen csökkent az ujitás, a feltalálás - kreativitás -. 

motivumának pályaválasztásban játszott fontossága. Ugyan-
igy csökkent az alkotás, az egyéni elgondolások megvalósit-
hatóságának fontossága is. A vizsgálat eredményei a lányok 
csoportjában is hasonló tendenciát jeleznek. Ez a tenden-
cia azért figyelemre-méltó, mert ellentmond a vizsgált min-
ta életkori - fejlődéslélektani - jellemzőinek,_ hiszen ezt 
a korszakot általában mindkét nemnél - de különösen a fiuk-
nál - a fokozott alkotásvágy, a nagyfoku kreativitás igény 
jellemzi. 

Az inditékrendszerben bekövetkezett átstrukturálódásra vo-
natkozó feltételezőseink összegezésénél már utaltunk arrá, 
hogy a munkatevékenység tartalmában, a műszaki fejlődésben 
bekövetkezett változások abban is .éreztetik hatásukat, hogy 
megnövelik a fokozottabb alkotási lehetőségeket biztositó 
és magasabb szellemi kvalifikáltságot igénylő pályák irán-
ti érdeklődést, azaz nő az alkotásra és a pálya szellemi 
elemeire utaló inditékok fontossági poziciója. 

Az alkotásra, illetve a munka szellemi elemeire vonatko-
zó inditékok alakulását a 4. számu táblázatban foglaltuk 
össze. 
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4.táblázat  

Az alkotásra, a pálya szellemi elemeire vonatkozó indi-
tékok rangsorértékeinek összehasonlitása: 

• 	rangsorpozició 
FIUK LÁNYOK 

1961 1981 1961- 1981 
Egyéni elgondolások megvaló- 
sitása 9 11 15 13 
feltalálás, ujitás lehető- 
sége 5 19 21 32 

önálló alkotás lehetősége l0 26 2o 31 ' 
elmélyült gondolkodás lehe- 
tősége 22 27 33 27 
nyelvtudás érvényesithető- . 
sége 31 51 18 35 
számokkal való foglalkozás 
lehetősége  '27 5o 3o 43 
régmult időkbe való bete- 
kintés lehetősége 52 	. 42 44 37 

A táblázat adatai feltételezésünkkel elleptében azt mutat-
ják, hogy az alkotásra utaló motivumok fontossági értéke . 
mind a két csoportban számottevően csökkent, kivételt ké-
pez ez alól az elmélyült gondolkodás motivuma, amely  a 
lányok számára valamelyest fontosabbá vált. 

Az egyéni elgondolások megvalósithatóságára és az ujitás, 
feltalálás lehetőségének fontosságára utaló motivumok 
rangsorpoziciójának csökkenése a fiuk csoportjában nagyobb 
mint a lányoknál. 	 . 
Számottevő a pálya szellemi elemeire vonatkozó inditék .ok 
fontosságának csökkenése is, annak ellenére, hogy co  szük-
ségleti körön belül mindkét csoportban nőtt a történelmi r, 
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érdeklődés érvényesithetőségének fontossága. 

Jelentősen csökkent a nyelvtudás érvényesithetőségére és 
a számokkal való foglalkozásra utaló .motivum .fontossága. 

A nyelvtudás érvényesithetőségének . fontossága .a fiuknál . _ 
a 31. helyről az 51. helyre, a lányoknál a 18. helyről 

a 35. helyre  került. _.. 
E jelenségben egyrészt szerepe lehet annak, hogy az 41-
talános iskolás tanulóknak viszonylag csekély hányada ta-

nul az orosz nyelv mellett - akár iskolai keretek között, 
akár iskolán kivüli formában - idegen nyelvet. Másrészt 
az is szerepet játszik, hogy az iskolai oktatás során 
nem sikerül megfelelő módon tudatositani a nyelvtudás fon-
tosságát, mindennapi munkatevékenységben betöltött funkci-
óját. Közrejátszhat olyan szempont is, hogy ma a két év-
tizeddel ezelőtti időszakhoz képest összehasonlithatatla-
nul kiszélesedtek az utazási lehetőségek. Az első adatfel-
vétel idején a külföldre jutásnak más országok megismeré-
sének szinte . még az  egyetlen lehetősége _ volt az . idegen 
nyelvtudást igénylő pályára jutás. 

Elgondolkodtató a számokkal való foglalkozásra- áttéte-
lesen a matematikai érdeklődésre - utaló inditék fontos-
ságénak igen nagyméretű csökkenése. 1961-ben a fiuknál ez 
az inditék a 27. helyen szerepelt. 1981-ben 54 inditék kö-
zött az 5o. helyre szorult vissza. A lányoknál ugyan va-
lamivel kisebb méretü az inditék rangsorpoziciójának csök-
kenése - a 3o. pozicióból a 43.-ra -, de a csökkenés ten-
denciája ebben a csoportban is jelentős. Azért elgondol-
koztatókezek az eredmények, mivel a mintában szereplő ta-
nulók már az ugynevezett "uj" matematikát tanulták. Az  
uj matematika oktatási koncepció éppen a tanulók alko-
tó gondolkodásának fejlesztését, a matematikának, mint 
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szemléletmódnak az általánossá válását tüzte ki céljául. 
E célkitűzés összhangban van az élet, a munkatevékenység 
távlati szükségleteivel, hiszen a matematika alkalmazása 
iránt közép és hosszu távon ugrásszerűen megnőnek az igé-
nyek. 

Elhamarkodott és megalapozatlan lenne, ha e nagyon is kor-
látozott érvényességű vizsgálat egyetlen eredménye alapján 
kivárnánk értékelni az uj matematika oktatási koncepció 
matematikai érdeklődésre gyakorolt hatását. 

Ed a kutatási eredményt, pusztán olyan jelzésnek tekint-
jük, amely figyelmeztet a nem távoli jövő szükségletei és 
a tanulók pályaválasztási inditékai között e téren tapasz-
talható eltérésre. Ezt az ellentmondást azzal lehet - és 
kell feloldani, hogy az oktatás során hatékonyabban kell 
a tanulókban tudatositani a matematika mindennapi alkal-
mazása iránti igények várható növekedését. 

Az alkotásra, a pálya szellemi elemeire vonatkozó indité-
kok fontosságának csökkenésében fontos szerepe van a min-
dennapi gondolkodás erősen leszükitett alkotás értelmezé-
sének, pontosabban annak, hogy a köztudatban csak a klasz-
szikus értelemben vett szellemi munkához társul az alkotó 
gondolkodás fogalma. A fizikai pályákon kínálkozó alkotá-
si lehetőségek a mindennapi tudat számára rejtettebbek ma-
radnak, csakugy, mint azok a változások, amelyek a pályák 
szellemi követelményeiben végbementek. Az alkotás lehető- 

ségének, a szellemi követelmények növekedésének ez a rejtett-
sége eredményezi, hogy az alkotás, az intellektuális elemek 
alacsony fontossági szinten, vagy egyáltalán nem tudatosod-
nak, nem épülnek be a pályaválasztás előtt álló fiatalok 
igényrendszerébe, s ezáltal nem válnak kellően domináns in- 
ditékokká. 
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Ez  az alapműveltség kialakitását szolgáló egész általános 
iskolai nevelés és oktatás - ezen belől a pályaválasztást 
előkészitő pedagógiai tevékenység - tartalmának tudatosabb 
alakitására hivja fel a figyelmet. Az  alkotó gondolkodás 
általános igénnyé válása érdekében mind az oktatás és ne-
velés tartalmában, mind annak módszereiben növelni kell 
azoknak a tartalmi és metodikai elemeknek a mennyiségét, . 

amelyek fejlesztik a tanulók alkotás szükségletét, kreativ 
tevékenységek iránti igényszintjét. 

A pályaválasztást segitő nevelő tevékenységben az eddigi-
eknél sokkal erőteljesebben kell hangsulyozni és tudato-
sitani az egyes pályák, foglalkozások alkotó jellegét, a 
fizikai pályák intellektuális elemeit, .a munkatevékenység-
ben megnyilvánuló alkotó gondolkodás mindinkább általános 
követelménnyé válását. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a mindennapi valóság tényei 
- a ma még viszonylag nagyszámban fellelhető, szinte kizá-
rólag fizikai erőt igénylő, kreativitásra lehetőséget nem 
adó munkafajták létezése - nehezitik a tanulók ilyen irá-
nyu szükségleteinek fejlesztését. 

A pályaválasztási elképzelések kialakulásában szerepet ját-
szó inditékrendszer egyik legjelentősebb változása a szü-
lők befolyására utaló motivum fontosságának jelentős csökke-
nsse. 

1961-ben ez az indíték a fiuk csoportjában a 8., a lányok-
nál a lo. legfontosabb helyen szerepelt. Az 1981-es rang-
sorokban ez a 45. illetve az 5o. helyre szorult vissza. A 
szülői, családi akarat befolyásának csekély fontosságát mu-
tatja az is, hogy a családi hagyomány követése mint irditék, 
mindkét rangsorban a legutolsó, 54. helyre került. 
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A szülők befolyásának csökkenésére vonatkozó adatok össz-
hangban vannak az iskolaválasztási szándékvizsgálat ide-
vonatkozó eredményeivel, mivel a tanulók alig több mint 
10%-ának válaszai utalnak arra, hogy a szülők döntöttek a 
gyerek helyett. 

A tanulók pályaválasztási döntésben megnyilvánuló autonó-
miája az elmult két évtized alatt tehát jelentősen nőtt. 
Ezek az adatok ellentmondanak a  pályaválasztás gyakorla-
tából szerzett eddigi tapasztalatoknak, mivel mind a peda-
gógusok, mind a pályaválasztási szakemberek véleménye sze-
rint ma a szülők meghatározó szerepet játszanak gyermekeik 
pályaválasztásában. Ennek az álláspontnak a legsarkitottabb 
megfogalmazása szerint: "ma nem a gyermek, hanem a szülő 
választ pályát". 	- 

A vizsgálat idevonatkozó eredményei és a gyakorlati tapasz-
talatok szembenállását bizonyos mértékig az adatfelvétel 
időpontja is magyarázza. A tanulók inditékait a VII. osztály 
első félévének kezdetén kérdeztük meg. Ebben az időpontban 
még valószinü, hogy viszonylag szabadon, a különböző direkt 
befolyásoktól mentesen fogalmazódnak meg a pályaválasztási 
elképzelések. Ezért nem fontos szempont, hogy a pályavá-
lasztási elképzelés egybeessen a szülők kivánságaival. A 
tényleges döntés idejéhez közeledve ennek a szempontnak a 
fontossága bizonyára valamelyest növekszik. Ez azonban nem 
teszi kétségessé, hogy a két évtizeddel ezelőttihez képest 
jelentősen csökkent a szülői igényeknek való megfelelés 
fontossága. Ez azt jelzi, hogy a szülők egyre nyitottab- 
ban kezelik gyermekeik pályaválasztási elképzeléseit, egyre 
jobban teret engednek gyermekeik spontán igényeinek, törek-
véseinek, s ennek hatásaként a gyerekek ma autonómabban 
alakitják ki pályaválasztási szándékaikat. 
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A családon belül megnyilvánuló nevelési stilus fokozatos 
liberalizálódási tendenciája tehát ezen a téren is érez-
teti hatását. Jóllehet, ahogy a nevelési stilus általános 
liberalizálódása sem minden társadalmi rétegben ment vég-
be,azonos mértékben, ugy ez a magatartás sem egyformán 
jellemzi a különböző iskolázottságu és foglalkozásu szülő-
ket. 

A szülők pályaválasztásban játszott direkt, közvetlen for-
mában érzékelhető meghatározó szerepének csökkenésével 
egyidejüleg azonban nem csökkent a közvetett, a családi 
szocializáció mechanizmusán keresztül megnyilvánuló befo-
lyásolás hatása. 

A szülők saját érték- és normarendszereik átörökitése utján 
gyakorolják a legerősebb befolyást gyermekeik pályaválaszt&-
sára. Ezt támasztják alá azok a vizsgálati eredmények ame-
lyeket az inditékrendszer és a szülők társadalmi rétegződé-
se közötti összefüggések elemzéséből nyertünk. 
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3. AZ  INDITÉKRELDSZER: TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉST KÖZVETITŐ 
FUNKCIÓJÁNAK . PSZICHOLbGIAI -ÉS SZOCIOLÓGIAI VIZSGÁLATA 

3.1 A kutatás előzményei 

A hazai társadalomkutatás az 196o-as évek második felében 
kezdte meg a társadalmi esélyegyenlőtlenség okainak kutatá-

sát. 
E vizsgálatok /Erdész-Timár 1967, Gazsó 1971, Ferge 1980./ 
szoros kapcsolatot mutattak ki a szülők társadalmi struktu-
rában elfoglalt helye és gyermekeik pályaválasztási, és át-
tételesen interese mobilitási esélyei között. 

A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a  gyermek  által 
választott pálya gyakorlásához szükséges ismeretek szintje, 
a választandó iskola tipusa, továbbá a pálya által betölt-
hető társadalmi státusz értéke erősen függ a szülők iskolá-
zottságának szintjétől és munkajellegcsoportjától. E vizsgá-
latok feltárták, hogy a szülők társadalmi strukturában el-
foglalt helye nem közvetlenül, hanem különböző közvetitő 
mechanizmusokon - jövedelmi és lakásviszonyokon, művelődési 
viszonyokon és nem utolsósorban az egyes rétegekre jellemző 
sajátos értékrendszeren - keresztül gyakorol hatást az is-
kolai érovényesülésre, pályaválasztási esélyekre. 

Az emlitett kutatások egyik fontos felismerése, hogy a szo-
ciológiai determinánsok objektiv közvetitő elemei mellett 
"a személyes adottságok fejlesztése szempontjából előnyö-
sebb /hátrányosabb/ társadalmi helyzet a legközvetlenebbül 
az objektiv viszonyok talaján kialakult értékrendszerek, 
szubjektiv tudati képződmények és mechanizmusok hatásaival' 
függ össze"./Gazsó i.m.17.1./ Hasonló következtetések levo- 
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pását eredményezte a pályaválasztás előtt álló tanulók ér-
tékorientációjának vizsgálata. "A pályaválasztási motivumo-
kat és aspirációkat, s a választásban megnyilvánuló perspek-
tivikus orientációt az objektiv szociológiai tények koránt-
sem automatikusan, egyenesvonaluan határozzák meg. A szoci-
ológiai tényezők és a szubjektiv pályaválasztási orientáció 
szférái közé meghatározott pszichikus képződmények és mecha-

nizmusok ékelődnek, nevezetesen: életpálya és életmódeszmé-
nyek, a szociális értéktudat bizonyos elemei, és beállitódá-
sok, különböző szinten rétegződött igények, tradicionális 
szokások és normák." /Pataki 1977/b 188 1./ Különösen lénye-

gesek azok a vizsgálati eredmények, amelyek gazdag empirikus 
anyag segitségével bizonyitják, hogy az egyes társadalmi 
rétegek, csoportok gyermekeinek tanulmányi teljesitményei, 
ebből adódóan továbbtanulási esélyei, valamint pályaválasz-
tási szándékai nem azért alakulnak szerencsésebben vagy hát-
rányosabban mert az egyes társadalmi rétegekbe tartozó tanu-
lók ]pességei és adottságai jobbak vagy rosszabbak, hanem 
azért mert rétegenként jelentősen eltér az életmód, az "em-
beri tevékenységek és produktumok értékhierarchiája", a-mun-
kában kielégitendő igények és szükségletek rendszere, és nem 
utolsósorban a gyermek életutjához fűződő értékképzetek tar-
talma. 

E kutatási előzményeket a vizsgálat fogalmainak definiálá-
sakor illetve a hipotézisek megfogalmazásakor elméleti ki-
indulási alapnak tekintettük. 

3.2 Fogalmi definiciót;hipotézisek 

Kutatásunk során a pályaválasztási inditékrendszert tekin-
tettük függő változónak. 
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Amint arra utaltunk a vizsgálat során a pályaválasztásban 
szerepet játszó inditékrendszert a személyiség értékorien-
tációs rendszere által meghatározott szükségletrendszer ob-
jektiválódott formájának tekintjük. A pályaválasztási indi-
tékrendszer értelmezésünk szerint a személyiség értékrend-
szerének sajátos megnyilvánulási formája, amely mint az ér-
tékrendszer általában, a szocializációs folyamat során ala-

kul ki. 

Fogalmi definiciónkat a pedagógiai pszichológiai motiváció 
koncepciójára /Kozéki 198o/, az értékszocializáció folyama-
tának modelljére /Pataki 1982/b./ az értékorientáció pedagó-
giai pszichológiai értélme .zése 	/Duró 1982/ valamint az 
értékek inditékká válásának pszichológiai koncepciójára 
/Kelemen 1981, Jgdov 1969/ épitve fogalmaztuk meg. 

A pályaválasztási inditékok tehát az értékekből és a szemé-
lyiség-tulajdonságokból eredő szükségletek nyomán kialakuló 
olyan pszichikus, tudati képződmények, amelyek meghatározó 
szerepet játszanak abban a pályaválasztási döntést megelőző, 
szelektáló, kereső folyamatban, amely végül elvezet a sze-
mélyiség igényeit, belső törekvéseit kielégitő foglalkozás 
megtalálásához. 

Vizsgálatunkban - részben a módszer adta lehetőségek, rész-
ben sajátilletékességi körünk miatt - csak az inditékrend-
szer szocializációs tartalmakat közvetitő funkciójának elem-
zésére vállalkozhatunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a va-

lóságban az inditékrendszer szocializációs meghatározottsá-
ga sokkal összetettebb. Jelentős meghatározó szerepe van a 
társas kőrnyezetnek, a szűkebb és tágabb tárgyi világ fel- 
hivó mozzanatainak, a környezet ingergazdag vagy ingersze-
gény voltának. Ezek inditékrendszerre gyakorolt hatását 
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vizsgálatunkban nem tudtuk nyomon követni. Emiatt egyszerü-
sitettük le a szocializáció modelljét. Utalni kivánunk to-
vábbá arra, hogy szükségesnek tartjuk az inditékrendszer és 
a személyiség pszichikus sajátosságai közötti kapcsolatok 
kutatását, mert csak igy nyerhető az inditékrendszert meg-
határozó személyiségtényezőkről olyan árnyalt kép, amely 
hatékonyan segitheti a pályaválasztási döntést alakitó peda-
gógiai munkát. 

Amennyiben elfogadjuk, hogy a pályaválasztást befolyásoló 
inditékrendszer a szocializációs folyamat eredménye, ugy 
ebből következik, hogy az inditékrendszerben - áttételesen 
az értékekben - tapasztalható különbségek az eltérő szoci-
alizációs feltételekkel is magyarázhatók. A szocializáció 
kutatás eredményei azt mutatják, hogy a személyiség szoci-
alizációjának eltérő feltételei elsődlegesen a családi ér-
ték és normarendszer különbségeiből, az életmőd eltérései-
ből és nem utolsósorban az anyagi feltételek különbözéséből 
erednek. Ezek a különbségek pedig a családon belüli müvelt- 
ségszinttel, a családtagok - szülők - munkamegosztásban elfog-
lalt helyével, azaz a társadalmi rétegződést eredményező ke-
mény szociológiai változókkal függenek össze. 

Ezekre áz összefüggésekre épitve feltételeztük, hogy a 
különböző társadalmi rétegek pályaválasztási inditékrendsze- 
rében szignifikáns eltérések tapasztalhatók, azaz az egyes 
társadalmi rétegek gyermekei pályaválasztásuk során eltérő 
értékekre épülő, eltérő szükségletek kielégitésére törek-
szenek. 

Ezek az eltérések más és más inditékok preferálásában ra 
gadhatók meg. 
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A pályaválasztásban szerepet játszó inditékrendszer réteg 
függőségére vonatkozó hipotézis logikájából következően a 
pályaválasztás folyamatára vonatkozó olyan operacionális 
modellt dolgoztunk ki,  amely bizonyos áttételekkel alkal 
mazható a pályaválastási döntés elökészitést célzó nevelé 
si folyamatra is. A modellben alkalmazott megközelitési mód 
gyakorlati érvényesitése bizonyos mértékig, uj pedagógiai 
módszerek kidolgozásának lehetőségeit is magában hordozza. 

Értelmezésünk szerint a pályaválasztás folyamata egy 'sajá-
tos szükségletkielégitő szelektáló tevékenység. . A pálya-
választási döntést megelőzően, a pályaválasztás előtt , álló 
fiatalok a pályák, foglalkozások között kereső - szelektá-
ló tevékenységet folytatnak. A tevékenység tudatosságának 
szintje a személyiség pályaválasztási érettségének - első-
sorban pályaismeretének és önismeretének - függvényében _ 
alakul és egyénenként nagyfoku szóródást mutat. E szelek-
táló tevékenységet azért tekintjük egyben szükBégletkielé-
gitő tevékenységnek is, mert a szelekció éppen a pályavá-
lasztási inditékrendszerben kifejeződő  szükségletek hierar-
chiája alapján történik. Nagy valószinUséggel.azoknak a pá-
lyáknak, tevékenységtipusoknak tulajdonitódik kitüntetett 
figyelem, amelyek az inditékrendszerben kifejeződő domináns 
szükségletek kielégitését szolgálják. E megközelitésben a 
pályaválasztás tehát szükségletkielégités, olyan tevékeny-
ségrendszer keresése, amely szubjektive a legjobb lehetősé-
geket adja a  munka 	kialakuló szükséglétek mi- 
nél teljesebb kielégitésére. 

A pályaválasztás folyamatának szükségletkielégitó`funkció-
ként való értelmezése bizonyos értelemben közelebb visz a 
pályaválasztási szándék rétegfüggőségét eredményező szoci- 
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alizációs mechanizmusok megértéséhez, annak a folyamatnak a 
feltárásához, amelynek eredményeként kialakul egy-egy tár-

sadalmi rétegre jellemző pályaválasztási törekvés. 

Az eltérő szocializációs feltételek az értékrendszeren, va-
lamint az ezzel bonyolult kölcsönhatásban álló inditékrend-
szeren keresztül hatnak a pályaválasztási szándékra. 
Ez az  inditékrendszer és az értékorientáció pszichikus köz-
vetitő funkciójának következménye. 

A szocializáció eredményeként jellegzetes rétegspecifikus 
inditék "profilok", szükséglethierarchiák /1/ alakulnak ki, 
s ezek hatására, ezek kielégitéseként fogalmazódnak meg a 
pályaválasztásra, életutra vonatkozó - pályaválasztási érett-
ség szintjének függvényében konkretizálódott - elképzelések, 
pályatervek. Az  egyes társadalmi rétegekre jellemző pályavá-
lasztási elképzelések eltérései a pálya gyakorlásához szük-
séges ismeretek szintjében és a pálya tevékenységtartalmának 
szellemi vagy fizikai jellegében ragadhatók meg. 

A pályaválasztási döntést megelőzően tehát egyfelől már funk-
cionál a szocializációs folyamatban kialakult, de annak to-
vábbi periódusaiban még jelentősen átformálódó inditékstruk-
tura. Másfelől kialakul a pályák, foglalkozások rendszerére 
vonatkozó, az objektiv realitásokat egyénenként változó mér-
tékben visszatükröző, az egyén pályaválasztási érettségének 
függvényében differenciálódó azon tudati kép, amely több más 
szempont mellett asszerint is szelektálja a pályákat, hogy 

/1/ A kutatás során az egyes társadalmi rétegekbe tartozó ta-
nulók inditékrendszerében, szükségleteiben tapasztalható 
különbségek a pályaválasztás lehetséges inditékainak fon-
tossá4i értéke illetve rangsorpoziciója alapján képződő 
inditekrporfilokban, illetve szükségleti körök fontossági 
értékeiben fejeződtek ki. 
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azok tevékenységtartalma, munkavégzési feltételrendszere 
mennyire alkalmas az inditékokban kifejeződő szükségletek 

kielégitésére. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a felvázolt hipotetikus el-• 
méleti modell - mint minden a valóság folyamatait absztrakt 
módon visszatükröző logikai konstrukció - leegyszerüsiti 
a pályaválasztás folyamatát, a szocializáció mechanizmusát, 
figyelmen kivül hagy olyan tényezőket, mint a pályaválasz-
tási érettség, a szülők döntésben játszott direkt meghatá-
rozó szerepe, az iskola értékekre és szükségletekre gyako-
rolt hatása stb. E tényezőket nem azért iktattuk ki a mo- 
dellképzés gondolatmenetéből, mert ugy véljük, hogy ezeknek 
nincs szerepe a pályaválasztás folyamatában. 

A modell megfogalmazásánál illetve a hipotézis felállitá-
sánál arra törekedtünk, hogy a rendelkezésünkre álló em-
pirikus vizsgálati lehetőségek keretei között maradjunk. 
Másként fogalmazva: . olyan elméleti hipotézis felállitására 
törekedtünk, amelyhez közvetlenül kapcsolódnak a vizsgálat 
operacionális - munka jellegü - hipotézisei. Ilyenmódon ki-
vántuk biztositani, hogy a modellképzés logikájából töret-
lenül következzék a hipotézis igazolásának logikája. 

3.3 A hipotézisek igazolásának módja 

A társadalmi rétegződés és a pályaválasztásban szerepet 
játszó inditékrendszer összefüggésére vonatkozó hipotézist 

egyrészt akkor tekintettük igazoltnak, ha a - módszertani 
fejezetben leirt módon képzett - fontossági eltérésindexek/1/ 

/1/ A fontossági érték az egyes inditékokra adott válaszok 
pontértékéből képzett,sulyozott gyakorisági átlag.Képzé-
senek módját lásd a Módszertani megjegyzesek 6.2 pontjában. 
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pozitiv vagy negativ irányban szignifikánsan eltérnek a nul-
lától és értékük alapján az egyes rétegek között inhomogeni-

tási tendenciák mutathatók ki. 

Az átlagtól való eltérés, mint elemzési módszer - ugyan kor-
látozott mértékben - lehetővé tette, hogy információkat sze-
rezzünk a társadalmi rétegződés általunk kiválasztott két 
indikátora - szülő iskolázottsága, foglalkozása - mentén kép-
zett csoportok inditékaiban mutatkozó specifikumokról. 

E módszer jellegéből adódóan azonban csak az u.n. szélső 
- az átlagtól legmarkánsabban eltérő - csoportok esetében 
mutathatók ki a szignifikáns eltérések. 

A legnagyobb elemszámu csoportoknak - miután ezek értékei 
határozzák  meg  domináns módon a teljes minta átlagát - ilyen 
eltérések csak kivételes esetben mutathatók ki. 

E módszerrel - annak korlátaiból adódóan - tehát csak  azt 
tudtuk kimutatni, hogy a szülők iskolázottsága és foglalko- . 

zása szerint képzett csoportokba tartozó tanulók inditékai-
ban  a minta átlagához képest mely inditékköröknek van na 
gyobb vagy kisebb fontossági értéke és mely szükségleti kö-
rök térnek el szignifikánsan a minta átlagától. 
Ez az elemzés szükséges.- de nem elégséges - feltétele a ré-
tegfüggőség bizonyitásának, mivel egy-egy szükségleti kör 
fontossági értékének változását, növekedési vagy csökkenési 
tendenciáját ezuton nem lehet kimutatni. Ezt a változási 
tendenciát a fontossági értékek rétegenkénti csoportositá-
sának elemzésével kiséreltük meg kimutatni. 

A pályaválasztási folyamat szükségletkielégitésként történő 
értelmezésére, illetve az inditékok eltérő szocializációs 
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feltételeket, értékeket és szükségleteket közvetitő funkció-
jára vonatkozó hipotetikus modell müködését akkor tekintet-
tük igazoltnak, 
- ha egyrészt sikerült szignifikánskapcsolatot találni a 

szülők iskolázottsága, illetve munkamegosztásban elfoglalt 
helye és gyermekeik pályaválasztási elképzelése között, 

- másrészt, ha a tanulók pályaválasztási elképzeléseinek 
aggregálásával képzett u.n. pályaszintekhez /1/ tartozó 
inditékprofilok tendenciájukban bizonyos hasonlatosságot 
mutatnak a szülők társadalmi rétegződése mentén képzett 
inditékprofilok jellegzetességeivel. 

3.4 Az inditékrendszer rétegfüggőségét igazoló eredmények 

A szükségleti körök apák, anyák iskolázottsága és foglalko-
zása szerinti fontossági eltérésindexeit fiu-lány bontásban 
a 2-5/a-b számu mellékletekben közöljük, 

Az F próba /2/ szerint nem szignifikáns eltéréseket a táb-
lázatokban x jellel jelöltlik. 

A könnyebb áttekinthetőség és a jobb viszon'yitás lehetőség 
érdekében minden táblázatban megadjuk a teljes mintára vo-
natkozó szükségleti kör rangsort és a hozzátartozó fontos-
sági értékeket is. 

A táblázatok elemzése alapján az alábbi főbb következteté-
sek vonhatók le: 

- az eltérésindexek előjeleinek és abszolut értékeinek vál-

tozása számos szükségleti kör esetében a független válto- 

/1/A vizsgálat során a pályaválasztási elképzelés szintjét 
- az iskola és pályaválasztási szándék vizsgálatával azo- 
nos módon - a pályához szükséges szakképzettség szintjé- 
vel jellemeztük. 

/2/A próba alkalmazásának leirását a Módszertani megjegyzések 
6.2 pontja tartalmazza. 
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zó mentén képzett csoportok inhomogenitására utal; 
- a szülők iskolázottsága szerint képzett csoportositás lé-
nyegesen pregnánsabban mutatja az egyes szükségleti körök 
fontosságának eltéréseit, mint a szülők munkamegosztásban 
elfoglalt helye szerinti csoportositás; /1/ 

- a fontossági értékek teljes mintára kapott átlagtól való 
rétegenkénti eltérések F próbával történő elemzése, amint 
erre már utaltunk, a szélső csoportokban mutatott erős 
szignifikáns eltéréseket. 

3.4.1 Az inditékrendszer homogenitásának elemzése  

A szülők iskolázottsága mentén képzett szükségleti kör pro-
filok eltérő mértékü homogenitást mutatnak. 
Az egyes csoprtok közötti homogenitás vizsgálatát minden 
lehetséges kombinációban elvégeztük olyan módon, hogy meg-
néztük azt, hogy egy-egy pároeitásban hány olyan szükségle-
ti kör van, ahol a varianciahinyados értéke alapján az F 
próba nem mutat szignifikáns eltérést. Az összehasonlitá-
sok eredményét az 5. számu táblázat mutatja. 
/Táblázatot lásd a következő oldalon!/ 

A homogén szükségleti körök csoportositásonkénti átlagá-
ból egy ugynevezett homogenitás mutatót képeztünk amelynek 
értéke csoportositásonként a következők szerint alakult: 

/1/ Ebből a vizsgálati eredményből azonban nem vonható le 
egyértelmüen olyan következtetés, hogy a szülő iskolá-
zottsága erőteljesebben hat a gyermek pályamotivációi-
ra, mint a munkamegosztásban elfoglalt helye. Valósii-
n i, hogy a foglalkoztatási inkongruencia következtében 
az általunk alkalmazott módszerrel ez a hatás nem mu-
tatható ki egyértelműen. 
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5.táblázat  

A homogén szükségleti körök száma a szülők iskolázottsága 
szerinti csoportosításokban: 

szülők iskolai végzett-
ségi szintje szerinti 
csoport párositások 

felsőfoku-középfoku 
felsőfoku-8 általános 
felsőfoku-8 ált.kev. 
középfoku-8 általános 
középfoku-8 ált.kev. 
8 ált. - 8 ált. kev. . 

középfoku - 
8 általános 
középfoku - 
felsőfoku - 
felsőfoku - 
felsőfoku - 

apa anya 
átlag 

fiuk lányok fiuk 	lányok 

5 3 3 5 4,0 
7 4 4 5 5,0 
4 3 3 4 3,5 

11 13 lo 14 12,o 

7 4 8 5 5,75 

9 5 8 5 6,75 

12,o /1/ 
6,75 
5,75 
5,0 

4,0 

3,5 

8 általános 
- 8 ált. kevesebb 
8 ált. kevesebb 
8 általános 
középfoku 
8 ált. kevesebb 

A képzett mutató alapján megáliapithatá, hogy a legnagyobb 
hasonlóságot a középfoku és a 8 általánost végzett szülők 
gyermekeinek inditéketrukturája mutatja. Mig a legerősebb 
különbözés a két szélső csoport, azaz a felsőfoku végzett-
ségü és a 8 általánosnál kevesebb iskolázottságu szülők 
gyermekeinek inditékai között található. Bizonyos mértékig 
meglepőnek tartottuk, hogy az elemzés majdnem ugyanilyen 
különbséget mutatott ki a felsőfoku végzettségü és a közép-
foku végzettségü szülők gyermekeinek inditékprofiljai között. 

/1/ Az inhomogenitás mértéke a mutató abszolut számának 
csökkenésével nő. 
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A homogenitás vizsgálatot elvégeztük a szülők foglalkozása 
Ennek eredményeit a 6. számu táblázatban közöl- 

6.táblázat  
A homogén szükségleti körök- száma a szülők foglalkozása 
szerinti csoportositásokban: 

szülők  foglalkozása 	apa 	anya szerinti'csoporto- 
sitások 	fiuk 	lányok fiuk lányok 

átlag 

diplomás szellemi 
- középfoku szellemi 5 3 5 4 4,25 

diplomás szellemi 
- szakmunkás 6 3 4 5 4,5 

diplomás szellemi 
- betanitott munkás 4 1 2 4 2,75 

diplcmiás szellemi . 

- segéd és mg-i fiz. 5 2 5 5 4, 25 
diplomás szellemi 
- háztartásbeli - - 5 4 4,5 

középfoku szellemi 
- szakmunkás lo 12 9 11 10,5 

középfoku szellemi 
- betanitott munkás 6 6 5 11 7,0 

középfoku szellemi 
- segéd és mg-i fiz. 5 7 12 lo 8,5 

középfoku szellemi 
- háztartásbeli - - 13 7 lo,o 
szakmunkás 
- betanitott munkás 7 7 6 12 8,o 
szakmunkás 
- segéd+mg-i fiz. 8 9 8 11 9,o 
szakmunkás 
- háztartásbeli - - 8 7 7,5 

betanitott munka 
- segéd és mg-i fiz. 4 3 5 9 5,25 

betanitott munkás . 

- háztartásbeli - - 4 9 6,5 
segéd és mg-i fizikai m. 

háztartásbeli - - 11 7 9,o 

szerint is. 
jük. 
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A homogenitás mutató értékei alapján felállitott 
sitási rangsor a következők szerint alakult: 

középfoku szellemi - szakmunkás 
középfoku szellemi-háztartásbeli 
szakmunkás-segédmunkás+mg-i fizikai• 
segédmunkás+mg-i fizikai-háztartásbeli 
középfoku szellemi-segédmunkás+mg-i fizikai 

szakmunkás-betanitott munkás 
szakmunkás - háztartásbeli 
középfoku szellemi - betanitott munkás 
betanitott munkás - háztartásbeli 
betanitott munkás-segédmunkás+mgei fizikai 
diplomás szellemi - háztartásbeli 
diplomás szellemi - szakmunkás 
diplomás szellemi - középfoku szellemi 
diplomás szellemi - segédmunkás+mg-i fizikai 
diplomás szellemi - betanitott munkás 

csoporto- 

10,5 

1o,o 

9,0 • 

-3,o  

8,5  

8,o 

7,5 

7,0 

6,5 

5,25 

4,5 

4,5 

4,25 

4,25 

2,75 

A képzett homogenitás mutató értékei alapján megállapitha-
tó, hogy a legnagyobb foku egyezés - homogenitás - a közép-
foku végzettségü vezetőkből, szakalkalmazottakból és ügyvi-
teli dolgozókból képzett - középfoku szelleminek nevezett - 
csoport gyermekeinek, valamint a szakmunkások gyermekeinek 
inditékstrukturája között tapasztalható. 

Megközelitően ilyen erősségü homogenitás van a középfoku 
szellemi anyák és a háztartásbeli anyák gyermekeinek indi-

tékprofilja között. A legerősebb inhomogenitás a diplomás 
vezetők és szakalkalmazottak - diplomás szellemi csoport - 

és a betanitott munkások gyermekeinek inditékprofilja kö-
zött van. Ennél kisebb mértékű a különbözés a diplomás szel-
lemi dolgozók gyermekeinek és a segédmunkásokból illetve me-
zőgazdasági fizikai dolgozókból képzett csoport gyermekeinek 
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inditékstrukturája között. Viszonylag jelentős még az inhomo-

genitás a diplomás szellemi és a középfoku szellemi, vala-
mint a diplomás szellemi és szakmunkás csoportok gyermekei-
nek inditékprofiljai között. Ez utóbbi csoporttal azonos 
nagyságu az eltérés a diplomás szellemi anyák és a háztar-
tásbeli anyák csoportjaiba tartozó gyermekek inditékprofil-
jai között. 
A szülők iskolázottságának szintje és foglalkozása szerint 
képzett csoportokba tartozó tanulók inditékrendszerében az 
elemzés rétegenként változó mértékben inhomogenitást mu-
tatott ki. 

Az elemzés következő fázisában került sor annak meghatáro- 
zárára, hogy mely szükségleti körök esetében mutatható ki 
viszonylag erőteljes rétegenkénti inhomogenitás, azaz mely 
szükségletek preferációjában mutatható ki a szülők társa-
dalmi strukturában elfoglalt helyének hatása. 

3.4.2 A rétegfüggő szükségleti körök meghatározása 

A rétegfüggés empirikus igazolását - amint erre a hipotézis 
igazolásának módjára vonatkozó pontban utaltunk - a szükség-
leti körök rétegenkénti fontossági értékeiben jelentkező nö-
vekedési vagy csökkenési tendenciák kimutatása alapján végez- 
tük. 

Korábban utaltunk arra, hogy a szülők foglalkozása szerinti 
csoportositás alapján képzett indítékprofilok nem tükrözik 

olyan pregnánsan az egyes rétegek közötti különbségeket mint 
az iskolázottság szerinti csoportositás esetében. Ebből adó-
dóan jóval kevesebb szükségleti kör esetében tudtunk réteg-
függésre utaló változási tendenciákat kimutatni e csoporto-
sitás szerint. 



-77- 

Ebből következően a rétegfüggőséget csak az iskolázottság 
szerinti csoportositás alapján tudjuk kimutatni és bizo-

nyitani. 

Az elemzés során azokat a szükségleti köröket tekintettük 

rétegfüggőnek, ahol  a szülők iskolázottsága szerint kapott 
fontossági értékek csoportonként növekedési vagy csökkené-
si tendenciát mutatnak. 

Az elemzés eredményeként az apa illetve az anya iskolázott-
ságának szintje szerint rétegfüggőnek minősült szükségleti 
köröket tartalmazza a 7. és 8. számu táblázat. 

/Táblázatokat lásd a következő oldalakon!/ 

A két táblázat adatai jól mutatják„hogy - szükségleti kö-
rönként változó mértékben - iskolázottsági szintenként nö-
vekedő vagy csökkenő értéke van az egyes szükségleti körök-
nek. 

A fontossági értékek változási tendenciája alapján megálla-
pitható, hogy az alkotás, a kötetlenség igény /1/ az elmé-
lyülés /2/ és a szociabilitás /3/ szükségleti körökbe tar-
tozó inditékok annál fontosabbak a pályaválasztás során, 
minél magaabb a szülők iskolai végzettsége. 
Az anyagi tényezőkre, a munka kényelmességére, a külső 
befolyások - mindenekelőtt a szülők kivánságainak - figye-
lembevételére, a szellemi passzivitásra és a vezető szerep 
érvényesitésére vonatkozó szükségleti körök esetében mind 
a fiuknál, mind a lányoknál forditott tendencia figyelhető 

/1/ Az anya  iskolázottsága szerinti bontásban a lányok csoport- 

/2/  Cában ..nem bizonyult rétegfüggőnek. 
sak az anya iskolázottsaga szerint rétegfüggő. 

/3/ Csak a lányok csoportjában rétegfüggő. 
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.táblázat 

Az apák iskolázottságának szintje szerint rétegfüggő szük-
ségleti körök és a hozzájuk tartozó fontossági értékek: 

rétegfüggő szükségleti 
körök 

fontossági értékek az apák isko-
1ázottsá ának szintje szerint 
egye- 
tem 
főisk. 

közép- 
isko- 
la 

S 	8 ált.- 
álta- 	nál ke- 
János 	vesebb 

FIUK 

anyagiak 4,475 4,951 5,298 5,339 

alkotás 5,050 4,62o 4,443 4,277 
kötetlenség igény 4,794 4,205 4,089 4,054 
esztétikum 4,331 4,146 3,8o2 3,777 
szellemi passzivitás 2,431 3,224 3,555 3,973 
vezető szerep 3,o81 3,195 3,291 3,679 
kényelem 2,894 3,146 3,179 3,5oo 
külső befolyások 2,331 2,356 2,600 3,393 

LÁNYOK 

szociabilitás 5,505 5,481 4,8o6 4,562 
esztétikum 5,279 5,075 4,817 4,719 
anyagiak 3,591 4,168 4,310 4,656 
alkotás 4,558 4,173 3,973 3,792 
kötetlenség igény 4,325 3,921 3,664 3,552 
kényelem 2,948 3,238 3,461 3,865 
szórakozás 2,831 2,967 3,12o 3,427 
szellemi passzivitás 2,312 2,575 3,098 4,094 
külső befolyások 1,584 1,864 1,964 2,823 
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8.táblázat  

Az anyák iskolázottságának szintje szerint rétegfüggő 
szükségleti körök és a hozzájuk tartozó fontossági ér-

tékek: 

rétegfüggő szükségleti 
körök 

fontossági értékek az anyák isko- 

8 
lázottsá ának szintje szerint  
egye- közép- 	8 ált.- 
tem 	isko- 	álta- 	keve- 
főisk. 	la 	linos 	sebb 

FIUK 

4,4o8 4,800 5,216 5,632 

4,939 4,844 4,382 4,263 

4,827 4,324 4,109 3,970 
4,398 4,192 3,910 3,723 
4,306 3,872 3,633 3,526 
2,286 2,876 3,574 4,195 
2,878 3,048 3,354 3,667 
.2,816 	... 3, 06.0 3,193 .3,481. 	. 
2,244 2,296 2,600 3,386 

LÁNYOK 

5,66o 5,192 4,998 4,495 
5,113 5,o92 4,923 4,505 
3,278 4,125 4,353 4;853 
4,299 4,277 4,070 3,734 
4,485 4,074 3,925 3,468 
2,670 3,063 3,579 3,789 
3,124 3,332 3,417 3,596 
2,691 3,030 3,088 3,523 
2,196 2,535 3,o96 4,183 
1,479 1,661 2,114 2,725 

anyagiak 
alkotás 
kötetlenség igény 
esztétikum 
elmélyülés 
szellemi passzivitás 
vezető szerep 
kényelem 
külső befolyások 

szociabilitás 
esztétikum 
anyagiak 
alkotás 
elmélyülés 
kényelem 

vezetOázerep 
szórakozás 

szellemi passzivitás 
külső befolyások 
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meg. E szükségletek pályaválasztásban történő kielégitése 
annál fontosabb minél alacsonyabba szülők iskolai végzett-
sége. Ilyen tendenciát mutat . még a lányok csoportjában a 

munka szórakoztató jellegére a munkán belüli szórakozás le-
hetőségére utaló szükségleti kör. 

Az a tény, hogy az alkotás, elmélyülés, esztétikum és a 
szociabilitás fontossága együtt nő, -a szellemi passzivitás, 
a szórakozás és a kényelem fontossága pedig együtt csökken 
a szülők iskolázottsági szintjével, megerősiti azt a  fel-
tételezést, hogy  a  család müveltségszintje jelentősen  be-
folyásolja a tanulók pályaválasztásában összetett szerepet 
játszó inditékok, értékek tartalmát. 

Ez az összefüggés is magyarázza azt a több kutatásban fel-
tárt tényt, hogy a hátrányosabb helyzetben lévő, magasab-
ban kvalifikált pályára alkalmas tanulók jelentős része 
már pályaválasztási döntéseivel foglalkozva :sem fogalmaz 
meg diszpozicióval összhangban álló pályaelképzelést, mi-
vel szükségletrendszerükben alacsony azoknak az inditékok- 
nak a sulya, amelyek a kvalifikáltabb pályák irányába "moz-
gatnák" őket. Hozzájárul ehhez az is, hogy a szülők befo-
lyásoló szerepe összességében jelentősen csökkent, de e ré-
tegekben, amint azt az elemzés nyilvánvalóvá tette, még min-
dig jóval fontosabb a szülői akarat követése, minta maga-
sabb iskolázottsági csoportokban .  Ebből követAzik, hogy eze-
ket a tanulókat szüleik nem magasabban kvalifikált, hanem 
nagyobb kényelmet, magasabb jövedelmet adó pályák felé ori-

entálják. Ez direkt és indirekt - szocializáción keresztül 
történő - formában történik. Azaz a családi szocializáció 
mechanizmusain át, olyan értékek preferálását örökitik át, 
amelyek az anyagi .és a.kényelmi igények .kielégitését 
tositó pályák iránt keltik fel a tanulók érdeklődését. 
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Esnek következtében e tanulók többségében - miután pálya-
választásuk során még igen jelentős motivum szükebb környe-

zetük és szüleik elvárásainak, példájának követése - egyál-
talán nem vagy csak igen alacsony szinten alakulnak ki azok 
az igények és szükségletek, amelyek esetleges kedvező disz-
pozicióiknak, adottságaiknak megfelelőbb tevékenységrendszer, 
pálya keresésére ösztönöznék. 

Az elmondottakat megerősiti az is, hogy az egyes szükségle-
ti körök változási tendenciái között sajátos együttmozgás 
figyelhető meg. A legerősebb ilyen kapcsolat az anyagi té-
nyezők és a szellemi passzivitás szükségleti kör között fi-
gyelhető meg. Az anyagi tényezők font ságának növekedésével 
együtt nő a szellemi passzivitás fontossága. Ehhez hasonló, 
de ellentétes arányu együttmozgás van'az anyagi tényezők és 
az elmélyülés valamint a lányok esetében a szociabilitás kö-
zött. Az elmélyülés illetve szociabilitás fontosságának csök-
kenésével jelentősen nő az anyagi tényezők fontossága. 
Ezek az együttmozgások egyrészt arra utalnak, hogy a vizs-
gált életkorban már a szocializációs folyamatban elsajáti-
tott értékek és normák lassan kezdenek konzisztens rendszer-
ré alakulni. E szerveződési folyamatban a család, a szülők 
meghatározó szerepet játszanak. 

Másrészt ezek az együttmozgások a tanulók értékorientációjá-
nak - pedagógiai, méginkább társadalmi szempontból  eléggé 
kedvezőtlen - polarizálódását is jelzik. A képzeletbeli ér-
tékorientációs "tengely" egyik pólusán ugyanis az anyagia-
kat "elutasitó"-elmélyülést, alkotást, közösségért való te-
vékenykedést preferálók, mig a másik póluson az anyagiakat, 
a szellemi passzivitást, a mások sorsával szembeni relativ 
közönyösséget előtérbe állitók csoportja helyezkedik el. 
Ez a - bizonyos mértékig leegyszerüsitett, s némileg sarki- 
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tott - polarizálódási képlet a felnőtt társadalom érték-
orientációs mintáinak egyfajta olyan visszatükröződése, 
amelyet az iskola, illetve a szélesebb értelemben értelme-
zett nevelés nem szemlélhet azzal a fajta "helytelenitő", 
"fejcsóváló" belenyugvással, hogy a társadalom "mélyréte-
geiben" végbemenő folyamatok nevelésre, személyiségfejlő-
désre gyakorolt hatásának érdemi ellensulyozására gyakor-
latilag nincs eredményes nevelési eszközrendszere a peda-
gógiának. E tekintetben vádóságos megoldást az iskola ér-
tékekre, szükségletekre gyakorolt hatásának, befolyásának 

erőteljes fokozása jelenthet. 

3.5 A pályaválasztási elképzelés és az inditékrendszer 
összefüggésére vonatkozó eredmények  

A vizsgálat során fontos feladatnak tekintetteik a pályavá-
lasztási elképzelés és az inditékrendszer közötti összefüg-
gések elemzését, mivel az inditékrendszer eltérő szociali-
zációs feltételeket, értéktartalmakat közvetitő funkciójá-
val kapcsolatban megfogalmazott hipotetikus modell müködé-
sét ezen összefüggések kimutatásával kivántuk bizonyitani. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a pályaválasztási elképzelés 
és a pályamotiváció összefüggésrendszerének elemzése nem 
korlátozható az általunk vizsgált - elsősorban szociológiai 
dimenziókra. Pályalélektani - alkalmassági, beválási - szem-
pontból fontos az elképzelt pálya tartalmi jellegzetességei 
és motivációk megfelelésének elemzése, továbbá az inditék- 

rendszer pályaspecifikus sajátosságainak kutatása is. E pá-
lyapszichológiai dimenzióju elemzést azonban nem tekintet-
tük a kutatás során feladatunknak. 
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3.5.1 A pályaválasztási elképzelés réteRfiigősége  

Az inditékrendszer kőzvetitő funkciójára vonatkozó modell 
miiködésének bizonyitásához - amint erre a hipotézisek iga-
zolásának módja cimU alpontban utaltunk - először igazol-
nunk kellett a tanulók pályaválasztási elképzeléseinek ré-
tegfüggőségét. 

A pályaválasztási szándék rétegfüggőségének bizonyitását 
a tanulók iskola-, és pályaválasztási szándékvizsgálatából 
/fias-Schüttler 1983./ nyert adatok alapján végeztük, öly 
módon, hogy szignifikáns kapcsolatot kerestünk a szülők tár-
sadalmi rétegződését kifejező indikátorok - iskolai végzett-
ség, munkamegosztásban elfoglalt hely - és gyermekeik pálya-
választási elképzelései - pályaszintje - között. 
A vizsgálat során a megkérdezett tanulók pályaválasztási 
elképzeléseit az annak megvalósitásához szükséges szakkép-
zettség szintjével jellemeztük. &nek megfelelően 5 pálya-
szintet külőnitettűnk el: 
- felsőfoku pálya, 
középfoka pálya, 

- szakmunkás pálya, 
- ügyviteli pálya, 
- szakképzetlen fizikai pálya. 

A pályaválasztási elképzelés rétegfüggőségét xZ  próbán ala-
puló kapcsolatvizsgálattal és a kapcsolat szorosságát kifejező 
kontingencia együttható számitással végeztük. Akkor tekintet-
tük a rétegfiiggőségre vonatkozó hipotézist igazoltnak, ha 
a függő változó - pályaválasztási elképzelés szintje - ás 

a független változók - apa, anya iskolázottsága, munkamegosz-
tásban elfoglalt helye - között számitott /61-  érték legalább 
5%-os szinten szignifikánsnak bizonyult. 
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Z 
Az elvégzett 	próbán alapuló kapcsolat - függetlenség - 

vizsgálat matematikai statisztikai eredményeit a 9. azámu 

táblázatban közöljük. 

9. táblázat  

A szülők iskolázottsága, foglalkozása és gyermekeik pá-
lyaválasztási elképzeléseinek szintje közötti kapcsolat-
vizsgálat matematikai statisztikai eredménye: 

pályaválasztási elképzelés 
X érték 	13-‹  kontin&encia 

apa iskolázottsága 

anya iskolázottsága 
szülők együttes iskolá-
zottsága 
apa foglalkozása 

anya foglalkozása 
szülők együttes foglal-
kozása 

373,909. o,00l 0,290 

376,119 0,00l 0,289 

483,793 o,00l o,26o 

368,290 o,00l 0,250 

394,404  0, 001 0,253 

472,567 0,00l 0,254 

A függetlenségvizsgálat o,00l szinten szignifikáns kapcso-
latot mutatott ki a szülők iskolázottsága, foglalkozása és 
gyermekeik pályaválasztási elképzeléseinek szintje között. 
A számitott kontingencia mutató más független változókhoz 

képest erősebb szorosságot mutatott a szülők társadalmi ré-
tegződését kifejező két független változó és , a pályaválasz-
tási elképzelés szintje között. 

A hipotézisekben megfogalmazott azon árvitásunkat, mely sze-
rint az egyes társadalmi rétegek gyermekei a rétegbelyzettől 
függően jelentős mértékben eltérő pálya-, és iskolaválasz- 
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tási /1/ elképzelésekkel rendelkeznek, alátámasztják azok 
a tendenciák, amelyeket a pályaelképzelések szülők iskolá-
zottsága és foglalkozása szerinti megoszlása mutat 
E szerint a szülők iskolai végzettségi szintjének csökke-
nésével együtt csökken a hosszabb képzési időt igénylő, ma-
gasabb kvalifikáltságu pályaaspirációk aránya. 

Arcig az egyetemet, főiskolát végzett apák fiainak 55,4%-a, 
lányainak 69,8%-a tervezi felsőfoku értelmiségi pálya vá-
lasztását, addig a 8 általánosnál alacsonyabb iskolázott-
ságu rétegben ezen tanulók aránya fiuknál 2,6%, lányoknál 
lo,3%. Ugyanakkor a felsőfoku végzettségü apák fiainak 
15,5%-a, lányainak 4,8%-a kivin szakmunkás pályára menni. 
A 8 általánost nem végzett apák fiainak viszont a 78,5%-a, 
lányainak 5o,o%-a akar szarunkás pályát választani. /2/ 
A megkérdezett tanulók pályaelképzeléseinek az anyák isko-
lázottsági szintje szerinti megoszlása az, apák ,szerinti . 

megoszlással azonos tendenciákat mutat. 

A modell müködésére vonatkozó hipotézis igazolásának első 
feltételét - a pályaelképzelés rétegfüggősége - a bemu-
tatott matematikai statisztikai illetve statisztikai ered-
mények egyértelmüen kielégitik. 

3.5.2 A pál.vaszintenk.énti inditékrendszer Jellemzői 

A modell működésére vonatkozó hipotézis igazolásának má-
sik feltétele volt, hogy az egyes pályaválasztási elkép- 

/1/A már idézett szándékvizsgálat az iskolaválasztási szán-
dék esetében hasonló rétegfüggőségi tendenciákat tárt fel. 
/Kiss-Schüttler I.m. 1.2.4 és 2.1 fejezet erre vonatkozóan 
részletes adatokat közöl./ 

/2/Forrás: Kiss - Schüttler I.m. 3o. számu melléklet. 
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zelés tipusokhoz - pályaszintekhez - tartozó szükségleti 
kör profilok és a szülők iskolázottságának szintjei sze-
rint képzett szükségleti kör profilok kőzött azonossági 

tendenciákat mutassunk ki. 

E tendenciák keresése szükségessé tette egy u.n. közbenső 
munkahipotézis felállitását. E szerint feltételeztük, hogy 
a különböző pályaszinteket és iskolatipusokat választó ta-
nulók inditékrendszere között szignifikáns eltérések ta-

pasztalhatók. 

E munkahipotézis igazolását az inditékatruktura rétegfüggő-
ségének bizonyitása során alkalmazott módszerrel végeztük. 
Első lépcsőben megvizsgáltuk, hogy az egyes szükségleti kö-
rök teljes mintára kapott fontossági átlagaitól milyen mér-
tékben térnek el az egyes pályaszinteket /1/ választani 
akaró tanulókból képzett almintákban a szükségleti körön-
ként, kapott fontossági értékek. A minta átlagától való 
eltérés szignifikanciáját ez esetben is F próbával vizs- 
gáltuk. 

A 6/a-b. mellékletben közöljük a pályaszintenkénti elté-
rések indexeit. /2/ 

Az elemzés során először arra kerestünk választ, . hogy pá-
lyaszintenként tapasztalhatók e jellegzetes eltérések u.n. 
pályaszint specifikumok. 

Az elemzés erre vonatkozó eredményeit a legfőbb sajátossá-
gok ismertetésére korlátozzuk. 

/1/A pályaszintek megegyeznek az iskola illetve pályaválasz-
tási szándékvizsgálatban alkalmazott pályaszint kategóri-
ákkal. 

/2/Kontroll képper elvégeztük az iskolaválasztási szándék sze-
rinti inditékprofilok táblázását is.Ezt a 7/a-b.melléklet-
ben közöljük. 
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A felsőfoku pályaválasztási elképzelésekkel rendelkező ta-
nulók pályaválasztási inditékai jelentősen különböznek a 
többi pályaszint felé irányuló tanulók inditékaitól. Ezek 
a tanulók jóval nagyobb fontossági értéket tulajdonitanak 
a pozitiv értékeket reprezentáló szükségleti köröknek, 
mint a többi pályaszint felé irányuló tanulók. A felső-
foku pályákat választani akarók körében - különösen a lá-
nyok csoportjában - magas a szociabilitás, az esztétikum, 
az elmélyedés ős a speciális érdeklődés érvényesithetősé- 
gének fontossága. Ezzel szemben számottevően kisebb a szel-
lemi passzivitás, az anyagi inditékok, a kényelem ős a 
külső hatások figyelembevételének fontossága. 

A középfoku -általában szakközépiskolai végzettségi szint-
hez kötött - pályákra irányuló tanulók pályaválasztási in-
ditékai egyeznek meg leginkább az átlaggal. Ennek azonban 
elsősorban nem estatisztikai" okai vannak, hiszen az e 
csoportba tartozó tanulók száma a fiu mintában alig több 
mint fele a szakmunkás pályát választóknak, a lány mintában 
pedig majdnem megegyezik a felsőfoku pályát választó tanu-
lók számával. E két másik csoport viszont számos ponton 
szignifikánsan eltérő sajátosságokat mutat. A középfoku pá-
lyaszintet választó tanulók esetében kapott vizsgálati ered-
mények több okkal is magyarázhatók: egyrészt a pályacsoport 
képzés módjának fogyatékosságaival, pontosabban azzal, hogy 
a szakközépiskolai végzettséghez kötött pályák egy jelen-
tős része a szakmunkás pályák, másik része inkább a szelle-
mi pályák sajátosságait mutatja. 

A csoportositás problematikus jellegét az is igazolja, hogy 
a középfoku pályákat választók inditékai bizonyos vonatko-
zásban a felsőfoku, bizonyos vonatkozásban a szakmunkáspá-
lyákra készülők inditékaival muteinak hasonlóságot. 
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A középfoku pályaszinthez tartozó fontossági értékek átlag-
hoz való "közelségében" szerepe van annak is, hogy e pályá-
kat a felsőfoku vagy a-szakmunkás pályákhoz képest kiegyen-
litettebb arányban választják a különböző iskolázottságu 
és foglalkozásu szülők gyermekei. 

Jól mutatja ezt a középfoku pályát választó tanulók, apák 
iskolai végzettsége szerinti megoszlásának és teljes min-
ta apák iskolázottsága szerinti megoszlásának összehason-
litása. /1/ 

teljes minta 
megoszlása az 
apák iskolázott-
sága szerint 

középfoku pá-
lyát választók 
megoszlása az 
apak iskolázott 
sáRa szerint 

12,5  7,8 
21,5 25,2 
48,3 54,4 
11,o 6,3 
6,4  6, o 

loo,o loo,o 

egyetem, főiskola 
középiskola 
8 általános 
8 általánosnál kevesebb 
nem válaszolt 
összesen 

Ebből következően a minta egészével analóg módon az e pá-
lyaszintet választó tanulók esetében is összegződnek a kü-
lönböző társadalmi rétegekbe sorolható családi hátterek ha-
tásai. Ez abban is érzékelhető,volt, hogy az egyes szűkség-
leti körökre a tanulók által adott, fontosságot kifejező 
pontértékek szórása a középfoku pályák esetében volt a leg-
nagyobb. 

%1/ Az adatok a motivációs mintára - 1967 tanulóra - vonat-
koznak. 
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A '6/a-b sz. mellékletek középfoku pályaszint oszlopában 
szereplő eltérésindexek elemzése azt mutatja, hogy mind a 
fiuk, mind a lányok esetében csak néhány szükségleti kör 
esetében mutatkozik szignifikáns eltérés. A fiuk a minta 
átlagánál egészen kis mértékben fontosabbnak érzik azt, 
hogy jövendő pályájuk kötetlenséget biztositson. 

Negativ fontossági eltérés indexet kapott a szellemi pasz-
szivitás, a vezető szerep és a szülői illetve közvetlen 
környezeti befolyás követésének inditéka. Ez a felsőfoku 
szellemi pályákra irányuló fiuk inditékporfiljához hason-
lit bizonyos mértékig, jóllehet ott e szükségleti körök 
fontossága az indexek abezolut értékeit figyelembe véve 
valamivel karakterisztikusabbnak mutatkozik. 
A középfoku pályaszintek felé irányuló lányok csoportjá-
ban az átlagosnál alacsonyabb az elmélyedés igény, ugyan-
akkor valamivel magasabb annak fontossága, hogy a pálya 
csekély szellemi erőfeszitéssel járjon. Mindkét nem eseté-
ben kis mértékben negativ értéke van azon inditékoknak, 
amelyek a speciális érdeklődés érvényesithetőségének fon-
tosságára utalnak. 

A szakmunkáspályákra készülő fiuknál és lányoknál egya-
ránt szignifikáns pozitiv indexet kaptak az anyagi ténye 
zők, a munka kényelmes jellege, a szellemi passzivitásra 
utaló inditékok, valamint elég magas indexértékkel a szü-
lők és a szükebb környezet hatásának pályaválasztás során 
történő figyelembevétele, a szülők akaratának követése. 

Ugyanakkor mind a fiuk, mind a lányok kevésbé tartják fon- 
tosnak, hogy a munka kötetlenséget biztositson, s hogy le- 
hetőséget adjon elmélyedésre, a speciális érdeklődés érvé- 
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nyesitésre. A munka alkotó jellegének igényét kifejező 
szükségleti kőr - alkotás - szintén mindkét csoportban 
negativ előjelii, éppen a szignifiksncia határon lévő el-

térés indexet kapott. 

A szakmunkáspálya felé orientálódó lányok csoportjában az 
átlagosnál fontosabb inditék a munka szórakoztató jellege, 
ugyanakkor az átlagnál lényegesen kisebb fontosságu indi-
ték a másokon való segités, a szöciabilitás. 

Az adminisztrativ-Ugyviteli pályát választó lányok indi 
tékrendszere sok vonatkozásban hasonlit a szakmunkás pá-
sára késziilő lányok csoportjában megfigyelhető sajátos-
ságokra. Az egyes szlikségleti.körökre kapott eltérésindexek 
abszolut értékei azonban általában magasabbak, mint a szak-
munkáspályára készülők esetében. /1/ 

Az eltérés indexek nagysága alapján arra  lehet következ-  
tetni, hogy a csekély szellemi erőfeszités - szellemi pasz-
szivitás - és a munka kényelmes jellege az, amely elsődle-
gesen a pályák választására késztet. 

A 6/a-b melléklet utolsó oszlopa tartalmazza az. általá-
nos-iskolai tanulmányaik befejezése után azonnal munkába-
lépni szándékozó tanulók adatait. 	. 

E tanulók aránya a közel 200o fős mintában nem éri el az 
1%-ot, abszolut számuk 18 fő. Tisztában vagyunk azzal, ' 

/1/ Az e csoportba tartozók alacsony - 3o fős - elemszáma is 
belejátszhat a képzett statisztikai mutató karakteriszti-
kusabb működésbe. Ugyanis az alacsony elemszámu csoportok-
nál nagyobb a valósziniisége a mintaátlagoktól való erő-
teljes eltéréseknek. 
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hogy az erre a csoportra kapott eltérések semmilyen pon-
tossági követelményt nem elégitenek ki. Ennek ellenére fel-
dolgoztuk e tanulók adatait, mivel bizonyos mértékig tá-
jékoztathatnak azokról az inditékokról amelyek e fiata- 
lok munkába lépésében szerepet játszanak. Külön érdekes-
ség, hogy mind a fiuknál, mind a lángoknál igen alacsony 
volt az inditékokra adott fontossági pontértékek szórása, ' 

azaz csoporton belül erős "homogenitás" jellemzi a vála-
szokat. /1/ 

A legszembetűnőbb, hogy mindkét nem csoportjában +1 felett 
van a külső befolyások szükségleti körhöz tartozó eltérés 
index, továbbá - különösen a fiuknál - magas a csekély 
szellemi erőfeszités fontossága. A lányoknál magas az anya-
gi szempontoknak tulajdonitott fontosság. Meglepő, hogy e 
többnyire nehéz fizikai igénybevétellel járó foglalkozások 
felé irányuló fiuk inditékai között nagy fontossága van 
a munka kényelmes jellegének. 

Érdekes sajátosságokat mutat a 6/a-b sz. melléklet legelső 
oszlopában a felvétel időpontjában még pályaválasztási el-
képzeléssel nem rendelkező tanulók szükségleti kör struk-
turája. 

Bizonyos értelemben magyarázatra szorul, hogy miért kér-
deztük meg pályaválasztási inditékaikról azokat, akik még 
nem rendelkeztek pályaelképzeléssel. Ezen tanulók eseté-
ben a kérdőiv olyan instrukciót adott, hogy a jövendő 
életűk szempontjából értékeljék az egyes inditékok fon-
tosságát. Ezzel az volt a célunk, hogy összefüggést keres-
sünk a pályaválasztási elképzelések hiánya és az  iuditék-
rendszer sajátosságai között. 

/t/ Jszerv magas az átlagtól való szignifikáns eltérések aránya. 



- 92 - 

A pályaelképzelésekkel nem rendelkező fiuk csoportjában 
az átlagnál nagyobb fontossága van a gyors karriernek, a 
társadalmi elismertségnek, a kötetlenségnek, a munka esz-
tétikai örömöt biztositó jellegének, továbbá a speciális 
érdeklődés pályán belüli érvényesithetőségének. Ezzel 
szemben ez a csoport relative magas fontossági értéket 

ad a szellemi passzivitásnak és alacsony fontosságu szá-
mára az elmélyedés és az alkotás. Az ebben az inditéke-
gyüttesben kifejeződő inkonzisztencia valószintileg szere-
pet játszhat a pályaelképzelések kialakulatlanságában. 

A pályát még nem választott lányoknál figyelemre méltó, 
hogy egyszerre kapott negativ eltérés indexet a társas jel-
leg, a szociabilitás, az esztétikum, az alkotás, az elmé-
letlés. Ezzel szemben az átlagosnál nagyobb fontosság tu-
lajdonitódik az anyagi tényezőknek, a munka kötetlensé-
gének és a szellemi passzivitásnak. Itt a motivációk be-
szükUltségeeredményezheti a pályaelképzelések hiányát, 
kialakulatlanságát. 

A 7/a-b sz. mellékletben közöljük az iskolaválasztási szán-
dék szerint képzett szükségleti kör profilokat. 

A tanulók iskolaválasztásának tipusa - iskolatipusok - men-
tén képzett indexek jellegzetességei jelentős egyezést mu-
tatnak a pályaválasztás szintjei szerint képzett indexek 
jellegzetességeivel. 

A pályaválasztás illetve iskolaválasztás mentén képzett 
inditékprofilok összehasonlitásából egy nagyon lényeges 
egyezés kiemelését tartjuk fontosnak. 
A pályaválasztás szerinti bontásban a felsőfoku pályaszint 
felé irányuló tanulók inditékprofilja nagyfoku egyezést 
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mutat az iskolaválasztási bontás szerint a gimnáziumot 

választó tanulók inditékprofiljával. 
Ez a szoros ősazdfüggés arra utal, hogy a gimnáziumot 
választó tanulók nagy tőbbsége egyben felsőfoka pályára 
is irányul. Azaz a gimnáziumba jelentkező tanulók jelen-
tős hányada esetében nem igaz az a sokat hangoztatott 

már-már közhelyszerű - megállapitás, miszerint a gimná-
ziumba való jelentkezés a pályaválasztási döntés egyértel-
mii eltolása az érettségit közvetlenül megelőző időpontra. 

Sokkal inkább arról van szó, hogy a tudatos pályaválasztá-
si elképzeléssel rendelkező tanulók azért kivárnak gimná-
ziumban továbbtanulni, mert ez az iskolatipus általánosan 
képző funkciójából adódóan a többi középfoku iskolatipus-
hoz képest nagyobb lehetőséget biztosit a pályaválasztási 
elképzelés esetleges umenetközbeni" korrekciójára. Ebből 
a szempontból is nagy jelentősége van a két középfoku is-
kolatipus közelitésére, az első két év során egységes kö-
zépiskolai képzést nyujtó egységes középiskola kialakitá-
sára vonatkozó oktatáspolitikai elképzeléseknek. 

A 13-14 éves korban megfogalmazott, s határozottnak tilnő 
pályaelképzelések mind a személyiségfejlődés, mind a közép-
iskolai képzés során szerzett uj ismeretek hatására ugyan-

is még jelentősen változhatnak. Ezekre a változtatásokra, 
korrekciókra lényegesen kedvezőbb lehetőségeket biztosit 
a szakképzés, a szakmai specializálódás megkezdésének 
16-17 éves korra történő elhalasztása. 
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3.5.3 Az inditékrendszer pályaszintenkénti eltérésének 
,Jellemzői , 

Az egyes pályaszintekhez tartozó fontossági értékeltérések 
indezei alapján megállapitható, hogy a különböző pálya- 
szintek - és iskolatipusok - felé orientálódó tanulók pá-
lyaválasztási inditékaiban több szükségleti kör esetében 
eltérések tapasztalhatók. 

Az elemzés során megvizsgáltuk, hogy mely szükségleti 
körök fontosságában mutathatók ki pályaszintenként az el-
térések. /1/ 	 . 

Bizonyos mértékben nehezitette a pályaszintenkénti fon-
tossági értékek változási tendenciájának meghatározását 
ez a körülmény, hogy az egyes pályaszinteknek nem lehet 
olyan egyértelmű fokozati értéket tulajdonitani, mint a 
szülők iskolázottsági szintjének. 

A fontossági értékek növekedése és csökkenése alapján a 
pályaszintenként legnagyobb eltéréseket mutató szükség-
leti kőröket a lo. számu táblázat tartalmazza. 
/Táblázatot lásd a következő oldalon!/ 

Az átlagok növekedése és csökkenése alapján bizonyos ten- 
denciák állapithatók meg. A fiuk esetében a felsőfoku pá-
lyaszinttől a szakképzettséget nem igénylő fizikai pályák 
felé haladva egyértelmű az átlagok csökkenése illetve nö-
vekedése. Azaz itt egyfajta linearitás jellemzi az átla-
gok mozgását. A lányok esetében ez nem mutatható ki igen 

/1/ Ez az elemzés a rétegfüggő szükségleti körök megha-
tározásával azonos módon don történt. 
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lo.táblázat  

A pályaszintenként legnagyobb eltéréseket mutató szükség-

leti körők fontossági értékei: 

szükségleti körök 

fontossági értékek a választandó pá- 
lya szintje szerint 

felső- közép- 	szak- Ugyvi- 	egyéb 
foku 	foku 	munkás teli 	fizikai 

FIUK 

anyagiak 4,184 5,088 5,46o 5,5oo 

alkotás 4,76o 4,626 4,318 4,300 

kötetlenség 4,508 4,361 3,950 3,2oo 

esztétikum 4,397 3,784 3,709 3,5oo 

elmélyülés 4,654 3,555 3,428 3,7oo 

szellemi passzivitás 2,084 2,930 4,034 4,7oo 

kényelem 2,771 2,881 3,348 4,800 

külső befolyások 2,039 2,242 3,055 3,7oo 

LÁNYOK 

szociabilitás 5,783 4,884 4,538 4,600 4,375 
esztétikum 5,273 4,854 4,843 4,loo 4,5oo 
anyagiak 3,653 4,377 4,686 4,133 5,375 
alkotás 4,507 3,974 3,951 3,433 4,25o 
kényelem 3,o17 3,397 3,682 3,833 3,375 
szellemi passzivitás 2,003 3,262 3,704 3,467 3,500 
külső befolyások 1,320 2,1o9 2,610 2,233 3,875 

egyértelműen. A fiuk csoportjában megfigyelhető, hogy a pá-
lyaválasztás során az anyagi tényezők, a munka kényelmessége, 

a szellemi passzivitás valamint a külső befolyások fontossá-
ga a felsőfoku pályát választók körében a legalacsonyabb, s 
az átlagok a szakképzettség nélküli fizikai pályák felé ha-
ladva nőnek. Az alkotás, a munkán belüli kötetlenség, a mun-
ka esztétikai örömet adó jellege, továbbá az elmélyedés le- 
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hetőségének fontossága ugyanezen irányban pályaszintenként 
fokozatosan csökken. A lányok esetében az átlagok mozgá-
sában ilyen határozott tendencia nem mutatható ki. Az azon-
ban az adatokból érzékelhető, hogy a felsőfoku pályától a 
szakmunkás pályáig haladva az átlagok változása nagyjából 
követi a fiuk csoportjában tapasztalható tendenciát. 
Az Ugyviteli pályaszintnél az átlagok változási tendenci-
ája azonban "megtörik". 
A lányok csoport fában-a pályaszintenként kapott átlagok 
változása - a fiukkal ellentétben - csak részben követi a 
szülők iskolázottsága szerint rétegfüggőnek bizonyult szük-
ségleti körők fontossági értékeit kifejező átlagok válto-
zását. 
Ennek több oka is lehet. Egyrészt az Ugyviteli pályaszint 
valószinüleg több elemében a középfoku pályaszinttel mutat 
azonosságot, ebből következően az elméleti rendezési ská-
lán a szakmunkás pályaszint előtt lenne a "helye". Jólle-
het ennek az itt végzendő munka tartalma, az ilyen foglal-
kozások presztizse sok vonatkozásban ellent mond. Az ered-
ményben persze szerepe van a véletlennek is, mivel a cso-
port elemszáma igen alacsony volt /3o fő/. 

Összességében megállapitható, hogy az egyes pályaszintek 
szerint legnagyobb eltéréseket mutató szükségleti körök 
jelentős mértékben mégegyezaek a szülők iskolázottsága 
szerint rétegfüggőnek bizonyult szükségleti körökkel. A 
két ismérv szerint képzett fontossági értékek változása 
korlátozott mértékben ugyan, de azonosságokat mutat. Ez 

az azonosság a szülők iskolázottságának szintje és gyer-
mekeik pályaválasztási elképzelései közötti kapcsolat kö-
vetkezménye. 
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3.5.4 A szülők iskolázottsága és a választandó 	'szint- 

1e  _szerinti inditéknrofilok hasonlóságának elemzése  

A két ismérv - szülők iskolázottsága illetve a  gyerek .ál-
tal választott pálya szintje - mentén képzett inditékpro-
filok közötti hasonlósági tendenciák kimutatását az u.n. 
azonossági pontok gyakorisági mátrixba rendezésével végez-

tük. 

A mátrix megszerkesztéséhez szükségessé vált annak megha-
tározása, hogy a két ismérv szerinti csoportositásokban 
hány ponton- hány szükségleti kör esetében van közelítő-
leg azonos nagyságu és irányu eltérésindex /1/. 

Az azonossági pontok gyakoriságát minden meglévő bontás 
- apa, anya iskolázottsága, fiuk, lányok pályaszintje - 
szerint képzett indexsorban meghatároztuk. Majd ezek át-
laga alapján szerkesztettük meg a 11. számu táblázatban 
közölt szükségleti kör profilok azonossági pontjainak gya-
korisági mátrixát. 
/Táblázatot lásd a következő oldalon!/ 

A mátrixból jól leolvasható, hogy a két ismérv szerint kép-
zett szükségleti kör profilok között mely bontásokban ta-
pasztalható a legtöbb illetve legkevesebb azonossági pont, 
azaz hol tapasztalható nagyfoku egyezés, illetve különbö-
zés. 

A legnagyobb hasonlóságot - 13,25 a nyolc általánost vég-
zett szülők gyermekeinek és a középfoku pályák felé orien- 

/1/ Az eltérés index egyezésének kritériumait részletesen 
megadjuk a "Módszertani megjegyzések" cimü fejezet 
6.2 pontjában. 
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11. táblázat  

A szülők iskolázottsága illetve a gyermek által választott 
pálya szintje szerint képzett szükségleti kör profilok 

azonossági pontjainak gyakorisági mátrixa: 

szülő 
iskolázottsága 

gyerek által választott pálya szintje 
fela- közép- szak- iigyvi-sz.-len nem vá-
foku foku munkás teli fizikai lasztott 

felsőfoku 12,5 5,5 4,75 3,0 2,5 4,5 
középfoku 5,5 10,5 7,75 7,0 3,25 7,5 
8 általános 5,5 13,25 lo,25 6,5 4,75 9,75 
8 ált. kevesebb 3,5 5,25 10,25 5,5 6,5 5,5 

tálódó gyerekek inditék-strukturája mutatja. Közelitőleg 
ilyen hasonlóságot mutat a felsőfoku végzettségű szülők 
gyermekeinek és a felsőfoku pályákat választani akaró gye-
rekeknek az inditékstrukturája. 

Átlagosan lo-nél valamivel több szükségleti kör esetében 
egyezik meg az index iránya és értéke a középfoku végzett-
ségű szülők gyermekeinek és a középfoku pályára irányuló 
gyerekek inditékrendszere, továbbá a nyolc általánost vég-
zett szülők gyermekeinek és a szakmunkáspályát választó 
gyerekek inditékrendszere esetében. Ez utóbbi párositás-
sal azonos gyakorisága - lo,25 - van a 8 általánosnál ke-
vesebb iskolázottságu szülők gyerekeinek inditékprofiljá-
ban és a szakmunkás pályaszint felé irányuló gyerekek in-
ditékprofiljában azonos értéket mutató szükségleti körök-
nek. 

A legnagyobb eltérés a felsőfoku végzettségei szülők gyer-
mekeinek és a szakképzetlen fizikai pályaszintet válasz-
tani szándékozó gyerekek inditékstrukturája mutatja. 
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Itt a gyakoriság 2,5. 
Ezt követi a középfoku — szakképzetlen fizikai párositás-
ban kapott 3,25-ös gyakoriság. Igen jelentős a.8 általá-
nosnál alacsonyabb iskolázottságu szülők gyerekeinek szük-
ségleti kör profilja és a felsőfoku pályára készülő gyer-
mekek inditékstrukturája közötti különbség mértéke is. 

Az a tény, hogy a két ismérv szerint képzett inditékrend- 
szer hasonlóságait tükröző mátrixnak azokon a metszéspont-
jain jelentkeznek a legnagyobb gyakoriságok, ahol egyéb-
ként a pályaszintek választásának a szülő iskolázottsága 
szerinti statisztikai megoszlásában a legnagyobb gyakori-
ságok tapasztalhatók, azt bizonyitja, hogy a szülő isko-
lázottságából eredő jellegzetes családi nsaabkultura" az 
inditékrendszerben kifejeződő értékeken,-igényeken keresz-
tül közvetitődik egy viszonylag jól definiálható pálya-
szint felé. Azaz bizonyos jellegzetes inditékegyüttesek 
megléte viszonylag nagy statisztikai valószinüséggel 
eredményezi egy meghatározott társadalmi státuszt, isme-
retszintet és tevékenységrendszert magában foglaló pálya-
szint választását. 

A pályaelképzelések szülők társadalmi rétegződésben elfog-
lalt helye szerinti rétegfüggőségének igazolása, valamint 
a két ismérv szerint képzett inditékstrukturák közötti 

jellegzetes azonosságok bizonyitása alapján, az inditékrend-
szer pályaválasztási folyamatban betöltött közvetitő szere-
pére vonatkozó modell működését igazoltnak tekinthetjük. 
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4. A TANUL MANYI EREDMÉNYEK ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁSBAN SZE-
REPET JÁTSZÓ INDITÉKOK ÖSSZEFÜGGÉSE - 

Az iskola, illetve pályaválasztási szándékokra ható Snye-
zők vizsgálata feltárta, hogy mind az iskola ,  mind a pá-
lyaválasztást a legszorosabban a tanulmányi eredmények ha-
tározzák meg. Az egyes iskolatipusok illetve pályaszintek 
felé irányulás szelekciójában a tanulmányi átlag játsza a 
legdöntőbb szerepet. 

Jól mutatja ezt a°pályaválasztás és a tanulmányi átlag 
összefüggésre vonatkozó adatokat tartalmazó 9. számu mel-
léklet. A mellékletben lévő táblázat adatai azt tükrözik, 
hogy a tanulmányi eredmény erősen meghatározza a pályavá-
lasztási elképzelés tartalmát, szintjét. Mig a 4,5-5 át-
lag intervallumba tartozó tanulók 74%-a kiván felsőfoku 
- értelmiségi - pályát választani, addig az 1-2,49 átlag-
intervallumba tartozó tanulók esetében ez az arány alig 
tőbb mint 1%. A , 4,5-5 átlagintervallumu tanulóknak ugyan-
akkor mindössze 3,4%-a kiván szakmunkáspályát választani, 
a 3,5-4,49 átlagu tanulóknál ez az arány  már 20,1%. 
A 2,5-3,49 átlagu tanulók csoportjában 57,9%, az 1 -2,49 
átlagu tanulók csoportjában pedig 66,1% a szakmunkáspá-
lyát választani akarók aránya. 

A pályaválasztási elképzelés és a tanulmányi átlag között 
a 3  próba szignifikáns kapcsolatot mutatott /p <0,001/. 
A kapcsolat szorosságát kifejező kontingencia mutató érté- 

ke igen magas /C= 0,401/. Ennél magasabb kapcsolatszorossági 
értéket csak az iskolaválasztás és a tanulmányi eredmény 
összefűggéeénél kaptunk. /0= 0,418, p 0,001/ 



A tanulmányi eredmény függő változóként történő kezelése 
esetében a szülők társadalmi rétegződésben elfoglalt he-
lye, mindenekelőtt iskolázottsága határozza meg az egyes 
tantárgyakban elért eredményeket, és ennek megfelelően a 

tanulmányi átlag alakulását. 

Ezt az állitásunkat a tanulmányi átlag és a szülők isko-
lai végzettsége közötti statisztika kapcsolatra épitjük. 
Az iskola- és pályaválasztási szándék vizsgálat során 
Kiss Ernő számitásokat végzett /1/ arra vonatkozóan, hogy 
a tanulmányi átlageredmény mely külső - objektiv - ténye- 
zőktől függ a legerősebben. Az elvégzett függetlenségvizs- 
gálat eredménye azt mutatta, hogy a legmagasabb kontingen-
cia értékek a szülők iskolázottságára vonatkozó változók és 
a tanulmányi átlag között jelentkezték. Ezt követte a szü-
lők foglalkozására vonatkozó változók és a tanulmányi át-
lag között számitott kontingencia mutatók értéke. 
A tanulmányi teljesitmények rétegfüggőségét támasztják alá 
a tanulmányi átlag ős a szülők iskolai végzettségének ösz-
szefüggésére vonatkozó statisztikai adatok. Az egyetemet, 
főiskolát végzett apák gyermekeinek 37,9%-a, 4,5-5 átlagin-
tervallumu csoportba, 45,7%-uk a 3,5-4,49 átlagintervallumu 
csoportba tartozik. A diplomás apák gyermekeinek 13%-a 

2,5-3,49 átlageredményü és mindössze 3,4%-uk ért el 1-2,49 
átlag közötti tanulmányi eredményt. Ezzel szemben a 8 álta-
lánosnál kevesebb iskolázottságu apák gyermekeinek csak 
3,1%-a ért el nagyon jó - 4,5-5 átlagu - tanulmányi ered-
ményt és 18,1%-uk tanulmányi eredménye esik a 3,5-4,49 kö-
zötti intervallumba. Ugyanakkor 44,1%-uk 2,5-3,49 közötti 

átlageredményt ért el, 39,7%-uk pedig gyenge - 1-2,49 át-
lagintervallumba eső - tanulmányi eredményit. /2/ 

/1/Részletesen közöl erre vonatkozó adatokat/Kiss-Schüttlerl i/ 
/2/ Az anyák iskolázottsága szerinti átlageredmények azonos 

tendenciát mutatnak. 
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A tanulmányi eredmény - áttételesen az iskolai teljesit-
mény - tehát a motivációs strukturához hasonlóan sajátos 
módon "közvetiti" a pályaválasztás "felé" a szülőÍ& eltérő 
műveltségi szintjéből, társadalmi helyzetéből eredő különb-
ségeket. A két közvetitő mechanizmus - tanulmányi eredmény 
és motivációs rendszer - működési mechanizmusában tapasz-
talható analógia szükségessé tette, hogy elemezzük a ta-
nulmányi eredmények és a pályaválasztási inditékrendszer kö-
közötti összefüggéseket. A rendelkezésre álló adatok alap-
ján kiséreltet tettünk arra is, hogy empirikusan ellenőriz-
zük a szülők réteghelyzetét, a pályaválasztás felé közveti-
tő két rendszer működésében tapasztalható analógiát. 

4.1 A tanulmányi átlag és az inditékstTUktura összefüggése  

Elemzéscinkben konkrétan arra kerestünk választ, hogy a kü-
lönböző tanulmányi eredményeket elérő tanulók inditékrend-
szere milyen jellegzetes különbségeket mutat. 

A kutatás során mind a 11 tantárgy eredményei és az inditék-
struktura közötti kapcsolatot elemeztük. Tanulmányunkban 
azonban csak a tanulmányi átlag és az inditékrendszer ösz-
szefüggését elemezzük. Ennek egyrészt a terjedelmi korlá-
tokkal összefüggő okai vannak. Másrészt azonban az is in-
dokolja a lesziikitést, hogy az egyes tantárgyakban elért 
eredmények ős az átlag inditékstrukturára gyakorolt hatá- 
sa nagyfoku azonosságot mutat /1/. 

A tanulmányi átlag és a pályaválasztásban szerepet játszó 

Ennek valószinüleg az egyes tantárgyakban elért eredmé-
nyek egymással való nagymértékű interkorrelációja lehet 
az elsodleges oka. Az interkorreláció mértéke annál na-
gyobb minél magasabb a tanulmányi átlageredmény. 
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inditékstruktura közötti kapcsolatot az átlag intervallu-
mai /1/ mentén képzett csoportok inditékprofiljaiban ta-
pasztalható eltérések alapján vizsgáltuk a korábbi elem-

zésekben alkalmazott módszerrel. . 

A tanulmányi átlag intervallumai mentén képzett csoportok 
inditékaiban szükségleti körönként tapasztalható fontossá-
gi értékeltéréseket - és azok átlagtól való eltérésének 
szignifikanciáját - a 8/a-b sz. mellékletben közöljük. 
/Az F próba eredményei alapján nem szignifikáns eltérése-
ket a táblázatban x-el jelöltük./ 	. 

Az  eltérésindexek nagysága és előjele alapján megállapit-
ható, hogy az egyes tanulmányi átlag intervallumokba tar-
tozó tanulók inditékprofiljaiban jelentős különbségek van-
nak. Az egyes csoportok közötti különbségek kimutatására 
ez esetben is számbavettik, hogy egy-egy párositásban 
hány esetben mutat az F próba homogenitást, - az átlagtól 
való egyzést - azaz meghatároztuk a csoportok közti homo-
genitás illetve inhomogenitás rangsorát. 
A rangsor a számitott homogenitás mutató alapján a követ-
kezően alakult: 

2,5 - 3,49 és 3,5 - 4,49 átlagu csoport között 10,0 

10 - 2,49 és 3,5 - 4,49 " " " 7,5 

1,0 - 2,49 és 2,5 - 3,49 " " " 6,5 

2,5 - 3,49 és 4,5 - 5,0 " " " 4,5 

3,5 - 4,49 és 4,5 - 5,o " " " 4,5 

1,o - 2,49 és 4,5 - 5,o " " " 4,o 

/1/ Az elemzést a szándékfelmérésben alkalmazottal azonos 
tanulmányi átlag intervallumok mentén végeztük. 
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A rangsor azt mutatja, hogy a legnagyobb különbség a na-
gyon gyenge és a nagyon jó tanulmányi eredményü tanulók in-
ditékstrukturája között tapasztalható, mivel itt a legala-
csonyabb a mindkét csoportban az átlaggal megegyező indexek 
száma. Ezzel szemben a legnagyobb egyezést a  közepes és a 

jó átlageredményű tanulók inditékprofiljai mutatják, mivel 
itt a legmagasabb a homogenitás mutató értéke. 

A tanulmányban már bemutatott módszerrel elemeztük, hogy 
mely szükségleti körök mentén tér el a különböző tanulmá-
nyi eredményű tanulók inditékrendszere. Az elemzéssel ösz-
szefüggést kerestünk a tanulmányi átlag növekedése és a 
legnagyobb eltéréseket mutató fontossági értékek változá-
si tendenciái között. 

A tanulmányi átlag értéke szerint a legnagyobb eltéréseket 
mutató szükségleti köröket és az azokhoz intervallumonként 
hozzátartozó fontossági értékeket a 12. számu táblázatban 
közöljük fiu-lány bontásban. 
/Táblázatot lásd a következő oldaloni/ 

A legnagyobb eltéréseket mutató szükségleti körökhöz tar-
tozó fontossági értékek változása azt mutatja, hogy mind 
a fiuk, mind a lányok csoportjában a tanulmányi átlag nö-
vekdésével együtt nő a szociabilitás, az alkotás, az el-
mélyiilés pályaválasztásban betöltött szerepének fontossá-
ga. A lányok csoportjában ilyen tendenciát mutat még a 
munka esztétikai örömet biztositó jellegének fontossága, 
valamint az, hogy a munkát közösségben kelljen végezni. 
/társas jelleg/ 

Forditott tendencia tapasztalható az anyagi tényezőkre, 
a munka kényelmességére, a csekély szellemi erőfeszitésre, 
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12.táblázat  

A tanulmányi átlag szerint legnagyobb eltéréseket mutató 
szükségleti körök és a hozzájuk tartozó fontossági értékek: 

a legnagyobb eltérő- fontossági értékek a tanulmányi át- 
seket mutató szűk- 	laA szerint  

ségleti körök 	1,o-2,49 2,5-3,49 3,5-4,49 4,5-5 

FIUK 
anyagiak 5,571 5,347 . 4,909 3,917  
szociabilitás 4,265 4,503 4,604 5,190 
alkotás 4,238 4,352 4,584 5,286 
elmélyülés 3,384 3,524 3,83o 4,964 
szellemi passzivitás 4,422 3,798 2,812 1,679 -  
kényelem 3,7o7 3,228 2,927 2,786 
külső befolyások 3,585 2,882 2,164 1,655 

LÁNYOK 
társas jelleg 4,723 5,o87 5,124 5,453 
szociabilitás 4,181 4,568 5,2o6 5,807 
esztétikum 4,629 4,759 5,o96 5,182 
anyagiak 4,892 4,652 4,218  3,427 
alkotás 3,819 3,985 4,112 4,458 
elmélyülés 3,47o 3,576 3,964 4,833 
kényelem 3,747 3,576 3,409 2,828 
szórakozás 3,482 3,307 3,074 2,536 
szellemi passzivitás 4,241 3,678 2,865 1,687 
külső befolyások 3,361 2,625 1,766  1,o83 

- szellemi passzivitásra - a külső befolyás figyelembevé-
telére és - csak a lányok esetében - a munkán belül szó-
rakozásra utaló szükségleti körök esetében. Ezeknek a 
szempontoknak tulajdonitott fontosság a tanulmányi ered-
mény növekedésével számottevően csökken. 
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A tanulmányi átlag és az egyes szükségleti körök prefe- 
rációjának változási tendenciái között tapasztalható 
összefüggés arra utal, hogy a gyenge tanulmányi eredmé-
nyit tanulók jelentős hányada igen beszűkült pályaorien-
tációs bázissal rendelkezik. 

E tanulók pályaválasztásában domináns inditék a minél 
kisebb szellemi erőfeszitéssel járó, minél rövidebb ta-
nulási időt igénylő munka megtalálása. Ez az anyagi té-
nyezőknek, a munka kényelmes és egyszersmind szórakoz-
tató jellegének hangsulyozott preferációjával társul. 

A pályaválasztás és ezen tulmutatóan a tartalmas, cselek-
vő élet szempontjából pozitiv értékeket reprezentáló in-
ditékok a jó tanulmányi eredményt elérő csoportokhoz ké-
pest - és abszolut értelemben is - alacsony fontossági 
értéket kapnak e tanulók körében. 	. 

Amennyiben elfogadjuk, hogy a pályaválasztási inditékrend-
szer integráns része a személyiség minden cselekvési és 
reagálási módját "ösztönző és energetizáló" motivációs 
rendszernek, akkor nyilvánvalóvá válik az a motivációs 
"konstelláció" amely e tanulók gyenge iskolai telje_sit-
ményeiben a legdöntőbb szerepet játsza. 

Amint arra utaltunk, a tanulmányi átlag függő változóként 
való kezelésekor erős szignifikáns kapcsolat jelentkezett 
az osztályzat és a szülő társadalmi rétegződését kifejező 
paraméterek között. Vizsgálatunk az inditékrendszer tar- 
talma és a szülő társadalmi strukturában elfoglalt helye 
között mutatott ki hasonló kapcsolatot. A pályaválasztás 
szempontjából fontős pozitiv motivumok egyszersmind az 
iskolai teljesitmények szempontjából is fontosak. 
Jól alátámasztja ezt az, hogy az alkotás, elmélyülés 
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esztétikum, szociabilitás szükségleti körök indexe a leg-
jobb tanulmányi eredményt elérő tanulók csoportjában tér 
el a legjobban pozitiv irányba, illetve e csoportban leg-
magasabb a fontossági mutató értéke. A szellemi passzivi-
tás, a kényelem és az anyagiak indexe ugyanakkor e tanu-
lóknál tér el az átlagtól legjobban a negativ irányba. 
E tanulók tehát olyan motivációk által ösztönözve élnek, 
olyan szükségletek kielégitésére törekszenek, amelyek 
mintegy katalizálják az iskolai sikert és a magasabb szin-
tü pályaaspirációt csakugy mint magát a magasabb pálya-
szintre vonatkozó elképzelés megvalósitását. 

A tanulmányi eredmény és az inditékrendszer kapcsolata 
tehát azt mutatja, hogy a pozitiv motivációs bázis egy-
felől önmagában hat a pályaelképzelés kialakulására, más-
részt - mint a személyiség motivációs rendszerének része - 
az iskolai teljesitmények szintjén keresztül is hat a pá-
lyaválasztási szándék minőségére és a pályatervek reali-
zálási esélyeire. 

4.2 Az inditékrendszer és az osztályzat eRyüttes közveti- 
tő funkció  

Az  inditékrendszer és az osztályzat előzőekben leirt kap-
csolata önmagában is mutatja, hogy a két rendszer egymást 
erősitve közvetiti a szülők eltérő társadalmi, kulturális, 

anyagi stb. helyzetét a pályaválasztási elképzelés irá-
nyába. A rendelkezésünkre álló adatok alapján megkísérel-
tük empirikusan bizonyitani ezt az analóg közvetitő funk-
ciót. 

Ennek érdekében megvizsgáltuk, hogy mely csoportositások 
ban mutatja a legerősebben egyezést a tanulók által vá- 
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lasztott pálya szintje, illetve a tanulmányi átlag in-
tervallumai mentén képzett inditékstruktura. Az elemzést 
a szülők iskolázottsága és a pályaválasztás szintje sze-
rint képzett inditékprofilok kapcsolatának vizsgálatá-
nál bemutatott gyakorisági mátrix szerkesztésével végez- 

tük. 

A mátrix alapján határoztuk meg, hogy a két ismérv - ta-
nulmányi átlag és pályaválasztás szintje - szerint képzett 
inditékprofilok mely esetekben mutatják a legnagyobb azo-
nosságot. 
A mátrixot a 13. számu táblázatban közöljük. 

13.táblázat  

A tanulmányi átlag és a választandó pályaszint szerint 
képzett szükségleti kör profilok azonossági pontjainak 
gyakorisági mátrixai 

tanulmányi 
átlag 

a választandó pálca szintje  
felső- közép- szak-ugyvi-sz.-len nem  '4- 
foku foku munk.teli fizikai lasztott 

1,o - 2,49 3,5 7 12 9 7,5 5 

2,5 - 3,49 5,5 9 14,5 4 6 7,5 

3,5 - 4,49 7 13,5 9,5 7 5 9,5 

4,5 - 5 12,5 5,5 4 3 2,5 2 

A mátrix jól mutatja, hogy a két ismérv szerint képzett 
inditékstruktura mely párositásokban mutatja a legnagyobb 
azonosságot. 

A lehetséges 24 párositásból a legnagyobb azonosság - 14,5 

gyakorisággal - a 2,5-3,49 közötti tanulmányi átlagu és a 
szakmunkás pályaszint felé orientálódó tanulók inditékpro- 
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filja között tapasztalható. Ezt követi a 3,5-4,49 közötti 
átlagot elért és középfoku pályaszintet választó tanulók 
inditékprofilja közötti azonosság gyakorisága /13,5 gya-
korisági átlag/. A harmadik legnagyobb gyakoriság - 12,5 -  

a 4,5-5 közötti átlaga tanulók és a felsőfoka pályát vá-
lasztani akarók inditékrendszere között tapasztalható. 

A legkevesebb egyezést a legjobb tanulmányi átlaga és a 
pályát még nem választott tanulók inditékrendszerében ta-
pasztalható. Ezzel majdnem megyegyező gyakorisági átlag 
- 2,5 - mutatkozik a legjobb tanulók és a szakképzetlen 
fizikai munkásként munkába lépni szándékozók inditékrend-
szere között. 

Különösen emlitésre méltó a mátrix utolsó sora, ahol a 
legjobb tanulmányi eredményt elérő tanulók inditékai és 
az egyes pályaszintek szerinti inditékprofilok azonossá-
gának előfordulási gyakorisága a felsőfoku pályaszint 
utáni erős csökkenést követően lineárisan csökkenő tenden-
ciát mutat. 

A tanulmányi átlag és a választandó pálya szintje szerint 
képzett inditékprofilok azonosságaiban visszatükröződik 
az a tendencia amelyet e téma statisztikai vizsgálata so-
rán a szándékfelmérés feltárt. 

Az  inditékrendszerben tapasztalható jellegzetes egybeesé-
sek azonban nem a statisztikai eredmények puszta leképe-
ződései, hanem sokkal inkább egy összetett rendszer kon-
zisztens működésének megnyilvánulásai. 

A szülők társadalmi strukturában elfoglalt helye nagy 
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statisztikai  valószinüségge1 involvál egy viszonylag 
jól definiálható érték és motivációs karakter és egy meg-

határozott iskolai teljesitményt. 
A szülő társadalmi helyzete által erősen meghatározott 
két közvetitő elem egymást erősitve, jelentős erővel de-
terminálja a pályaválasztási elképzelések tartalmát, jel-
legét és egyszersmind azok megvalósulásának konkrét tár-
sadalmi esélyeit. 

4 

Ezért tekinthető a tanulmányi eredmény és a motiváció a 
társadalmi rétegződésből eredő különbségeket a pályavá-
lasztás irányába analóg módon közvetitő rendszernek. 



5. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

1. A vizsgálat, eredeti célkitűzéseinek megfelelően feltár-
ta a pályaválasztási döntés előtt álló tanulók pályamo-
tivációs rendszerében bekövetkezett változásokat. 
A kapott vizsgálati eredmények alapján megállapitható, 
hogy az inditékrendszerben bekövetkezett változások az 
egyes inditékok dominandiájának átstrukturálódásában, 
az azok mögött lévő értékek preferálásának mértékében 
ragadhatók meg. Az inditékok, értékek preferálásának 
strukturálódása szoros kapcsolatban van a társadalom érték-
rendszerének egészében bekövetkezett átalakulással, illet-
ve az értékrendszert, a szükségleteket alakitá - bizonyos 
vonatkozásokban meghatározó - gazdasági és társadalmi vál-
tozásokkal. 

2. A vizsgálat sokrétiien igazolta, hogy a pályaválasztási 
döntésben szerepet játszó inditék-, és értékrendszer az 
a sajátos pszichológiai közvetitő elem, amely funcioná-
lásán keresztül közvetiti a sziilők eltérő társadalmi 
- mindenekelőtt művelődési - helyzetéb&Leredő különbsé-
geket a pályaválasztási döntés "felé". 
A társadalmi strukturában elfoglalt hely - az u.n. réteg- 

--`. 

helyzet - mint objektiv szociológiái -determináns több 
mis közvetitő rendszer mellett az inditékrendszeren és 
az értékorientációs rendszeren - mint sajátos tudati kép-
ződményeken - keresztül fejti ki determinativ hatását, s 

ennek következménye a pályaválasztási elképzelés, a pálya-
terv megvalósulásnak réteghelyzet általi meghatározott-
sága. 

e A vizsgálat feltárta, hogy ma a szülők egyre inkább nem 
direkt formában, hanem közvetett módon, a családi szo- 
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cializáció mechanizmusain keresztül határozzák meg gyer-
mekeik pályaválasztási elképzeléseit. 

3. A vizsgálat igazolta, hogy a szocializáció során elsa-
játitott és bizonyos mértékig már interiorizált értékek 
és szükségletek ebben az életkorban kezdenek konzisztens 
rendszerré válni. Ennek következtében kezdeti jelei mu-
tatkoznak az inditékok, áttételesen az értékek, karakte-
risztikus profillá szerveződésének. 
Az a tény, hogy a vizsgálat feltárta, hogy az egyes pá-
lyaválasztási elképzelés tipusokhoz jellegzetes inditék-
profilok társulnak, arra utal, hogy a pályaválasztási  
döntésben már egyfajta, alakulóban lévő értékvezérelt  
cselekvési modell működik, azaz a pályaválasztás már eb-
ben az életkorban is jelentős mértékben értékek közötti 
választásnak tekinthető. 

4. A szerveződés állapotában lévő inditék-, és értékstruk-
tura a szülők társadalmi rétegződése szerint képzett al-
mintákban jellegzetes különbségeket mutat. Ez az indi-
tékprofilok strukturálódási módjában fejeződik ki. 
Az inditékrendszer hasonló strukturálódási különbségei 
mutathatók ki azon független változók mentén is - pálya-
választási elképzelés, iskolai teljesitmény, tanulmányi 
eredmény - amelyek más összefüggésben a szülők társadal-
mi helyzete által meghatározott tényezőknek tekinthetők. 
E jelenségek arra utalnak, hogy a pályaválasztásban sze-
repet játszó inditékrendszer szerveződési folyamatát je-

lentősen befolyásolják azok a kognitiv és affektiv tar-
talmak, amelyeket a szülő társadalmi réteghelyzete révén 
direkt és indirekt formában átörökit gyermeke számára. 

Az inditékrendszer és az értékorientáció fejlődésének 
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családi szocializáció általi erős meghatározottságát az 
a fejlődéslélektani tény magyarázza, hogy a prepubertás 
kezdetén még mindig jelentős a gyermekek családhoz, szü-
lőkhöz kötődése. A szociális tanulás során még a szülők 
képezik a legfontosabb modellt, a normák átvétele során 
a legfontosabb referencia csoportot. 	. 

Az iskola normákra, értékekre gyakorolt hatása csak a 
szülőktől való függetlenedés igényének megerősödésével 
válhat meghatározóbbá, s egyszersmind hatékonyabbá. 

5. A társadalmi esélyegyanlőtlenség átörökitésében jelen-
tős szerepe van a szocializáció sorén elsajátitott szük-
ségleteknek, értékeknek, mivel a pályaválasztás szempont-
jából pozitiv inditékok-alkotás, szociabilitás, elmélye-
dés i szellemi aktivitás'-domináns inditékcsoportonként 
történő funkcionálása, preferálása erősen függ a szülők 
társadalmi strukturában elfoglalt helyétől. E pozitiv 
inditékok, értékek dominanciája a szülők iskolázottsági 
szintjének növekedésével együtt nő. 

6. A vizsgálat eredményei megerősitik azt a több kutatás 
által már feltárt összefüggést, hogy a pályaválasztásban 
működő inditékrendszer a személyiség vélekedési és cse-
lekvési módjait ösztönző, szervező és energetizáló mo-
tivációs személyiségkomponens szerves része, igy annak 
tudatos pedagógiai alakitása és fejlesztése csak a sze-
mélyiség egész motivációs bázisával összhangban lehet-
séges. 

A vizsgálatból levont következtetések alapján a pályavá-
lasztási döntést előkésztő, illetve általában az iskolai 
nevelőmunka egésze számára néhány megoldásra váró feladat 
megfogalmazása is lehetővé válik. 
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a/ A pályaválasztában szerepet játszó inditékrendszer tár-
sadalmi rétegződés általi meghatározottsága s ennek a 
pályaválasztásban, s ezen keresztül a társadalmi mobili-
tásban játszott szerepe sok más tényezővel együtt fel-
hivja a figyelmet a nevelés, az iskolarendszer esélyki-
egyenlitő felfelé nivelláló funkciójának erősitésére. 

Az MSZMP Központi Bizottságának a közoktatás helyzetéről 
és továbbfejlesztéséről szóló 1982. április 7-i határo-
zata ezzel kapcsolatban megállapitja, hogy az iskolarend-
szer történelmi feladata, hogy a társadalmi rétegződésből 
fakadó társadalmi és kulturálishátrányokat mérsékelje, 
egyre erőteljesebben korlátozza a társadalmi esélyegyen-
lőtlenségek hatásának érvényesülését. 
Ezért minősiti a határozat fontos feladatnak, hogy az is-
kolai nevelés és oktatás a fizikai dolgozó rétegek gyer-
mekeinek művelődési, szakmaszerzési és továbbtanulási 
esélyeit javitsa, s ezzel járuljon hozzá a kultura demok-
ratizálásához. 

Ennek a nagyon összetett feladatnak egyik eleme a tanu-
lók szükségletrendszerének, igényszintjének olyan dife-
renciált fejlesztése, amely "felfelé homogenizálja" a 
tanulók értékrendszerét és szükségleteit, amely teret ad 
a valóságos személyi adottságok, a különböző irányu te-
hetségek kibontakozásának, 

b/ Egynek elsődlegesen abban van a jelentősége, hogy ezzel 
gjavulna a pályaválasztásban az egyén diszpoziciói, adott-
ságai szerinti tényleges szelekció lehetősége. 
Ma még ugyanis a munkamegosztásban lehetséges szerepek 
elosztásában a kivánatosnál nagyobb szerepe van a tár-
sadalmi rétegződésnek, a szocializáció során elsajátitott 
értékeknek és igényeknek, s a lehetségesnél, a kivánatos- 
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;nál sokkalta kisebb szerepe van az egyén valóságos ké-
pességeinek, adottságainak. 
Ennek sajátos vetülete ragadható meg a pályaválasztási 
elképzelések szintjei szerint a pályamotivációk eltéré-
seiben, a preferált szükségletekben. 
Az értékek és inditékok pedagógiai eszközökkel történő 
fejlesztése és felfelé homogenizálása elsősorban azért 
jelentős, mert a társadalom és az egyén szempontjából 
értékes pozitiv motivációkra a munkamegosztás minden 
szintjén egyre inkább azonos mértékben van szükség. 
A társadalmi gazdasági fejlődés a különböző pályaszinte-
ken egyaránt nagy alkotókészséget, uj ismeretek folya-
matos befogadását igényli. A fizikai tevékenységekben is 
folyamatosan nő a szellemi tevékenység részaránya. 
A felnövő nemzedék erkölcsi arculata szempontjából an-
nak is nagy jelentősége van, hogy a munkatevékenységben 
domináns értékké váljon a másokért végzett munka, az 
emberek sorsának figyelemmel kisérése, a mások segitése. 

c/ A pályaválasztásban szerepet játszó inditékrendszer fej-
lesztésének tehát nem csak és nem elsősorban a pálya vá-
lasztási szándék alakitása szempontjából van jelentősé-
ge, hanem a tanulók értékrendszerének és ezen tulmenően 
egész személyiségének_pozitiv alakitása  szempontjából. 
A pályaválasztásban szerepet játszó inditékok fejlesz-
tése elválaszthatatlan a személyiség egészének fejlesz-
tésétől. 

Ugyanakkor a pályaválasztás szempontjából fontos motivá-
ciós bázis fejlesztése hatékonyan hozzájárulhat a sze-
mélyiség értékrendszerének, erkölcsiségének általános 
fejlesztéséhez. 

d/ A tanulók szükségletrendszerének tudatos formálása szük- 
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ségessé teszi az iskolarendszer értékorientációban ját-
szott szerepének átgondolását, a nevelés cél és érték-
rendszerének a társadalmi-gazdasági feltételekben vég-
bement változások szellemében történő ujragondolását. 

e/ Annak érdekében, hogy az iskolarendszer képessé váljon 
az értékek és motivációk felfelé hamiogenizálására, .a 
jelenleginél pontosabban kell ismernie a pedagógiának az 
egyes társadalmi rétegekbe tartozó tanulók domináns ér-
tékeit, szükségleteit, az életutra vonatkozó értékori-
entációs sémáik belső tartalmát. 
Ez felveti az értékrendszer - s ezen belül a pályaválasz-
tásban szerepet játszó inditékrendszer - változásainak 
pedagógus által történő folyamatos figyelemmel kiséré-
sét. 
Ebből következően a tanulók értékrendszerének, igényszint-
jének és motivációinak fejlettségét, belső tartalmát a 
neveltségi szint .fontos részének kell tekintenünk. 

f/ Az értékorientációs rendszer kialakulásában a családi 
háttér mellett jelentős szerepe van az iskolai nevelés-
nek valamint a szélesebb társadalmi környezet nevelő 
-szerepének is. 
Az értékek, szükségletek, motivációk tartalmának tuda-
tos formálása szükségessé teszi azoknak a hatásoknak a 
felerősitését, amelyek pozitiv értékeket közvetitenek 
a tanulók felé. 

g/ A szűkebben vett pályaválasztási döntés előkészitése 
során azoknak a korábban már jelzett motivációknak a 

tudatositására kell törekedni, amelyek a gazdasági fej-
lődésből adódóan egyre inkább a munkamegosztás legkülön-
bözőbb területein követelménnyé válnak,. 
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6. MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉS EK  

6.1. A vizsgálatban alkalmazott módszerek 

A pályaválasztási inditékok vizsgálatát a Csirszka János 
és munkatársai által kidolgozott motivációs kérdőiv mó-
dositott változatával végeztük. E kérdőivet 1958-59-ben 
explorációs vizsgálatok alapján dolgozták ki,, 

A kérdőiv eredeti formájában 56 inditék kijelentést tartal-
mazott. A válaszadók 3 fokozatu válaszskála segitségével 
jelilték, hogy az adott inditék kijelentés milyen mérték-
ben fontos a számukra. 

A kérdőiv kijelentéseinek szövegében - az előzetes próba-
felvétel alapján - bizonyos módositásokra került sor, mivel 
néhány inditék-kijelentés megfogalmazása, eredeti szövege a 
fiatalok nyelvhasználatában, fogalomrendszerében bekövetke-
zett változások miatt ma már nem az eredeti jelentést hor-
dozza /1/. Két kijelentést ugyanilyen okokból kihagytuk a 
kérdőivből, illetve 3 további kijelentést olyan mértékig át-

fogalmaztunk, hogy azokat nem tartottuk összehasonlithatónak 
az eredeti kérdőivben alkalmazott kijelentéssel. 

Ilyen módon a vizsgálatban általunk alkalmazott inditék 
kérdőiv 54 kijelentést tartalmazott. 

Csirszka János a módszer kidolgozásával egyidejüleg elvé-
gezte a kérdőiv kijelentéseinek csoportositását, szükség-
leti körökbe rendezését. 

/1/ E változtatásokhoz előzetesen Csirszka János beleegye-
zését kértük. 
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A kérdőiv átdolgozásával együtt bizonyos módositásokat is 
végrehajtottunk a szükségleti körök rendszerén is. 
Az alábbiakban közöljük az általunk alkalmazott módosí-
tott kérdőivet és az inditékokból képzett szükségleti 
körök rendszerét. 

Az inditékok és a belőlük képzett szükségleti körök 

Esztétikum 
tidzta munka, 
gyönyörködtet, 
alkalmat ad müvészi tevékenységre. 

Szociabilitás  
másokon lehet segiteni, 
mások problémáival lehet foglalkozni, 
önmagunkból lehet adni-másnak. 

Alkotás  
egyéni elgondolásokat meg lehet valósitani, 
lehetőség nyilik feltalálásra, ujitásra, 
önállóan lehet alkotni. 

Elmélyülés  
alkalmat ad elmélyült gondolkodásra, 
az élet nagy kérdéseinek megoldásával foglalkozik, 
megfontolásra, elmélkedésre ad alkalmat. 

Ambició 

+ könnyen lehet sikereket elérni, 
társadalmilag megbecsült pálya, 
elismert, megbecsült ember lehetek. 

Vezető szerep  
másokat lehet irányitani, 
meg lehet követelni a parancs végrehajtását, 
szervezéssel lehet foglalkozni. 

+ módosított szövegű kijelentés 
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Munkamód  
aprólékos munkát , igényel, 
nagyvonaluság érvényesül benne, 
változatos munka. 

Társas jelleg 
többen dolgoznak együtt, 

0 együtt kell működni másokkal, 
sok  emberrel  lehet érintkezni. 

Munkahely  
tetszik az a környezet, ahol a munka folyik, 

+ jók a munkakörülmények, 
tetszik az a ruha, amit a szakmabeliek viselnek. 

Kényelem 
fizikailag könnyü, 
minden egy helyen található, 
ülő munkamódot igényel. 

AnvaRiak 	 . 

+ rövid idő után pénzt kereshetek, 
jó kereseti lehetőséget ad, 
borravalót, külön keresetet biztosit. 

Szórakozás  
adódik benne kis udvarlás is, 
lehetőséget nyujt szórakozásra, 
mindig csinosan lehet járni. 

Politikum  

4. Az  ország biztonságát szolgálja 
0 az emberek gondolkodását lehet befolyásolni,, 
0 mások érdekeit lehet képviselni. 

+ módositott szövegii kijelentés 
0 az eredeti kérdőivben nem szereplő - teljesen átfogalma-

zott - kijelentés. 
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Speciális érdeklődés  
a nyelvtudás érvényesül benne, 
számokkal kell foglalkozni, 
betekintést ad a réglnult időkbe. 

Külső befolyások  
ez  nálunk családi hagyomány, 
ez a szülők kivánsága, 
jó ismerősöm is ezen a pályán van. 

Kötetlensé.R igény  
szabad mozgási lehetőséget ad, 
sokat lehet utazni, 
sok szabad időt hagy. 

Szellemi passzivitás  
nem kell sokat számolni 

+ csak rövid ideig kell tanulni, 
nem kell az embernek a fejét törni. 

Fizikai aktivitás  
a testi erő érvényesül benne, 
lehetőség nyilik sportolásra, 

+ egészséges életmódot biztosit. 

A kérdőiv inditék kijelentéseire adott válaszok fontossági 
pontértékei alapján minden inditék egy sulyozott gyakori-
sági átlagértéket kapott, amelynek értéke elvileg 0 és 3 
között mozoghatott. Ezt az értéket a vizsgálat során fon-
tossági értéknek neveztük. E sulyozott gyakorisági átlag 
- a fontossági érték - nagysága alapján alakult ki az 54 

inditék fontossági rangsors. 

A szükségleti körök rangsorát az abba sorolt 3-3 inditék 

+ módosított szövegü kijelentés 
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fantórasági értékének összegéből képzett fontossági érték 
nagysága alapján állitottuk fel Itt a fontossági érték 
elvileg 0 és 9 között mozoghatott. 

Amint arra már a bevezetőben utaltunk, vizsgálatunk egyik 
fontos célkitüzése volt, hogy az 1961-es vizsgálat eredmé-
nyeivel össze tudjuk hasonlitani a motivációs rangsorokat. 
Ezért szükségessé vált a motivációs rangsor a Csirszka 
János által alkalmazott számitási móddal történő ellenőr-
zése. Csirszka az adott inditék gyakorisági előfordulásá-
nak % értéke alapján határozta meg az indítékok fontossági 
rangsorát. Az 1/a-b. ezámu mellékletben bemutatjuk a két 
vizsgálat teljes inditék rangsorainak összehasonlitását. 
Itt közöljük a gyakorisági előfordulás % értékét is. A két 
módon - sulyozott átlag illetve gyakorisági % alapján - 
képzett rangsor nem mutat eltérést. 

Az  összehasonlitó vizsgálatot - az 1961-es vizsgálattal 
azonos módon - nemenként külön-külön bontásban végeztük. 
A két vizsgálat összehasonlithatóságát korlátozta az, hogy 
1961-ben csak budapesti mintán folyt a vizsgálat. 1981-ben 
a fővároson kivül 8 megyében történt az adatfelvétel. 
Kézenfekvő lett volna az uj adatfelvételből csak a buda-
pesti minta eredményeinek összevetése, de ennek elemszáma 
- 396 fő válaszolt Budapesten a kérdőivre -nem tette vol- 
na lehetővé az érdemi összehasonlitást. Az adatok elemzé-
sekor statisztikailag összevetettük az országos és a bu-
dapesti minta rangsorait, sulyozott átlagértékeit, e meg-

állapitottuk, hogy a két rangsor nagy mértékben megegyezik, 
igy meg volt a lehetőség az 1961-es fővárosi és az 1981-es 
országos minta összehasonlitására. Ennek ellenére a két 
minta területi jellegbeli eltérése miatt csak korlátozott 
érvényű következtetések levonására vállalkozhattunk. 
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inditékrendszer strukturálódásának vizsgálata során 

alkalmazott módszer  

A vizsgálat célkitüzése volt az indíték rendszere és a 
szülők társadalmi rétegződése közötti összefüggés elemzése. 
E probléma vizsgálatát két módon végeztük. 
Egyrészt megvizsgáltuk, hogy a szülők társadalmi rétegző-
dését kifejező két indikátor-iskolázottság és munkamegosz-
tásban elfoglalt hely- mentén képzett csoportositás alap-
ján az egyes szükségleti körökre kapott fontossági értékek 
milyen mértékben és milyen irányban térnek el a teljes min-
tában ugyanazon szükségleti körre kapott fontossági érték-
től. 

Az eltérés nagyságát és irányát egy eltérés index számitá-
sával végeztük, amelyet ugy kaptuk, hogy a teljes mintá- 
ra kapott sulyozott átlagértéket kivontuk a rétegződés men-
tén kialakitott csoportokban kapott fontossági értéket ki-
fejező sulyozott átlagokból. . 

Ezzel a módszerrel azt elemeztük, hogy egy-egy szükségle-
ti kör fontossági értéke milyen mértékben tér el az át-
lagtól. 

Az  átlagtól való eltérés nagysága alapján határoztuk meg, 
hogy az egyes szükségleti körök fontossága, preferenciája 
tekintetében milyen mértékű az inhomogenitás. 

Az átlagtól való eltérés szignifikanciáját az F próba mód-
szerével végeztük. 

A próba lényege, hogy ellenőrzi, hogy a kapott eltérés a 
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véletlen vagy valamely tényező hatásának eredménye. 
A próba képlete: 

S2 
F  =

;
-- 

2 

ahol S1  a teljes minta szórásának négyzete, azaz varian-
ciája 

S2 az adott . csoportban kapott érték varianciája. 

A próba során minden egyes szükségleti kör esetén kiszámi-
tottuk a teljes mintára kapott veiancia, illetve a réte-
genként kapott varianciák hányadosait /ez az F érték/ és 
ellenőrzitük, hogy a kapott F értékek nagyobbak e mint az 
F eloszlás táblázatában az 5%-os valószinüségi szintekhez 
tartozó F érték. 

Ha a számitott F érték kisebb volt, mint az 5%-os valószi-
nüségi érték, akkor az átlagtól való eltérést nem tekintet-
tük szignifikánsnak. /1/ 

Az  átlagtól való eltérés elemzésének ez a módszere - a mód-
szer statisztikai korlátaiból adódóan - csak az egyes réte-
gek legmarkánsabb eltéréseinek kimutatására alkalmasak. 
Az egyes szükségleti körök rétegfüggőségének meghatározása 
szükségessé tette az egy-egy szükségleti körhöz tartozó 
rétegenként kapott fontossági értékek elemzését. 

Az elemzés során azokat a szükségleti köröket tekintetteik 

rétegfüggőnek, ahol a rétegenként kapott fontossági érté-
kek határozott növekedési vagy csökkenési tendenciát mu-
tatnak. 

/1/A próba részletes leirását lásd Hajtmann Béla:Bevezetés a 
matematikai statisztikába pszichológusok számára,Akadémia 
Kiadó Bp.1971. 161.1. valamint Agoston,Orosz,Nagy:Méréses 
módszerek c pedagógiában. Tankönyvkiadó,Bp. 1979.318.1. 
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A szülők iskolázottsága és a gyermek által választott pá-
lya szintje szerint képzett inditékprofilok közötti hason-
lóság mértékét a két ismérv szerinti porfilok azonossági 
pontjainak gyakorisági mátrixában fejeztük ki. 

A mátrix szerkesztése előtt meghatároztuk, hogy hány olyan 
szükségleti kör van a mátrix elvileg lehetséges 24 páro-
sitásábau, ahol az átlagtól való eltérés index közelitőleg 
azonos. 

Akkor tekintettünk két eltérés indexet - ebből következően 
két fontossági értéket - azonosnak, 

- ha mindkét index az előjeltől függetlenül nem tér el 
az F próba szerint szignifikánsan az átlagtól, 

- vagy, ha azonos volt a két index előjele és azonos el- 
térési intervallumba esett. 

Az intervallum határokat a következők szerint szabtuk 
meg: 
+/- 0,18 - o,35 
+/- 0,351 - 0,5 
+/- o,51 felett. 

Első lépcsőben a négy bontásnak - apa, anya, fiu, lány 
megfelelően négy gyakorisági mátrix készült. Majd a gyako-
riságok átlagát egy mátrixba rendeztük. Ezt közöltük a 
1 .1. számu táblázatban. 

Ugyanilyen módszerrel vizsgáltuk a pályaszint és a tanul-
mányi átlag szerint képzett inditék-profilok hasonlóságát. 
E vizsgálat eredményét a 13. számu táblázatban lévő mát-
rixban közöljük. 

A mátrixban szereplő gyakorisági átlagok azt mutatják, hogy 
a 18 lehetséges egyezésből a metszéspont által jelölt páro-
sitásban átlagosan hány egyezési pont van. 
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Külön indoklásra szorul, hogy elemzésünk során csak a szük-
ségleti körökre végeztük el az inditékstruktura és a társa-
dalmi rétegződés közötti összefüggések vizsgálatát. Azaz 
az elemzés során a szükségleti körök rangsorát tekintettük 
az inditékrendszer sajátosságait kifejező függő változó-

nak. 
Az elemzés szükségleti körökre történő korlátozását techni-
kai okok magyarázzák. Az 54 inditék rétegenkénti eltérésé-
nek elemzése és az elemzés eredményeinek áttekintése még 
nehezebb feladatot jelentett volna mind a kutatást végzők, 
mind az olvasó számára. 

Tisztában vagyunk, hogy Csirszka János által kidolgozott 
szükségleti kör csoportositást a vizsgálat eredményei után 
alapos matematikai - statisztikai elemzésnek kell alávetni, 
s ennek alapján korrigálni a szükségleti körök rendzserét. 
E feladat elvégzésének szükségességét maga Csirszka János 
is kifejezésre juttatta. 

A vizsialat mintála 

Vizsgálatunk - amint arra már utaltunk - a VII. osztályos 
tanulók iskola- és pályaválasztási szándékvizsgálatának 
kiegéezitő vizsgálata.  Ez  szükségessé tette, hogy az indi-
ték vizsgálatot is a szándékfelmérés mintáján végezzük el. 
A motivációs vizsgálat adatfelvételének időigényessége 
miatt azonban az adatfelvételt a szándékvizsgálat , terve-
zett mintájának 50%-án hajtottuk végre. 

A vizsgálat mintájába 8 megye és a főváros összesen 73 
általános iskolájának egy-egy hetedik osztálya került be. 

Az iskolák kiválasztásához megyénkénti "kvótát" adtunk 
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meg, amelynek meghatározása az adott megyébe járó VII. 
osztályos tanulók száma és település tipusonkénti - megye-
székhely, város, község - megoszlása alapján történt. 

A kvótában azt adtuk meg, hogy megyénként hány községi, 
városi illetve megyeszékhelyi iskola egy-egy hetedik osztá-
lyát kell kiválasztani. 

Az  alábbi táblázatban közöljük a mintába bekerült iskolák 
megyénkénti és te lepüléstipusonkénti megoszlását: 

község város memreszékhely összesen 

Borsod 6 2 3 11 
Fejér 4 1 2 7 
Hajdu 4 2 3 9 
Heves 3 1 1 5 
Komárom 2 2 1 5 
Somogy 4 2 1 7 
Szabolcs 6 1 2 9 
Veszprém 3 2 1 6 
Budapest - - - 14 

Összesen 32  13 14 73 

Miután a mintaválasztás során nem állt módunkban az iskolák 
konkrét kiválasztása, ezért a kérdezőbiztosok választották 
meg, hogy az adott településtipuson belül konkrétan mely 
iskolában kerül sor az adatfelvételre. . 

Az  adatfelvétel 1981. szeptember 15 és október 3o között 
történt. 

A vizsgálat mintájába 1967 tanuló került be.  
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A motivációs vizsgálat mintájába bevont tanulók 1982-ben 
bekerültek az országos.reprezentativ szándékvizsgálat 
mintájába. Ez lehetővé tette az iskola és pályaválasztási 
szándék és az inditékrendszer közötti kapcsolat elemzését. 
Az iskolaválasztási vizsgálat során azonban a motivációs 
mintának csak a 95,5%-át - 1877 tanulót - sikerült ujra 
megkérdezni. 
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16,6 38 1,059 35,3 

17,7 42 0,987 32,9 

lo,4 39 1,o23 34,1 

22,6 32 . 1,189 39,6 

4,6 52 0,521 17,4 

11,5 30 1,275 42,5 

43,4 l0 1,7oo 56,7 



LÁNYOK 

megfontolásra elmélkedés-
re ad alkalmat 
betekintést ad a rég-
mult időkbe 
mindig csinosan lehet . 

járni 
mások érdekeit lehet 
képviselni 
tetszik az a környezet 
ahol a munka folyik 
szervezéssel lehet fog-
lalkozni 
az ország biztonságát 
szolgálja 
ez  a szülők kivánsága 
változatos munka 
jó ismerősöm is ezen a 
pályán van 

1961 1981 _ 
rend 

gyako- 
risági or  _ 

rend 

sulyo- 
zott 
átlag 

gyako- 
risági 

41 13,2 22 1,400 46,7 

44 1o,6 37 1,o67 35,6 

4 46,4 29 1,279 42,6 

- - 2o 1,463 48,8 

9 40,0 5 2,2o6 73,5 

51 7,2 26 1,324 44,1 

51 7,2 16 1,5o8 50,3 
lo 39,4 5o 0,783 26,1 
23 22,o 18 1,477 19,2 

24 	. 21,4 48 o,8o4 . 	26,8 



2/a ez. melléklet  

A szükségleti körök rangsora és az apák iskolázottsági szint-
jei szerinti fontossági értékeltérések indexei: 

FMK  

teljes minta 	eltérés indexek az apák iskolázottságá-
nak szintje szerint rang-

sor 
szükségleti 	on os- 
körök meg- sági 
nevezése 	érték 

egyetem 
főisk. 

közép- 
iskola  

8 
élt.  

8 ált. 
key. 

nem vá- 
leszolt 

1 
2 

ambició 
fizikai 

5,675 -o,o94x  -0,509 +o,lo6x  +o,lo2x  -o,222x  

aktivitás 5,276 +0,118x  -o,loox  +o,003x  +o,179x  -0,257 
3 munkahely 5,150 +0,103x  +o,006x  -o,o49x  +o,152x  -0,405 
4 
5 

anyagiak 
társas jel- 

5,102 -0,627 -0,151x  +o,196x  +o,237 +0,238 

leg  4,693 -o,268 +o,o63x  +o,o6ox  +o,o75x ' -0,127x  
6 szociehti- 

tás 4,575 +o,275 -o,297 +o,o29x  +0,139x  -0,235x  
7 
8 

alkotás 
kötetlenség 

4,536 +o,514 +o,o84g  -o,o53x  -o,309 -0,498 

igény 4,215 +0,489 -o,00lx  -o,126x  -0,161x  -0,253 
9 esztétikum 3,929 +o,4o2 +o,217 -o,127x  -o,152x  -o,6o8 

lo elmélyülés 3,735 +o,478 +o,lo9x  -o,133x  -o,o83x  -o,5o9 
11 munkamód 3,654 +o,19ox  +o,2oo -o,033x  -o,333 -0,352 
12 

13 

politikum 

szellemi 

3,576 -o,lolx  -o,005x  -o,o48x  +o,379 -o,o48x  

14 
passzivitás 
vezető 

3,348 -0,917 -o,124x  +0,207 +o,625 +0,086x  

szerep 3,265 -o,184x  -0,o7ox  +o,o26x  +0,414 -0,284 
15 szórakozás 3,2o2 -o,133x  -o, o7ox  +0,o77x  -o,o23x  +o,o43 
16 
17 

kényelem 
külső be- 

3,142 -o,248 +o,004x  +0,037x  +o,358 -0,350 

18 
folyások 
speciális 

2,623 -0,292 -o,267 -o,o23x  +0,770 +0,490 

érdeklődés 2,6o5 +0,614 +o,lo2x  -o,2o7 +o,118x  -o,662 
N /főben/ l000 	16o 205 	470 	112 	53 



2/b sz. melléklet  

A szükségleti körök rangsora és az apák iskolázottsági szint-
jei szerinti fontossági értékeltérések indexei: 

LÁNYOK 

teljes minta eltérés indexek az apák iskolázottságá-
nak  szintig   szerint nt rang- szükségleti 

körökrök meg-
nevezése 

fontos- 
sági 
érték 

egyetem  
f iskola 

közép- 
iskola á1t. 

ált. 
key. 

nem vá- 
laszolt 

1 ambició 5,847 -0,204x  +0,148x  -0,023x  +o,o38x  +0,116x  
2 munkahely 5,445 -o,354 +o,o69x  +o,005x  +0,295 +o,166 
3 társas jel- 

leg 5,127 -o,o°4x  +o,237 -o,lo3x  -o,002x  -o,o71x  
4 azociabili- 

tás 5,041 +o,468 +0,440 -0,235 -0,479 -0,300 
5 esztétikum 4,952 +o,3 2o +0,116x  -0,143x  -ó,24o +o,115x  
6 fizikai 

aktivitás 4,713 -o,155x  -o,o31x  -0,009x  +0,287 +o,12ox  
7 anyagiak 4,238 -0,647 -o,o7ox  +o,o72x  +0,418 +o,718 
8 politikum 4,137 +o,006x  +o,115x  -0,057x  -0,043x  +0,067x  
9 alkotás 4,103 +0,455 +o,o7ox  -0,130x  -0,311 +o,119x  

lo elmélyülés 3,973 +o,644 +o,o83x  -0,371 -0,254 +o,175x  
11 kötetlenség 

igény 3,814 +0,511 +o,1o7x  -0,150x  -o,262 --o,166x  
12 kényelem 3,372 -0,424 -0,134 +o,o89x  +0,493 +o,128x  
13 vezető 

Szerep 3,365 -o,125x  +o,o32x  -o,o67x  +o,343 +o,172x  
14 munkamód 3,298 +o,267 +o,o2ox  -0,095x  -o,o27x  -o,002x  
15 speciális 

érdeklődés 3,195 +0,273 +o,o34x  -0,126x  +0,117x  -o,o65x  
16 szórakozás 3,o77 -o,246 -0,110x  +0,043x  +o,35o +0,145x  
17 szellemi 

passzivitás 2,982 -o,67o -0,407 +0,116x  +1,112 +0,592 
18 külső be- 

folyások 2,005 -0,421 -0,141x  -0,041x  +o,818 +o,643 
N /főben/ 967 154 214 449 96 54 



Ha ez. melléklet  

A szükségleti körök rangsora és az anyák iskolázottsági 
szintjei szerinti fontossági értékeltérések indexei: 

FIUK 

teljes minta 	eltérés indexek az anyák iekolázottságá- 
szükségleti kontos 	nak szinti

8 
 szerint  

körök meg- sági 	egyetem közép- 	8 ált. nem vá- 
revezése 	érték főiskola iskola 	ált. 	k  v. 	laszolt 

1 	ambició 	5,675 -0,226 	-o,151x  +0,094x  +o,o32x  +0,254 
2 	fizikai 

aktivitás 	5,276 -o,174x  -0,228 +o,114x  +o,273 	-0,395 
3 	munkahely 	5,150 -0,058x  -0,138x  +0,146 	-0,180x  -0,126x  
4 	anyagiak 	5,102 -o,694 	-o,3o2 	+0,114 	+0,530 +0,446 
5 	társas jel- 

leg 	4,693 -o,275 	-o,o81x  +0,120x  -0,144x  +0,212 
6 	szociabili- 

tás 	4,575 +0,272 	-0,143x  -0,009x  +0,019x  +0,258 
7 	alkotás 	4,536 +0,403 	+0,308 	-o,154x  -o,273 	-o,155x  
8 	kötetlenség 

igény 	4,215 +o,612 	+0,109x  -0,106x  -0,245 	-0,096x  

	

9 	esztétikum 3,929 +o,469 	+o,263 	-o,o19x  -o,2o6 	-o,262 

	

lo 	elmélyülés 	3,735 +0,571 	+0,137 	-o,1o2x  -0,209 	-0,33o 

	

11 	munkamód 	3,654 +0,224 +o,o46x  -0,050x  -0,090x  +o,o6o 

	

12 	politikum 	3,576 -0,137x  -0,032x  +o,o21x  +0,146x  -0,195x  

	

13 	szellemi 
passzivitás 3,348 -1,062 	-o,472 	+o,226 	+0,847 	+o,o33x  

	

14 	vezető szerep3,265 -0,387 	-0,217 	+o,o89x  +0,402 -o,122x  

	

15 	szórakozás 	3,2o2 -o,o8ox  +0,010x  -0,013x  +0,039x  +0,155x  

	

16 	kényelem 	3,142 -0,326 	-o,o82x +o,o51x  +o,339 	-0,404 

	

17 	külső be- 
folyások 	2,623 -0,379 	-0,327 	+o,o23x  +o,768 +0,329 

	

18 	speciális 
érdeklődés 	2,6o5 +0,681 	-0,143x  -0,154x  -0,071x  -o,462 

N /föben/ 	1000 	98 	25o 	477 	133 	42 

rang- 
sor 



eltérés indexek az anyák iskolázottságá- 

sági 	egyetem közép- 	 8 	8 ált. nem vá- 
érték fois kola iskola 	ált. 	kev. 	laszolt 

fontos- 	nak  szintje e szer int 

?/b sz. melléklet  

A szükségleti körök rangsora és az anyák iskolázottsági 

szintjei szerinti fontossági értékeltérések indexei: 

LÁNYOK 

nevezése 

1 	ambició 
2 	munkahely 

3 	társas jel- 
leg  

4 	szociabili- 
tás 

5 	esztétikum 
6 	fizikai 

aktivitás 

7 	anyagiak 

8 	politikum 

9 	alkotás 

lo 	elmélyülés 

11 	kötetlenség 
igény 

te11  s minta 
azo.s égl eti 

rang- körök meg- sor 

5,847 -0,187x  -0,046x  +0,1291  +0,0061  -o,465 

5,445 -0,311 -0,1721  +0,1101  +0,261 -0,0631  

5,127 +0,1101  -0,0311  +0,0791  -0,1091  -o,774 

5,041 +o,619 +0,1511  -0,0431  -o,546 -o,629 

4,952 +0,1541  +0,1331  -0,036x  -0,454 +0,247 

4,713 -0,239 -o,o6ox  +0,0441  +0,0301  +0,463 
4,238 -o,96o -0,1131  +0,115x  +o,615 +0,1151  
4,137 +0,0381  -0,115x  +0,1201  -0,1741  -0,255 
4,1o3 +o,196 +0,174x  -o,o33x  -o,369 +0,309 

3,973 +o,512 +0,101x  -0,048x  -o,5o5 -o,002x  

3,814 +0,310 +0,433 -0,244 -o,218 -0,373 

3,372 -0,702 -0,309 +o,2o7 +o,414 +o,363 

3,365 -0,241 -00331  +0,0521  +0,231 -0,483 
3,298 +o,o83x +0,112x  -0,077x  -0,069x  +0,1141  

3,195 +o,248 -0,0181  -0,074x  +0,1631  -o,o77x
x  

3,077 -0,386 -0,0471  +0,0111  +o,446 -0,106 

2,982 -o,786 -o,447 +0,1141  +1,201 +0,403 

2,005 -0,531 -0,344 +0,109 +o,72o +0,495 

12 	kényelem 

13 	vezető 
szerep 

14 	munkamód 

15 	speciális 
érdeklődés 

16 	szórakozás 

17 	szellemi 
passzivitás 

18 	külső be- 
folyások folyások 

N /főben/ 967 	97 	271 	456 	1o9 34 



4/a sz. melléklet  

A szükségleti körök rangsora és az apák munkajelleg cso- 
portja szerinti fontossági értékeltérések indexei: 

rang-körök meg- sági 	v ezető 
sor nevezése 	érték + szak 

eltérési indexek az apák 
csoportja szerint 

vez.+ 	betani- dipl.n. 	szak- tott 
.szak.all. urunk. 	- munkás 

munkajelleg 

a.munk. 
+mg.fiz. nem vá- 
dolgozó 	laszolt 

teles minta  
szüks egleti fontos 

elk. 	+ügyv. 

1 	ambició 	5,675 
2 fizikai 

aktivitás 	5,276 
3 munkahely 5,150 
4 anyagiak 	5,1o2 
5 	társas jel- 

leg 	4,693 
6 szociabili- 

tás 	4,575 
7 	alkotás 	4,536 
8 kötetlenség 

igény 	4,215 
9 	esztétikum 3,929 

lo 	elmélyülés 3,73 . 5 
11 munkamód 	3,654 
12 politikum 3,576 
13 szellemi 

passzivitás 3,348 
14 vezető 

szerep 	3,265 
15 szórakozás 3,202 
16 kényelem 	3,142 
17 külső be-

folyások 	2,623 
18 speciális 

érdeklődés 2,605 

+0,o75x  

+o,1o4x  
+o,141x  
- o,658 

-o,263  

+o,3o6 
+0,563 

+0,513 
+o,382 
+0,497 
+0,174x  
- o,o86x  

-0,971 

- o,159x  
- o,123x  

- o,255 

-o,332 

+o,627 

- 0,030x  -0,024x  

- o,2o5 -o,o78x  

+o,05ox  -o,o51x  
-o,328 +0,222 

+o,o62x  +o,o43x  

- 0,156x  -0,124x  

+o,09ox  -o,o83x  

+0,172x  -o,loox  
+0,361 -o,165x  
+0,297 -o,238 
+o,243 -o,o33x  
+0,159x  -0,167x  

-0,219 +o,o86x  

+o,o12x  -o,o26x  
+0,017x  +o,o23x  

- 0,09ox  +0,039x  

- o,262 -0,274 

+o,279 -o,256 

+0,113x 

+0,224 
-o,16ox  
+o,o42x  

+o,317 

+o,262 
- o,18ox  

- o,263 
-o,16ox  
-o,275 
- o,26o 
+o,155x  

+o,239 

+0,091x  
- 0,346 
- o,132x  

-o,19ox  

- o,172x  

+0,190x  -0 , lo8x  

+o,o43x  +0,207 
-o,058x  +o,117x  
+o,3 8o +0,331 

-o,119x  +o,o9ox  

+0,007x  -0,092x  
- o,266 -o,319 

- o,265 +o,ll8x  
+0,199x  -0,146x  

- o,246 -0,335 
- 0,o8ox  -o,171x  
+0,211 +o,lo7x  

+o,716 +o,319 

+o,274 -o,o82x  
+o,o46x  +0,481 
+o,347 -o,o92x  

+o,356 +o,127x  

-o,009x  -0,441 

N /főben/ 	loon 151 155 	388 l04 141 	61 



4/b ez. melléklet  

A szükségleti körök rangsora és az apák munkajelleg cso-
portja szerinti fontossági értékeltérések indexei: 

LÁNYOK 

teles minta eltérési indexek az apák munkajelleg 
csoportja szerint szüksegleti fontos 

song körök meg- 	sági 
nevezése 	érték 

dipl. 	vez.+ 	s.munk. 
betani- +o ,fiz. nem vá-vezető dipl.n. 	szak- tott +szak. szak.alk. munk. munkás 	dolgozó 	laszolt 

elk. 	+tigyv. 

1 
2 
3 

ambició 
munkahely 
társas jel- 

5,847 
5,445 

	

-0,205 	+0,209 	-0,081 -0,13 0x  +0,106x  +0,007x  

	

-o,377 	-o,129x  +o,o62x  +o,o33x  +0,255 	+o,3o5 

leg 5,127 -o,o12x  -o, 037x  +o,191x  -0,290 	-o,174x  -0,065x  
4 azociabili- 

tás 5,o41 +0,452 +0,451 	-o,o35x  -o,6o6 	-o,481 	-o,166x  
5 esztétikum 4,959 +o,250 +o,12ox  -o,o54x  -0,350 	-o,o99x  -o,o22x  
6 fizikai 

aktivitás 4,713 -0,213 -o,o75x  +o,o41x  -0,072x  +0,173x  +0,079x  
7 anyagiak  4,238 -o,67o -o,119x  +o,o74x  +o,219 	+0,289 	+o,616 
8 politikum 4,137 -o,o22x  -o,o64x  -0,000 -o,398 	+o,136x  +0,425 
9 alkotás 4,103 +0,444 +o,253 	-o,2o7 	-0,404 	-o,19ox  +0,314 

lo elmélyülés 3,973 +o,628 -o,o52x  -0,154x  -o,332 	-o,146x  +0,402 
11 kötetlenség 

igény 3,814 +0,497 . +0,220 	-o,o78x  -0,455 	-0,013x  -o,o85 
12 kény elem 3,372 -0,420 -o,o78x  -0,081x  +0,095x  +o,695 	-0,003x  
13 vezető 

szerep 3,365 -o,122x  -0,060x  -0,065x  +o,o59x  +0,202 	+o,26o 
14 munkamód 3,298 +0,229 +0,013 	-o,159x  +0,006

x 
 +o,lo2x  -0,069x  

15 speciális 
érdeklődés 3,195 +0,258 -0,031x  -0,13ox  -o,2o6 	+o,132x  +o,o55x  

16 szórakozás 3,077 -o,3oo +o,o3ox  -o,006x  -0,175x  +0,330 	+o,173x  
17 szellemi 

passzivitás 2,982 -0,644 -o,372 	-o,o71x  +0,561 	+o,658 	+o,726 
18 külső be- 

folyások 2,005 -0,404 -0,214 	-0,216 	+o,212 	+o,862 	+0,662 

N /főben/ 967 148 177 	352 	92 	150 	48 
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6/a ez. mellékl et  

A szükségleti körök rangsora és a választandó pálya szintje 
szerinti fontossági értékeltérések indexei: 

FIUK 

tell1 ps minta 	elt érés indexek a választandó pálya szintje 
rang-szüksegleti fontos-
sor 	körök meg- 	sági 

revezése 	érték 

szerint 
nem vá- felső- 	közép- 	szak- 
laszolt 	foku 	foku 	munkás 

ügyvi- sz.-len 
teli 	fizikai, 

1 _ ambició 5,668 +0,299 	-0,055x  -0,179x  +0,055x  - -o,oó8g  
2 fizikai 

aktivitás 5,286 +o,121x  -0,lo2x  +o,o27x  +o,ollx  - -o,386 
3 munkahely 5,142 +o,133x  +o,o8lx  -o,186x +o,o46x  - -o,442 
4 anyagiak  5,o96 +o,o25 	-0,912 	-o,008x  +0,364 - +o,4o4 
5 társas jel- 

leg  4,717 +o,o85x  -o,o24x  -o,118x  +o,o52x  - +o,o83x  
6 szociabili- 

tás 4,564 
X 
 -o,175+o,367 	-o,o4ox  -0,o95x  - +o,44o 

- 7 alkotás 4,501 +o,o81x  +o,259 	+o,125x  -0,183x  -0,201x  
8 kötetlenség 

igény 4,201 +0,315 	+0,307 	+o,16og  -0,251 - -1,00l 
9 esztétikum 3,919 +0,455 	+0,478 	-0,135x  -0,210 - -o,419 

lo elmélyülés 3,709 -o,127x +0,945 	-0,154x  -o,281 - -o,009x  
11 munkamód 3,661 -o,o57x  +0,183 	+o,o35g  -o,o89x  - +0,339 
12 politikum 3,574 +o,118x  +o,147x  -o,178$  -o,ol8x  - +1,126 
13 szellemi 

passzivitás 3,351 +o,lllx  -1,267 	-0,421 	+o,683 - +1,349 
14 vezető 

szerep 3,281 +0,159x  -0,113x  -0,250 	+0,140x  - +o,119 
15 szórakozás 3,178 +o,3o6 	+o,o45x  -o,o11x  -o,o59x  - -o,778 
16 kényelem 3,155 +o,329 	-o,384 	-o,274 	+0,193 - +1,645 
17 külső be- 

folyások 2,623 -o,o96x  -0,584 	-0,381 	+o,432 - +1,077 
18 speciális 

érdeklődés 2,593 +0,473 	+o,765 	-0,205 	-o,296 - -0,393 

N /főben/ 944 91 	179 	227 	437. o lo 



6/b ez. melléklet  

A szükségleti körök rangsora és a választandó pálya szintje  
szerinti fontossági értékeltérések indexei:  

LÁNYOK  

teljes minta  eltérés indexek a választandó pálya szintje  
szerint  szükségleti fontos 

~""6.-körök -körök m - 	sági 
nevezése 	érték 

nem vá- 
laazolt  

felső- 
foku  

közép- 	szak- 
foku 	munkás 

Ugyvi- 	sz.-len 
teli 	fizikai 

1  
2  

3  

4 

5 .  
6 

ambició 
munkahely 
társas jel-
leg  
szociabili-
tás  
esztétikum  
fizikai  

5,865 
5,442 

5,146 

5,o58 

4,952 

+0,064x  -0,005x  -o,ollx  +0,023x  -0,132X  -0,115x  
-0,056x  -o,315 	+o,187x  +o,172x  +o,225x  -o,317  

-0,389 	+o,o77x  +0,059x  -0,011x  -o,413 	+o,o84
x  

-0,429 	+o,725 	-o,214x  -0,520 	-o,458 	-o,683  

-o,195x  +o,321 	-o,o98x  -o,lo9x  -0,852 	-0,452  

aktivitás  4,723 +o,163x  -0,106x  -0,018x  +0,111x  -o,188x  +0,902  

7 anyagiak  4,238 +0,391 -o,585 +0,139x  +o,448 -o,lo5x  +1,137  

8 politikum  4,153 +o,o9ox  +0,214 -o,lo7x  -0,166x  -o,186x  +o,597  

9 alkotás  4,121 -o,192x  +0,386 -o,147x  -0,170x  -o,688 	+o,129x  

lo elmélyülés  3,989 -o,2o3 +ó,784 -0,380 	-0,379 -o,622 	-o,364  

11 kötetlenség  
igény  3,789 +o,511 +0,184x  -o,o34x  -o,323 -0,422 	+o,461  

12 vezető  
szerep  3,371 -0,214 +0,112x  -o,o17x  -0,066x  -0,138X +o,629  

13 kényelem  3,367 +o,162x  -0,350 +o,o3ox  +o,315x  +o,466 	+o,008x  

14 munkamód . 	. 3,287 -o,187 +0,223 -0,224 	+0,152 	-o,654 	-0,037x  

15 speciális  
érdeklődés  3,196 -o,o53x  +o,434 -0,242 	-o,214 -o,196 	+o,o54x  

16 szórakozás  3,o65 +o,o92x  -o,275 +o,o74x  +0,226  -0,032x  +0,560  

17 szellemi  
passzivitás  2,975 +0,339 -o,972 +o,287 	+0,729 +0,492 	+0,525  

18 külső be- 
folyások  2,011 +o,318 -o,691 +o,o98x  +0,599 +o,222 	+1,864  

N /főben/  933 7o 300  3o2 	223  3o 	8  



+0,023 

-0,751 

-0,0341  

+o,331 

-o,o42x  

+0089x 
 

+1,093  

70,279 

+o, 078 

+0,431  

+0,231  

-o,165x  

-0,0821  

+0,303 

+o,392 

+0,343 

+0,386 

+0,482 

+o,746 

+00461  

+0, 0191  

-o,1o4x  

+00631  

+0,0131  

-00481  

-0,039x  

-0,0261  

+0,0931  

+0,1241  

-o,o32x  

-0,0341  

+o,1o0x  

-o,o61x  

+0,1361  

-o,o47x  

-0,0261  

+o,369 

+0076x  

-0,1081  

-o,224 

-o,354 

-o,228 

-0,275 

-o,1o2x  

-0,0361  

+o,482  

-0,031x  

+0,322 

+0,845 

+0,377 

-o,176 

+0,298 

+0,263 

+0,0681  

+0,319 

+o,588 

+0,337 

-1,261 

-0,317 

+0,187 

-0,419 

-0,679 

+o,682 

-0,291 

-o,114x  

+ 0, o49 

-0,152  

-o,333 

+o,765 

+0,195 

-o,148x  

+0,221  

+0,479 

+0,004x  -0,0631  

+o,332 -0,072
x 
-0081

x 
 

+0,797 

-o, 3o9 

+o,987  

+o,783 

+0,258 -o,184
x  

o,1391  +0,002x  

-o,o61x  -o,773 

-0,261x  -0,052x  

7/a sz. melléklet  

A szükségleti körök rangsora és az iskolaválasztás sze-

rinti fontossági értékeltérések indexei: 

FIUK 

eltérés indexek az iskolaválasztás szerint teltes minta  
szükségleti fontos- rang-körök meg- sági 	nem vá- 

BOr  nevezése 	érték nul  tov.lamszetott 
gimná- 
zium 

szakkö- 
szak- 

zépisY. munkás 
Yepzo 

szak- 
iskola 

	

1 ambició 	5,668 

2 fizikai 
aktivitás 	5,286 

3 munkahely 5,142 
4 anyagiak 	5,o96 
5 társas jel- 

leg 	4,717 
6 szociabili- 

tás 	4,564 

	

7 alkotás 	4,5o1 
8 kötetlenség 

igény 	4,201 
9 esztétikum 3,919 

lo elmélyülés 3,709 

	

11 munkamód 	3,661 
12 politikum 3,574 

13 szellemi 
passzivitás 3,351 

14 vezető 
szerep 	3,281 

15 	szórakozás 3,178 

	

16 kényelem 	3,155 
17 külső be-

folyások 	2,623 
18 speciális 

érdeklődés 2,593 

N /főben/ 944 	12 57 167 335 371 	1 



7/b Ez, melléklet  

A szükségleti körök rangsora és az iskolaválasztás sze-

rinti fontossági értékeltérések indexei:  

LÁNY 0$  
• 

teljes minta  

ezüksegleti fontos- rang-körök meg- sági nem ta- nem vá- 
sor nevezése 	érték nul to- lasztott ~á  

1 ambició 	5,865 -o,678 +o,161x  -0,287  

2 munkahely 	5,442 -o,005x  +o,25o -o,316  

3 társas jel- 
leg 	5,146 -o,771 -o,787 +0,141 x  -o,o41x  +0,135x  -0,146x  

4 szociabili  
tás 	5,058 -o,8o8 -0,494 +o,635 -o,114x  -o,532 -o,497  

5 	esztétikum 4,952 -o,890 +o,222 +o,181 +o,008x  -o,151x  -o,586  
6 fizikai  

aktivitás 	4,723 +o,527 +o,662 -o,139x  -0,007x +0,131x  -o,3o8  
7 anyagiak 	4,238 +1,199 +o,634 -o,651 +o,121x  +0,499 +0,542  
8 	politikum 	4,153 +o,222 -o,127x  +o,175 -o,o65x'-o,118x  -0,127x  
9 alkotás 	4,121 -0,309 +o,o58x  +o,176 -o,o7ox  -0074x  -o,243  

lo 	elmélyülés 3,989 -o,114x  +0,190 +o,663 -0,289 -0,393 -0,599 
 

11 kötetlenség  
igény 	3,789 -0,039 +0,314 +o,187 +o,o26x  -0,409 -o,155x  

12 vezető  
szerep  

13 kényelem  
14 munkamód  

15 	speciális  
érdeklődés 3,196 +o,116 x  -o,17o +0,353 -0,231 -o,o38x  -0,147  

16 szórakozás 3,o65 +o,122x  +o,397 -0,348 +o,o42x  +o,356 +o,2o3  
17 szellemi  

passzivitás 2,975 +1,115 +o,666 -0,948 +o,119 x  +0,890 +0,903  
18 külső be-  . 

folyások 	2,oll +1,301 +0,938 -o,776 +o,128 +o,725 -0,035 
 

N /föben/ 	933 	16 	39 	293 	373 	171 	41  

eltérés indexek az iskolaválasztás szerin t . 

vább 	még 	zium  zepisk. képző  iskola  

+o,o36x  +o,117x  +o,o62x  
+o,o46x  +o,242 +o,558  

szakkö- musnkás szak- 

3,371 +o,o66x  +o,o91 +o,ollx  +o,olox  +o,009x  -o,322  
3,367. -o,o55x  +o,736 -o,4o5 +o,006x  +0,428 +o,365  
3,287 -o,225 +o,123x  +o,164 -0,123x  +0,14o -o,653  



eltérés indexek az átlagosz- 
tályzat szerint  

1-2,49 2,5-3,49 

-o,131g  +o,166x  

+0,075x  +0,007x  

-0,156
x 
 +0,057x  

+0,475 	+0,251  

+o,o38x  +o,o28x  

-0,295 	-o,o57g  

-o,263 	-o,149 

-o,119x  -0,204 

-0,185x  -o,o82x  

-o,322 	-o,185 

-0,137x  -o,o43x  

+0,229 	-o,o12x  

+1,o71 +0,447 

+o,175x  +0,144x  

-0,015x  +0,064x  

+0,552 +o,o73x  

+o,962 	+o,259 

-0,168x  -o,o69x  

3,5-4,49 4,5-5  

-o,lo2x  -o,lo8x  

+o,o45x  -o,346  

+0,090x  -0,344  

-o,187  -1,177  

-o,lo7x  +o,247  

+o,o44x  +0,63o  

+o,o83
x  

+o,785  

+0,259  +o,o61x  

+o,16ox  +o,319  

+o,121x  +1,255  

+0,057x  +o,196x  

-0,119x  +o,14ox  ~ 

-0,539  -1,672  

-o,164
x  

-o,281  

-0,031x  -0,130x  

-o,228  -o,369  

-0,459 	-o,968  

-o,o21x 	+o,955  

147 	372 	341 	84  

8/a ez. melléklet  

A szükségleti körök rangsora és a tanulmányi átlag szerin-
ti fontossági értékeltérések indexei:  

FIUK  

teljes  minta  
S zük égie  

rang- körök meg- sor 	nevezése  

fontos 
sági  
érték 

1 	ambició  5,668 

2 	fizikai ak- 
, 	tivitás 	5,286  

3 	munkahely 	5,142  
4 	anyagiak 	5,o96  
5 	társas jel- 

leg 	4,717  
6 	szociabilitás 	4,564  
7 	alkotás 	4,501  
8 	kötetlenség  

igény 	4,201  

9 	esztétikum 	3,919  
lo 	elmélyülés 	3,709  
11 	munkamód 	3,661  

12 	politikum 	3,574  

13 	szellemi  
passzivitás 	3,351  

14 	vezető szerep 	3,281  

15 	szórakozás 	3,178  

16 	kényelem 	3,155  
17 	külső befo- 

lyások 	2,623  
18 	speciális  

érdeklődés 	2,593  

N /főben/ 	944 



teljes  minta 
rang- sz ségleti 
sor körök meg- 

nevezése 

 

fontos-
Sé i 
értek 

	

1 	ambició 	5,865 

	

2 	munkahely 	5,442 

	

3 	társas jelleg 	5,146 

	

4 	szociabilitás 5,o58 

	

5 	esztétikum 	4,952 

	

6 	fizikai ak- 
tivitás 	4,723 

	

7 	anyagiak 	4,238 

	

8 	politikum 	4,153 

	

9 	alkotás 	4,121 

	

lo 	elmélyülés 	3,989 

	

11 	kötetlenségi  
igény 	3,789 

	

12 	vezető Szerep 3,371 

	

13 	kényelem 	3,367 

	

14 	munkamód 	3,287 

	

15 	speciális 
érdeklődés 	3,196 

	

16 	szórakozás 	3,o65 

	

17 	szellemi 
passzivitás 	2,975 

	

18 	külső befo- 
lyások 	2,011 

8/b sz. melléklet  

A szükségleti körök rangsora és a tanulmányi átlag szerin-
ti fontossági értékeltérések indexei: 

LÁNYOK 

eltérés indexek az átlagosz- 
tályzat szerint 

1-2,49 2,5-3,49 3,5-4,49 4,5-5 

-0,118x  +o,o9421  +o,o51x  -0,183x  
+o,o52x  +0,221 +o,o91x  -0,515 
-o,423 -o,o59x  -o,o22x  +o,3o7 
-o,877 -0,490 4o,148x  +0,749 
-o,323 -o,193x  +o,144x  +o,23o 

-o,o84x  +o,254 +o,008x  -0,327 
+o,654 40,414 -o,o2ox  -o,811 
-o,165x  +o,olox  -0,059x +0,180$  
-0,302 -o,136x  -0,009x  +0,337 
-0,519 -o,413 -o,o25x  +o,844 

-o,199 -0,145x  +o,122x  +0,034x  

-o,o46x  +o,14ox  -0,105x  +0,040x  
+o,38o +o,2o9 +o,o42x  -0,539 
-o,o58x  -o,o64x  -o,008x  +o,13ox  

-o,272 -o,o94x  -o,o21x  +0,580 
+o,417 +0,242 +o,009x  -0,529 

+1,266 +0,703 -o,llox  -1,288 

+1,35o +o,614 -0,245 -o,928 

Aki  /főben/ 	933 	83 	264 	394 	192 



9. sz.  mellékle .  

A pálvaválasztás Összefüggés e a tanulményi átlaggal  
ptemenként  /1/  

9~ 

e választott 
pálya szintje 

a tanulók megos zlása pálya-  
szintek szerint  átlag  

eredmény  nem 1-2,49 2,5-3,49 3,5-4,49 4,5-5,o ösaz. 

értelmiségi fia 	1,6 6,3 28,4 72,5 18,9 4,10  
lány 	o,6 6,o 33,8 74,6 31,9 4,58  

együtt 	1,3 6,2 31,4 74,0 25,3 4,24  

középfoka  fia 	lo,6 2o,6 36,4 16,9 23,8 3,53  
lány 	23,6 35,1 44,0 15,3 33,5 3,64  

együtt 	14,7 26,6 40,6 15,8 28,6 3,59  

szakmunkás fia 	73,2 66,o 26,7 6,3 48,7 2,87  
lány 	51,1 46,3 14,7 2,1 24,1 3,o6  

egyUtt 	66,1 57,9 20,1 3,4 36,6 2,93  

ügyviteli lány 	4,o 5,3 2,3 0,2 2,9 3,21  

szakképzet- fia 	4,9 o,7 0,0 0,0 1,2 2,o6  

len fizikai  1ény 	4,o 1,9 o,2 0,0 1,o 2,66  
együtt 	4,6 1,2 o,1 0,0 1,1 2,33  

nem vá- fiu 	9,7 6,4 8,5 4,3 7,4 3,17  

lasztott  lány 	16,7 5,4 5,o 7,8 6,6 3,47  
egyUtt 	12,o 5,9 6,5 6,6 7,o 3,31  

összesen  fiu loo,o loo,o loo,o loo,o loo,o 3,27  
lány loo,o loo,o loo,o loo,o l00,0 3,68  

egyUtt loo,o loo,o loo,o loo,o l00,0 3,47  

[1/ A tábl'zatot az 1982-ben végzett iskola- és pályaválasztási  
szándékvizsgálat eredményei alapján közöljük.  


