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BEVEZETÉS 

A pályaválasztási döntés rendkivül fontos esemény a fiatalok 

életében, hiszen célja szerint olyan mozzanat, amely a fel-

növekvő nemzedék egész életére kihat. Nem véletlen, hogy ku-

tatók serege foglalkozik a témával, s könyvtárnyi a kérdés-

sel foglalkozó szakirodalom. Mégsem állithatjuk azt ma sem, 

hogy a pályaválasztási döntés problémamentes. 

Természetesen meg kell állapitani:a döntés nem egyszeri ese-

mény, hanem folyamat. Magát a döntést hosszabb-rövidebb idő-

szak - a pályaorientáció - előzi meg. Ez az időszak részben 

(néha sajnos egészében) spontán is lehet, törekvésünk azonban 

az, hogy lehetőleg a tudatos elemek erősödjenek, vagyis maga 

a döntés a lehető legkidolgozottabb, legmegalapozottabb legyen. 

A pályaválasztás előtt álló tanulót a legkülönfélébb hatások 

érik, döntését a legkülönbözőbb ingerek alakitják, befolyásol-

ják. Ilyen értelemben a'pályaorientációs folyamat a legszéle-

sebb társadalmi szintéren zajlik. Azonban e társadalmi szin-

tér egyes tényezői (szülők, barátok, ismerősök stb.) igen ke-

vés - és gyakorta helytelen - pályaválasztási ismerettel ren-

delkeznek, befolyásoló erejük viszont olyan mértékü, hogy azt 

e kérdésekkel 'hivatalból" foglalkozó szervek jelenleg alig 

képesek ellensulyozni*. Pedig: 

'A gyermek fejlődésében mutatkozó átmeneti nehézségek,a kedve-

zőtlen kőrnyezeti feltételek és a helytelen nevelés következ- 
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tében sokszor nehezen helyrehozható személyiségzavarhoz, vagy 

konfliktushoz  vezetnek.' (Duró, 1965.) 

Különösen érvényes ez az általános iskolát frissen végzett 

tanulók esetében, mert ők bizonytalanok, nincsenek (vagy 

alig vannak) kialakult elképzeléseik a pályaválasztásban. 

(Nádor, 1979.) Igy természetesen felerősödnek döntésükben az 

előbb emlitett környezeti ráhatások. 

A konkrét pályaorientációs problémák leginkább a szakmunkássá 

válás folyamatában mutathatók ki. Egész sor olyan objektiv 

és szubjektiv motivum bonyolitja e folyamatot, amelynek vizs-

gálatával, értékelésével még adós a kutatás. 

Ilyen - véleményünk szerint igen lényeges és részben még min-

dig feltáratlan - terület a szakmunkáspályát választók én-

képének, pályaképének  alakulása, a fentebb taglalt körülmények 

és motivumok hatása erre az én-képre, pályaképre. Ezért dolgo-

zatunkban vizsgálni kivánjuk egy körülhatárolt területen - 

Bács-Kiskun megyében - a szakmunkáspályákat választók, illetve 

az ilyen munkakörben elhelyezkedő pályakezdők én-képének, pá-

lyaképének  helyzetét, alakulását. 

Pályalélektani szempontból elsősorban az indokolja a kutatást 

és a tanulságok levonását, hogy a vizsgálatok körébe tartozó 

fiatalok én-képe igen változó - gyakran ellentmondásos -, s ez 

a tény a döntést lényeges módon befolyásolja, hiszen pályaiden-

tifikációs tudatuk kialakulására és megszilárdulására nagy ha-

tással van. 
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Megitélésünk szerint hangsulyozza a kutatás fontosságát az a 

tény is, hogy Bács-Kiskun megyében jelentős számu fiatal (kb. 

4.000-4.500 fő) kerül évente szakmunkásképző intézetekbe, s az 

esetleges kényszerpálya - vagy éppen pályaelhagyásuk - lénye-

gesen befolyásolja a megye szakember-ellátottságát is. 

A jelen dolgozatban a pályaválasztási döntés időszakát (mint 

a szakmunkássá válás folyamatának kezdetét) és a beilleszkedést 

(mint a folyamat végpontját) vizsgáljuk részletesen. 

Felmérésünk longitudinális jellegű, 5 éves időtartamot ölel 

fel. Három fő része van: 

az 1980/81-es tanévet 

az 1981/82-es tanévet és 

az 1984/85-ös tanévet foglalja magában. 

Mindez természetesen a pályaorientációs folyamat tudatosabbá 

tétele érdekében történik. Célunk az, hogy a vizsgálódás ered-

ményeképpen hasznos és konkrét javaslatokat tegyünk e nélkülöz-

hetetlenül fontos folyamat jobbitására. 

A felmérés konkrét célja:  az 5 éves időtartam alatt vizsgálni 

és elemezni a végzős általános iskolások pályaképének fejlett-

ségét, feltárni a pályamotivációs tényezőket, figyelemmel ki-

sérni a pályára állitódás első szakaszában lévő szakmunkásta-

nulók önismeretének (én-képének) és pályaképének összefüggése-

it a továbbiak szempontjából, ezen kívül felmérni az effektive 

pályára állitódott, kiképzett szakemberek én-képének és pálya-

képének hatásait a munkahelyi légkőr és kőrülmények, valamint 
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a pályaelhagyás és továbbtanulás (énfejlesztés) tükrében. 
• 

Dolgozatunkat öt fő fejezetre tagoljuk. Az I. fejezetet 

kiindulási és elméleti alapvetésnek tekintjük. Kivonatosan 

összegezzük az én-képre, önismeretre és pályaképre vonatkozó 

elméleteket, legáltalánosabb nézeteket, mert témánk feldol-

gozása ezekre épülten lehetséges. 

A II. fejezetben választ keresünk arra, hogy a pályaválasztás 

előtt álló fiatalok döntésére kiknek (személyeknek és szervek-

nek) van befolyása. Milyen mértékben minősithető a döntés meg-

alapozottnak, figyelemmel_ a tanuló őn- és pályaismeretére is. 

(A kutatás alapdokumentuma az 1. sz. melléklet szerinti kérdő-

iv. Ezt a Bács-Kiskun Megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 

munkatársai állitották össze.) A felvétel az 1980/81. tanévben 

történt Kecskemét, Helvécia, Hetényegyháza és Városföld ösz-

szesen 28 általános iskolájában. Valamennyi választ adó (276 

fiu és 225 leány: 501 tanuló) a kérdés feltevésének idején már 

döntött (döntésre kényszerült), hiszen továbbtanulási jelent-

kezési lapját már kitöltötte. 

A III. fejezet ugyancsak kérdőives dokumentációra (2. sz. mel-

léklet) épülten szemlélteti egyrészről, hogy a vizsgált 

tanulók pályaválasztási döntése realizálódott-e, de fő tartal-

ma - - másrészről -, hogy a gyakorlati tapasztalatok megváltoz- 

tatták-e a fiatalok - most mér szakmunkástanulók - önismeretét, 

igazolódtak-e és milyen mértékben az elsődleges ismeretek, a 

- most mér gyakorlatban is érzékelt - szakma élményt adó szaka- 
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szában. Ezt a kérdőivet szintén a BKM PTI közremüködésével, 

az 1981/82. tanévben azokkal a szakmunkástanulókkal töltettük 

ki, akik az 1. sz. melléklet szerinti kérdőiven válaszoltak 

(a választ adók száma az időközben történt lemorzsolódások mi-

att 346 főre csökkent). 

Dolgozatunk IV. fejezetében a - most már pályára került - 

szakmunkások pályaképének, önismeretének és pályaidentifikáció-

jának mélységét, realitását, valamint a pályaelhagyás okainak, 

arányainak empirikus vizsgálatát értékeljük és viszonyitjuk 

adatainkhoz. Ezen vizsgálat fő alapdokumentuma szintén kérdő-

iv, melynek összeállitása az előzőek (I. és II. sz . mellékle-

tek) megfelelően kibővitett, egyetemes változataként történt. 

Vizsgálatunkat 1984 utolsó negyedévében végeztük el, 209 fia-

tal - aktiv dolgozó - szakmunkás körében. 

Témakörünk utolsó, V. fejezetében az eddigi longitudinális 

vizsgálatok összegzését adjuk, valamint javaslatokat teszünk 

a pályaválasztást elősegiteni hivatott rendszer kulcsfontossá-

gu elemeinek lehetséges optimalizálására. 

Alkalmazott módszerek:  

Kérdőives (ankét) eljárások, direkt és feleletválasztásos kér-

désekkel, attitüdskála 5 foku itemmel. 

A fenti módszer kiválasztása a nagyszámu minta hatékonyabb, 

gyorsabb vizsgálata miatt vált szükségessé. 
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Statisztikai eljárások:  manuálisan végzett százalékszámitás 

és elemszámok összevetése. Gépi statisztikai feldolgozás: 

gyakorisági sorok és értékek megállapitása, gyakorisági (chi)' 

próbák, megoszlások, variancia és itemanalizis, szóródás és 

átlagszámitás, szignifikanciavizsgálat, relativ gyakoriságok, 

taxonometria, relativ megoszlás, hisztogram. 

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az 1980/81. tanévben történt 

I. sz. Kérdőiv adatait előzményként szükséges tájékozódó jel- 

leggel  dolgoztuk fel - részben gépi kapacitás hiányában -, igy 

az itt található adatokat kizárólag százalékos, illetve /fős 

értékkel adtuk meg, ezek a mutatók tehát nem szignifikancia-

értékűek. Megfelelő kiindulási alapként szolgálnak azonban 

további kutatásainkhoz. 

Végezetül köszönetet mondunk 	Hargitay Gábor pedagógusnak 

és 	Verók István pszichológusnak, akik a kérdőivek össze- 

állitásánál segitséget nyujtottak, valamint Barna László mate-

matikusnak, Csorba Sándor és Majsai Juhász Ferenc kollégáink-

nak, akik az adatok programozásában és feldolgozásában segi-

tették munkánkat. 



I, AZ ÉN-KÉP ÉS PÁLYAKÉP ALAKULÁSÁNAK PSZICHOL6- 

GIAI SAJÁTOSSÁGAI 

Az életpálya fogalmának első megjelenései a pszichológiában a 

pályaválasztáshoz kapcsolódnak. Azonban, amint a "pálya" szó 

is jelzi, nem valamiféle egyetlen választási aktussal, hanem a 

hosszu évek alatt kifejlődő és tudatosan fejlesztett életuttal 

foglalkozik, amelyet maga a munkatevékenység jellemez. A pszi- 

chológiának egy sajátos ága; a pályalélektan az, amely specifi-

kusan foglalkozik nemcsak a pályaválasztás folyamatával, prob-

lémáival, hanem az egyén "életfolyamatával" is. A.munkatevékeny-

séget az egyéni és társadalmi sorba beépitve, összefüggésként 

vizsgálja, elemzi az első munkamegnyilvánulástól kezdve az e-

gyén életpályáján keresztül, mintegy az egyén életmüvének be-

teljesedéséig. 

Mielőtt azonban munkánkban a pályalélektan módszereinek, aspek-

tusainak alkalmazására kerülne sor, olyan kérdésekre szeretnénk 

' választ keresni, amelyre az általános és fejlődéspszichológia, 

valamint a szociálpszichológia tudománya nyujthat elemző bete-

kintést, nevezetesen: 

- a személyiség és fejlődő én-képének alakulása hogyan reali-

zálja az egyén pályaképét? 

- mely életkori intervallumban beszélhetünk pályaérettségről, 

amelynek kiteljesedése az egyén pályaválasztásán át adekvát 

életutat, önmegvalósitást tesz lehetővé; - végül: 

- jelenlegi társadalmunkban milyen szociálpszichológiai hatások 
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és motivációs tényezők'alakitják az egyén én-képét, pályaké- 

pét, a későbbiek folyamán 'pedig  pályaidentifikációját, mint 

önmegvalósitásának és egyéni értékrendjének manifesztumát? 

Dolgozatunk első fejezetében tehát olyan elméleti vizsgá- 

' latokkal szeretnénk foglalkozni, amelyhez okvetlenül szüksé-

ges a praepubertás és pubertáskoru fiatalok én-képének, pálya-

képének fejlődését is figyelembe venni. 

Mi felnőttek természetesnek tartjuk, hogy a világról Viszony-

lag jól tájékozottak vagyunk, sőt magunkról is, hiszen avilág-

ban  élünk, annak részesei vagyunk. Képesek vagyunk azt külön-

választani magunktól, más emberek cselekedeteit önmagunkétól 

kritikusan elkülöniteni, tehát éntudattal rendelkezünk. Sőt, 

mivel közösségben élünk - legyen bár ez kőzvetlen, vagy eszmei 

közösség - a közös cél, közös érdek, közös értékrend mellett 

bizonyos vonatkozásu közösségi azonosulás, a 'mi' tudat is je-

len van viselkedésünkben. Kőzösségben mérve, értékelve, össze-

hasonlitva magunkat, tehát saját éntudattal rendelkezünk. Ez 

a tudatosulás az én-kép kialakulásának alapfeltétele, ám ennek 

fejlődési törvényszerüségei vannak. Ha az éntudat aktivan mü-

ködik, képesek vagyunk nemcsak a világról és a benne saját 

helyzetünkről tájékozódni, hanem viszonylag independens módon 

hatni is tudunk környezetünkre (asszimilativ személyiség), át-

éljük saját tetteinket, s ez már egy viszonyitás, mely önisme-

retünket fejleszti, formálja. A kevésbé dinamikus személyiség 

nem mindig képes kőrnyezetét hatékonyan alakitani, befolyásolni, 



igy a mikrokörnyezet szokásait, normáit jórészt csak átveszi, 

annak passziv részese is maradhat (akkomodativ személyiség). 

Azonban személyiségünk alakulása öröklött adottságainkon ki-

vül óriási mértékben a környezet hatásmechanizmusaitól is 

függ. E hatások internalizációja a személyiség értéktudati 

fejlettségének tükrében nyer egyéni szinezetet. 

Mivel az én-kép az egyén tudatosulása folyamán alakul ki és 

fejlődik, ehhez elengedhetetlen a tudat aktiv dominanciája, 

ahol az egyén pszichikumának két jellemzője van jelen: egyfe-

lől a személyiség nyitottsága, müködése, másrészt saját lel-

kiállapotáról, tevékenységéről való kőzvetlen tudása. 

Természetesen nemcsak készség-szintű, rutinszerű tudatosulás 

létezik - lehet spontán tudatmüködésről is beszélni a külön-

böző megismerő, cselekvő, értékelő stb. tevékenység folytán 

is, melyet a két jelzőrendszer bonyolult szövevénye egyaránt 

irányithat. 

"Az  én-tudat saját testünk létezéséről, szervezetünk müködésé-

ről, cselekvéseink alanyáról, vagyis önmagunkról való tudá-

sunk.' (Kiss Tihamér, 1973.) 

Óntudatunk strukturájában több, magában foglalja az én-tudatot, 

de egyben önértékelésünket, társadalmi szerepünk tudatát is. 

Az öntudat pszichológiai és filozófiai kategória, olyan lelki 

képződmény, amely hosszu fejlődés révén alakul ki," fejlődik, 

rendszereződik és saját értékrendet ad. Ha pedig az én-képet, 
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mint jelenséget vizsgáljuk, olyan jellegzetes képződményt ka-

punk, amely nemcsak az én-tudatot, önismeretet, de az egyén 

öntudatát is magában foglalja. Igy ez a személyiség saját 

(autosztereotip) és mások (heterosztereotip) véleménye alap-

ján önmagáról alkotott összképét adja. Ez mindig flexibilis, 

változhat az életformák, a magatartási modellek, minták, va-

lamint az egyéni itélőképesség fejlettségi szintjének megfe-

lelően. Amikor a külvilág ingerei keresztülfolynak az egyénen, 

az ingerek átértékelései szubjektivvá válnak, s ez néha szub-

jektiv beállitódást, értékrendi deformitást is előidézhet. 

A mai fiatalok nagyon sokféle hatás alá kerülnek, sokszor 

kénytelenek igen expressziven reagálni ezekre a hatásokra, 

igy a korábbi én-kép elveszti természetes motivációs bázisát, 

egyfajta minőségi ugrás jön létre, amely az egyén én-képét át-

strukturálja.Ily módon bizonytalansági érzés lép fel, amelyen 

csak az ismételt fejlődés, vagy megerősités segithet: a sta-

bil világnézet és ennek megfelelő értékorientáció kialakitása. 

Ezzel a környezet befolyása ellenére a személyiség önmaga 
fenntartására, önmegvalósitására lesz képes, kialakul a viszony-

lag állandó én-kép, mely mindig a pszichés funkciók,dinamikus 

központja (kortikális dominanciája) lesz. ' 

Érdemes most megvizsgálni a praepubertás, illetve pubertás 

kori én-kép sajátosságait. 

Fokozatos fejlődéslélektani és pszichoszociális hatások alap-

ján már korábban megalapozódik a serdülők általános feladat-

és kötelességtudata, mely az erkölcsi tudat alapját képezi. 



- 13 - 

Elősegiti ezt a tanulásban elért sikerélmény, örömérzet, de 

ez nem minden alakuló személyiséget jellemez egyformán. Van, 

akinél ez létrejön ugyan, de a kötelességellátás belső moti-

váltsága, kellő átélése csak sokára jelentkezik. Ilyenkor az 

iskolai és családi nevelésnek igen fontos feladata a kellő 

lelki motiválás, mert a sorozatos teljesitménybeli és a vele-

járó pszichés kudarcélmények könnyen sulyos személyiségtorzu-

lást okozhatnak. A kellő időben teremtett feszültségfeloldás, 

a feladatok vonzó jellege (Zeigarnik hatás) a megfelelő moti-

váció nagymértékben hozzájárulhat az akarat fejlődéséhez, az 

önértékelés reális alakulásához. Ezen kivül a sikeres szociabi-

litás, kollektivitás, °mi° tudat kialakulásával a tanulók fi-

gyelme olyan viselkedésmodellek, magatartásformák felé irányul, 

akik eszményt jelentenek számukra, olyan "eszményi én"-t, 

amellyel azonosulni igyekszik oly módon, hogy ezzel összeveti 

saját valós én-képét, igyekszik az általa kiválasztott esz-

ményképet utánozni, s eközben teljesitményei révén növekszik 

önbizalma, önérzete is. Igy számos olyan uj képessége létrejö-

het, kifejlődhet, amely a továbbiakra sokszor döntő hatással 

lehet. Az én-kép fejlődésének vizsgálatánál ezek a tényezők 

mér olyan jelentőséggel birnak, amely a személyiség pályaképét 

nagymértékben alakithatja, formálhatja, sokszor egy-egy esz-

ményképmodell hosszu éveken át végigkisérheti és befolyásolhat-

ja a további személyiségvonásokat is. 

Igor Kon (1979) az önmeghatározás szempontjából a következő 

én-kép tipusokat különbözteti meg: 
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1) Reális én (domináns) 

2) Dinamikus én (amilyenné válni akarok) 

3) Fantasztikus én (álmaimban, vágyaimban megvalósuló) 

4) Ideális én (ezzé kell válnom, ha elveimet megvalósitom) 

5) Potenciális én (válhatnék ilyenné is, ha ...) 

6) Idealizált én (ilyennek látom szivesen magam) 

Fenti kategóriák közül főleg a valós, reális én-kép (Realbild) 

és ideális én-kép (Idealbild) gyakori egybevetése, mint ön-

ellenőrzésre, tehát önnevelésre motiváló hatása a legkiemelke-

dőbb. Figyelembe véve ugyanis, hogy a serdülőkor éveiben még 

nem stabil az én-kép, hanem igen plasztikus, ezért csak megfe-

lelő ideig tartó gyakorlatszerzéssel, értékrendalakitással tud-

ja elhelyezni személyiségét világunkban a tanuló. A serdülőre 

ebben a korban az intenziv ° énkeresés° jellemző, sokat vitázik, 

és töpreng, ezáltal csiszolódnak, kristályosodnak erkölcsi, 

érzelmi és célrendszerbeli értékei, igy alakul ki saját képes-

ségeinek számbavételével életterve is. Az én-kép önmeghatáro-

zó, önleíró funkciója mellett tehát az én, mint szociális be-

állitódás, a személyiségnek önmagához való viszonyaként is 

szerepel, mely I. Kon (1979) szerint az alábbi sémaként müködik: 

megismerő én-kép 

(önmagáról való 
ismeretek)  

 

viselkedési én-kép 

(az előzőek alapján 

a személyiségnek ön-

magához való gyakor- 

lati viszonya)  

 

érzelmi én-kép  

(önbecsülés, ön-
érzet, érzelmi 
átértékelése) 
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Az én előbb ábrázolt dinamikus funkciója már szoros kapcsolat-

ban van a pályaválasztással, ahol a kialakuló értékorientáció 

rendszerint megfelelő irányu aktivitást is eredményez (pl. 

szakkörökben). Az itt felismert értékek további érdeklődést, 

kutatási szenvedélyt alakithatnak ki, amelyek szintén 

meghatározók lehetnek. G.W. Allport (1956) szerint ez az idő-

szak a sajátlagos törekvések kora. 

A megfelelő pálya keresésének csirái már az általános iskola 

alsó tagozatában kialakulhatnak, de a tulajdonképpeni részle-

tes pályaismeret  a felső tagozatos korra jellemző. Elősegitik 

ezt a különböző szaktantárgyak, szakkörök, de jelentős szere-

pe.van ebben az iskolán kivüli tevékenységnek, a serdülő mak-

ro- és mikrokörnyezetének pszichoszociális ingereinek, vala-

mint korunkra egyre jobban jellemző intenziv információs effek-

tusainak is. Ez a pályakép már nemcsak a pályák elemi fel§oro-

lását tartalmazza, hanem az egyes pályák tevékenységeinek le-

irását, a leirt pályák követelményeinek ismeretét is. A ser-

dülők önismeretének fejlesztése általában az önértékelés olda-

láról történik,-itt alakul, formálódik az éneszmény, s ez egy-

re tisztább, reálisabb képet ad. 

"Az önismeret, az éneszmény és önnevelés együttes kialakitásá-

nak célja a pályaválasztás szempontjából az, hogy a tanulókban 

megteremtődjenek egy fokozatosan önállóvá váló, munkában helyt-

álló, produktiv életvezetés feltételei." (Rókusfalvy, 1969.) 

Melyek azok a tényezők, amelyek a serdülők pályaképét, pálya-

orientációját alakitják, meghatározzák? 
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Az eddig kialakult értékrendszer tevékenység-szabályozó hatá-

sát nagymértékben befolyásolja az egyén érzelmi élete. Az ér-

deklődésnek, ezen belül a pályaérdeklődésnek további motiváló 

szerepe van. A személyi értékrendszeren belül külőnösen az 

énes vonatkozásu motivumok (életsiker, pályakivánság stb.) 

dominálnak hatásukban, ezek már 12 év körül tudatosan jelent-

keznek, de csak 17-18 éves korban válnak erős célrendszerbe-

li motivumokká. Az "Idealbild" is lehet a személyiség jellem-

ző része (énfejlődési motivuma), de a közelmult kutatásai 

azt bizonyítják, hogy a vizsgált tanulóifjuságnak csak mint-

egy fele tulajdonít jelentőséget olyan személyeknek, esemé-

nyeknek, amelyek saját életfelfogását alakitanák. A leányok 

esetében van inkább az eszményképeknek affektiv szerepe, mely 

főként pszichoszexuális identitásukat alakitja, erősiti. 

Ha a személyiség fejlődése, én-képalakulása megfelelő belső 

érést mutat, az egyén érdeklődése egyre megalapozottabb lesz, 

egyes témák határozottabbak, élénkebbek, elmélyültebbek lesz-

nek benne, mások viszont elszintelenednek, háttérbe szorulnak. 

Az egyén pályaválasztásában a pályaérdeklődésen kivül sok más-

féle érdeklődés is szerepet játszik. De a helyesen fejlődő 

egyéni érdeklődés egyik lényeges tulajdonsága, hogy jól sze-

lektál, a világból az egyén felé áramló megszámlálhatatlan, 

sokszinü hatást megfelelően szüri, noha a pályaérdeklődés 

profiljai nemenként eltérőek lehetnek, de az ismeretekkel, 

élményekkel együtt mindig érik a személyiség is, és kedvező 
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fejlődés esetén eljut a pályaválasztási érettséghez. 

'A helyes pályaválasztás, mint egyéni értékrend, nem immanens, 

mindenkor függ a személyiség morális készenléti állapotától, 

vagyis a pályaválasztás a személyiség tudatának és magatar-

tásának determináns szabályozója.' (Duró, 1983) 

Igy a pályaérettség kritériuma elvileg nehezebb, bonyolultabb. 

Gyakorlatilag kettős feladatot kell megoldani: a valóság le-

hetőségeit és valószinüségeit kell számba venni, ki kell ala-

kitani a reális választást, majd az egyéni adottságok és a 

munkaterület követelményeinek egybevetésével meg kell álla-

pitani az egyéni megfelelőség értékét. Csirszka J. (1966) sze-

rint éppen ez a realitáselv biztositja, hogy a választott pá-

lya valóban elérhető legyen. 

Sajnos, az eddigi kérdőives kutatások sokszor egyértelmüen 

azt bizonyitják, hogy 14-15 éves végzős általános iskolás 

fiu- és leánytanulók is zömmel a pályaválasztás szempontjából 

közömbös témák iránt érdeklődnek elsősorban. A szakmai jelle-

gű érdeklődés kialakulása és megszilárdulása ebben a korban 

még alig támasztja alá pályakivánságaikat. 

Éppen a közelmult kutatásai által hangoztatott "orientációs . 

elv" alapján válik napjainkban egyre nyilvánvalóbbá, hogy a 

képességeket jórészt 16-17 éves korban lehet hatékonyan ki-

bontakoztatni. (Ágoston, 1982) Igy érthetőbb lesz, hogy az 

általunk is vizsgált általános iskolai végzős korosztály 

többségének pályaismerete és önismerete nem olyan fejlett, 
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hogy az érdeklődésének megfelelő pályát kellő biztonsággal 

ki tuná választani. Napjainkban egyre nyilvánvalóbbá válik, 

hogy a differenciálatlan érdeklődésü, a hiányos, vagy tel-

jesen érdeklődés-fedezet nélküli tanulók pályaismerete fel-

szines, mozaikszerü. A megalapozott pedig a pályaválasztási 

érettség egyik fontos összetevője. Ezért a tanulóknak inten-

zivebb tájékoztatást, inditást kell kapniuk környezetüktől, 

de maguknak is aktívabban kell közreműködniük pályaismeretük, 

önismeretük és ezen keresztül önnevelésük fejlesztésében. 
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II. MOTIVÁCIÓS TÉNYEZŐK HATÁSA A SERDÜLŐK 

ÉN- ÉS PÁLYAKÉPÉRE . 

Hipotézis:  

A primer környezet penetranciájának érvényesülése döntő té-

nyező az egyén pályaképének alakulásában. A 14-15 éves koru 

serdülők én-képe és pályaképe általában diszharmonikus, hiá-

nyos, melynek oka az adott életkor differenciálatlan érték-

rendjén kivül a pályaidentifikáció előzetes  szakaszára jel-

lemző diffuzitás, a környezeti pályainformációk személyiség-

beli dezintegráltsága. 

"A pályaválasztási érettség olyan sajátos állapot, mely lehe-

tővé teszi a személyiség pályán való elhelyezkedését és a 

szakmai beilleszkedést, valamint biztositja a szakmai tartós 

sikert." (Rókusfalvy, 1969). 

Fentiek eléréséhez az alábbi kritériumoknak kell teljesülniük: 

1) Értékorientációs beállitódás 

2) Elemi pályaismeret kialakulása 

3) úrismeret, önnevelés készségszintje 

4) Magatartás és személyiségvonások összhangja 

5) Fentiek alapján pályaválasztási döntés megérlelése 

6) A pályára való szakmai felkészülés (tanulás) szakasza 

7) Munkahelyi beilleszkedés és pályamegvalósitás szakasza 

(Duró, 1983). 

Az 1. sz. Kérdőiv alapján (1980/81) kapott válaszokból arra 

lehet következtetni, hogy az általános iskolákban végző tanu-

lók személyiségének fejlődése bonyolult és ellentmondásos. 
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Elképzeléseik a választott pályáról, a munkakörülményekről és 

a munkafeladatokról rendkivül hiányos ismereteket tükröznek; 

ami azért is különösen szembetünő, mert a választ adó tanu-

lók - amint erre a bevezetőben már utaltunk - döntöttek, 

vagyis valamennyien megjelölték azt a szakmát, amelyet  - 

mint  irták - élethivatásul választottak. 

Mind az 501 tanuló név és iskolájának megjelölésével adta vá-

laszát. (Kérdőiv 1. sz. 1-2. kérdések.) A 3-4. kérdés felte-

vése azért látszott célszerünek, mert az erre adott választ 

egyrészről - követéses eljárásról van szó - megkönnyiti a 

kérdezett későbbi azonosítását, másrészről a szándék és a 

megvalósulás kontrollját is jelenti. 

A vizsgált :'tanúlók származás szerinti megoszlása az 5. kér- 

dés alapján volt megállapitható (1. sz; táblázat). 

1. 	sz. 	táblázat 

A szülők foglal- 
kozása 

Fiu Leány ússzesen 
sze- 

rint apa anya apa anya apa anya 

Fizikai fogl. 199 164 174 143 373 307 
- ebből szakképzett 91 47 ' 66 30 157 77 

Nem fizíkai fogl. 57 110 31 74 88 184 
- ebből értelmiségi 10 5 4 2 14 7 

Szülő nincs 20 2 20 • 	8 40 10 

A felmérés szemlélteti, hogy a megkérdezett tanulók körében 

összesen 50 családban nem érvényesülhet apai (40 cs.), illet-

ve anyai (10 cs.) nevelés. 

A tanulók döntő többsége fizikai foglalkozásu szülő gyermeke: 

apai részről 82,7 %-os, mig anyai részről 62,5 %-os arányban. 
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A s zakképzett fizikai foglalkozásu családok aránya (apai rész-

ről 42,1 %, illetve anyai részről 25,1 %) lényegében megegye-

zik a felméréssel érintett területre általában is jellemző 

arányokkal. A nem fizikai foglalkozásu szülők körében nem 

számottevő, de ebben a vonatkozásban nem elhanyagolható tény, 

hogy apai részről 15,9 %, mig anyai részről 3,8 %-ot képvi-

selnek az értelmiségi családok. (Az 501 tanuló esetében ez az 

arány természetesen csak 2, 8 26.) 

1) Referenciahatások a pályaválasztásban:  

Egyet kell érteni azzal, hogy a tanulók elképzeléseit egy 

adott pályáról - jelen esetben a kiválasztott szakmáról -  

a családi nevelés, a környezet, a lakóhelyi körülmények, az 

iskolai oktatás és nevelés hatásfoka, a pedagógusok segitő 

tevékenysége és példamutatása stb. együttesen alakitják. Ezért 

is tartottuk fontosnak a pályaorientáció alakulásának vizs-

gálatát. A 6. kérdésre adott válaszok alapján legfőképpen ar-

ra irányitottuk a figyelmet, hogy kik azok, akiknek a hatását 

a tanulók legtöbbre becsülik, akik e fontos elhatározásra mo-

tiváltak. 

A kérdé st igy fogalmaztuk meg: 

" Ki segitett a pályaválasztásban? (A megfelelő választ huzd 

alá! )" 	 . 

- Apa 

- Anya 

- Osztályfőnök 

- Szaktanár 

- Rokon 

• 
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- Barát 

- Ismerős 

- Pályaválasztási Intézet 

- Egyéb ... 

- Senki 

Sajnálattal kellett tudomásul vennünk, hogy a kapott válaszok 

többszörösen ellentmondásosak, utalnak felelőtlenségre is 

(a kérdés fogalmazása sem volt szerencsés), de a jövőre nézve 

egy sor teendőre orientálnak. 

2. sz. táblázat 

A fiuk válaszai 

Pályavá- 

lasztá- 

Sen- 

ki 
1 2 3 4 5 6 Válasz- 

itemek 

sát se- 

gitette főt jelölt segitőként 
szá- ará- 

ma 	nya % 

Apa - 14 49 49 24 5 1 142  24,8  

Anya - 15 58 44 24 5 1 147  25,5  

Osztályf. - 8 17 29 22 2 1 79  13,7  

Szaktanár - 8 4 5 4 1 - 22  3,8  
Rokon - 5 15 19 7 3 IMO 49  8,5  
Barát - 4 12 14 5 4 1 40  6,9  
Ismerős - 5 4 9 8 4 1 31  5,4  
PTI - 3 8 2 4 1 .  1 19 3,3 
Egyéb 	... - 1 1 3 2 - 7  1,2  
Senki 40 - - - - Ode 40  6,9  

Válaszolók 

(276 fő) 40 63 84 58 25 5 1 576 100,0 

megoszlá- 14,5 30,4 9,1 0,4 

sa (%) 22,8 21,0 1,8 
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A fiuk válaszaiból kitünik, hogy pályaorientálásban 

legfőbb szerepe a szülőknek van. Ezen belül elsődleges az 

anyának és másodlagos (bár csak minimális különbséggel) az 

apának. Ezt követően orientál az osztályfőnök, a rokon, a 

barát, az ismerős, a szaktanár, és csak végül a Pályaválasztá-

si Tanácsadó Intézet. Az egyéb válaszokat - ebben a vonatko-

zásban - nagyon pozitiv tényként kell figyelembe vennünk, 

miután egyesek (sajnos, csak nagyon kevesen) itt tettek emlí-

tést a szakköri foglalkozás, az üzemlátogatás és egyéb kiad-

ványok orientáló hatásáról. Végül. 276 fiutanuló közül 40 vá-

laszolta, hogy neki senki nem segitett döntésének kialakitá-

sában. Az ilyen válasz - néhány ésszerü kivétellel - felfog-

ható a mai serdülőkre jellemző szándékos indolenciának is. 

Figyelmeztető és kissé elszomoritó körülmény viszont, hogy 

a Pályaválasztási Tanácsadó Intézet - mint orientáló .ténye-

ző - ennyire kiesik a tanulók tudatából. Ezt még akkor is 

észrevételeznünk kell, ha - ebben a relációban - az áttételes 

hatások nem lennének elvitathatók. (A PTI 10 éves fennállását 

ünnepelte 1980. évben.) 

A leányok válaszait a 3. sz. táblázaton szemléltetjük: 



Pályavá- Sen- 

lasztá- 	ki 

sát se- 

gitette 

1 	2 	3 
	

5 	6 Válasz- 
itemek 

szá- ará- 
ma nya % 

főt jelölt segitőként 

4 	2 
0,8 

1,8 

Apa 	- 	3 	33 	29 	9 	2 	1 

Anya 	- 	17 	57 	43 	11 	3 	2 
Osztályf. 	- 	16 	30 	37 	13 	4 	2 
Szaktanár 	- 	1 	1 	6 	3 	2 	1 
Rokon 	- 	4 	10 	18 	4 	2 	2 
Barát 	- 	4 	6 	15 	5 	2 	1 
Ismerős 	- 	1 	5 	9 	3 	4 	1 
PTI 	- 	5 	1 	5 	2 	- 	1 
Egyéb ... 	- 	- 	1 	6 	6 	1 	1 
Senki 	26 

	

77 	16,1 

	

133 	27,9 

	

102 	21,4 

	

14 	2,9 

	

40 	8,4 

	

33 	6,9 

	

23 	4,8 

	

14 	2,9 

	

15 	3,1 

	

26 	5,6 

Válaszolók 

(225 fő) 26 	51 	72 	56 	14 
megoszlá- 11,6 	32,0 	6,2 
sa (%) 	22,7 	24,9 

477 	100,0 
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3. sz. táblázat 

•A leányok válaszai 

Az anya és a leánygyermek kötődése erőteljesen tükröződik. Kö-

zel kétszer több leánytanuló emliti motivációs tényezőként 

ányját, mint az apját. Szembetünő, hogy az apai ráhatásnál még 

az osztályfőnöki ráhatás is nagyobb. Ezt követően érvényesül 

(rangsorban) a rokoni, a baráti, az ismerősi, a szaktanári és 

csak végül a PTI befolyása. A leányok egy része (11,6 %-a) is 

azt a választ adta, hogy senki nem segitette pályaválasztásá-

ban. Ugyanakkor az egyéb tényezőknek (üzemlátogatások, pálya-

választási szakkörök stb.) a leányok körében valamelyest na-

gyobb a jelentőségé, mint a fiuk körében. 
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Interjualanyaink kivétel nélkül szakmát választottak, vagyis 

mind a fiuk, mind a leányok megjelölték azt a szakmát, amely-

re nézve tanulóviszonyt kivántak létesiteni. Alább a.válasz-

tott szakma megnevezését ugy rögzitjük, ahogyan azt a fiata-

lok leirták. Ezek szerint: 

A fiuk által választott szakmák: 	Fő 

1) Autószerelő 	 40 

2) Szobafestő 	 40 

3) Butorasztalos 	 23 

4) Karosszéria-lakatos 	 18 

5) Elektromüszerész 	 14 

6) Autóvillamossági szerelő 	 13 

7) Felszolgáló 	 13 

8) Szakács 	 10 

9) Vizvezetékszerelő 	 8 

10) Autófényező 	 8 

11) Szarvasmarha-tenyésztő 	 8 

12) Villanyszerelő 	 _ 	7 

13) Kőműves 	 7 

14) Épületburkoló 	 6 

15) Esztergályos 	 6 

16) Husfeldolgozó 	 5 

17) Épületasztalos 	 5 

18) Lakatos 	 4 

19) Mg. gépszerelő 	 4 

20) Központifütés-szerelő 	 4 

21) Háztartásigép-szerelő 	 4 
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22) Cukrász 3 

23) Gázvezetékem és készülékszerelő 3 

24) Pék 3 

25) Szabó 2 

26) Cipőkészitő 2 

27) Kárpitos 2 

28) Hidegburkoló 2 

29) Szerszámkészitő 1 

30) Vegyesbolti eladó 1 

31) Asztalos 1 

32) Hiradástechnikai szerelő 1 

33) Dieselmozdony-szerelő • 1 

34) Villamosgép-szerelő 1 

35) Disznövénykertész 1 

36) Padlóburkoló 1 

37) Hegesztő 1 

38) Csőszerelő 1 

39) Müszaki eladó 1 

40) Vájár 1 

40 szakmát jelölt összesen 276 fiu 

Annak értékelését, hogy az egyéni elképzelések mennyiben fe-

lelnek meg a társadalmi (szükebben a gazdasági fejlődés ál-

tal megkivánt) érdekeknek, nem tekintjük feladatunknak. 

Néhány észrevételt - főleg az ismeret, illetve motivációs 

hatásokra vonatkozóan - mégis tennünk kell: 
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- Kivétel nélkül minden fiu döntött, hogy az általa megneve-

zett szakmában tanulmányokat kiván folytatni. Csak éppen 

azt nem tudta, hogy a megnevezett szakma az OSZD-ben milyen 

megnevezéssel szerepel. Az ilyen fiatalnak nincs megalapo-

zott ismerete a választott pályáról. 

- A szobafestő-mázoló (tapétázó) szakma semmiképpen sem nevez-

hető könnyünek, vagy tisztának. Mégis - mint látható - el-

ső helyen szerepel a választási rangsorban (ue. az  autósze-

relő szakmára is vonatkozik), amelynek magyarázatát az ér-

tékorientációs bizonytalanságban találjuk. 

A leányok által választott szakmák: 	Fő 

1) Ruházati eladó 	 34 

2) Nőiruha-készitő 	 24 

3) Felszolgáló 	 20 

4) Női fodrász 	 17 

5) Ápoló 	 16 

6) Élelmiszer-eladó 	 15 

7) Könyvkötő 	 9 

8) Kozmetikai és vegyiáru eladó 	. 9 

9) Disznövénykertész 	 8 

10) Vegyesiparcikk-eladó 	 8 

11) Kárpitos 	 7 

12) Csecsemőgondozó . 	 7 

13) Cipőfelsőrész-készitő 	 6 

14) Mechanikai müszerész 	 5 
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15) Általános ápoló 

16) Kötő-hurkoló 

17) Cukrász 

18) Növénytermesztő 

19) Müszaki cikkek eladója 

20) Szülésznő 

21) Esztergályos 

22) Szőlő- és gyümölcstermesztő 

23) Kéziszedő 

24) Elektromüszerész 

25) Háztartásigép-szerelő 

26) Zöldségtermesztő 

27) Papiripari eladó 

28) Állattenyésztő 

29) Férfifodrász 

30) Szakács 

31) Bőrdiszmüves 

32) Textiltisztitó 

33) Butoreladó 

34) Husfeldolgozó 

35) Baromfitenyésztő 

35 szakmát jelölt összesen 	 225 leány 

A le'ányoktól kapott válaszok is szemléltetik, hogy a társadal-

mi munkamegosztás rendszerében kialakultak a sajátosan 'lá-

nyos' és az elsődlegesen 'fius' szakmák, illetve munkakörök. 

Az ismeretek hiánya - a leányok válaszai alapján - talán még 
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érzékelhetőbb, mint a fiuk válaszai alapján. Ezzel szemben 

nem igazolható - mint motivációs tényező - az értékorientá-

ció hatása. 

A kérdőiv 7. és 8. kérdése a választott pályára vonatkozó is-

mereteket, s tulajdonképpen a pályaképpel kapcsolatos össze-

tevők alakulását hivatott vizsgálni. Mindenképpen szükséges 

azonban néhány megjegyzést füzni a 7. kérdéshez. Mai  köznyel-

vünkben, pedagógiai gyakorlatunkban gyakran használjuk eze-

ket a kifejezéseket: tulajdonság, képesség, készség, ráter-

mettség stb. Eddigi tapasztalataink, megfigyeléseink azonban 

azt igazolják, hogy igen sok helyen - igy számos iskolában 

is - keverik, illetve helytelenül értelmezik ezeket a fogalma-

kat olyannyira, hogy pl.: egyes iskolai munkatervek néhány 

tárgyon belül olyan készségeket akarnak kifejleszteni, amelyek 

egy adott időn (pl.: egy éven) belül teljesen irreálisak. 

De Ugyanigy egyéb körökben, vagy éppen a mindennapi társas 

kapcsolatokban is rendkivül gyakran keverik a készség, képesség 

fogalmát. Megitélésünk szerint ezért az ilyen jellegü kérdés 

feltevése 14 éves korban - éppen a várható indoklások pontat-

lansága miatt - nem tul szerencsés. Ezért ez a kérdés mind 

terjedelmileg, mind a válasz irányulásának tekintetében igen 

diffuz-heterogén jellegü, de lényeges vonás mégis, hogy saját 

ismeretszintet  tükröz és utal a pályaérdeklődés intenzitására 

is. Ugyanez vonatkozik a 8. kérdésre is, ahol a "munkakörül-

mények", "munkafeladatok' megfogalmazás jelentett nehézséget. 

Itt is érezhető a várható eredmény a válaszok értékelésekor, 

igy rendezőelvként az eredeti válaszok sugallta kategóriákat 

alakitottuk ki. A következő tipusok jellemzőek: 
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7. kérdés:  

a) általános (semmitmondó) válaszok 

b) erkölcsi tulajdonságokat taglaló válaszok 

c) szellemi jellegü személyiségjegyek 

d) tanulással kapcsolatos válaszok 

e) fizikai jellegü személyiségjegyek 

f) munkavégzéssel kapcsolatos válaszok 

g) specifikus (adott szakmára vonatkoztatható) szemé-

lyiségjegyek 

h) értékelhetetlen válaszok 

8. kérdés:  

a) a pályaismeret hiányának beismerése 

b) általános (semmitmondó) válaszok 

c) munkakörülményekre utaló válaszok 

d) a pályaválasztásra vonatkozó énes jellegü kivánságok 

e) szakmaismeretre utaló jelek 

f) értékelhetetlen válaszok 

A 7. kérdés a választott pályához szükséges tulajdonságokról, 

képességekről, tulajdonképpen a pálya elméleti ismeretéről, 

a 8. kérdés a pálya konkrét, gyakorlati ismeretéről gyüjt 

információkat. 

Ugy véljük, 	. . hogy az általunk felállitott információs 

egységek minden egyébnél pregnánsabban tükrözik a tanulók 

életkori sajátosságának megfelelő gondolkodásmódját és isme- 

retszintjét. 

Az orientálódás, helyes döntés szempontjából fontos, hogy a 
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tanulók elmélyülten és reálisan alkotnak-e véleményt a külön-

bozó pályákról. A személyiség élménytartománya, valamint en-

nek tudatositása alapozza meg és adja a fedezetét annak, 

hogy a tanuló a foglalkozás tevékenységtartamából, feltétel-

rendszeréből következő, azzal összefüggő pszichés és gyakor-

lati tényezőkről képet tudjon formálni, s azt meg is tudja 

érteni. 

"A reális pályaismeret - mint a döntés külső, ismereti felté-

tele - mellett a személyiség első erői, sajátosságai, mint 

belső szubjektiv feltételek, hangsulyosak és meghatározóak.* 

(Rajnai Nadinka, 1981). 

A reális pályaismeret feltételei abban a társadalmi és kultu-

rális környezetben, tevékenységrendszerben rejlenek, amelynek 

a serdülő nap, mint nap részese. A személyiség aktivitásának 

tartalmi irányait és intenzitását a serdülő környezetének ösz-

tönzései, a körülöttük folyó munka és élettevékenység "felhi-

vó jellegei", viselkedési mintái szabályozzák. Sajátos helyze-

tet jelent viszont, hogy ebben a szakaszban a végzős tanulók 

a választás lehetőségével élhetnek személyiségük adekvát sajá-

tosságainak, pszichikus szükségleteinek tükrében. Igazán fel-

készültnek csak akkor tekinthetjük a fiatalt, ha nemcsak fel-

tevéseket, hanem megalapozott pályaképet, vagyis viszonylag  

összefüggő elméleti ismeretanyagot hordoz személyiségének in-

formációs (kognitiv) strukturájában. 

Feltétlenül szólni kell még egy igen fontos tényezőről: a szak- 
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mák presztizséről. Nemzetközi szinten is folynak kutatások, 

hogy milyen tényezők határozzák meg a szakma presztizsét, 

társadalmi elismertségét, hiszen ez rendkivüli mértékben be-

folyásolja a szakmunkás-ellátottságot, s a gazdasági lehető-

ségeket is. Társadalmunkban többféle szakmai értéksorrend lé-

tezik, amely csak igen lassan és nehezen változtatható meg. 

Ezeket, az értéksorrendet meghatározó tényezőket igen fontos-

nak tartjuk, mert a pályát választó fiatalok orientációját, 

értékitéletét a társadalmi környezet alakitja ki, igy ez 

feltétlenül tükröződik a válaszokban is, s ily módon az egyén 

pályaképét is megháározza. 

A vizsgálat szerint a presztizs kialakulását a következő té-

nyezők határozzák meg döntően: 

a) Anyagiak, s ezzel összefüggő egyéb előnyök 

b) A szakma rangja 

c) Gépesitettség, munkamegkönnyités 

d) Egyéb munkahelyi körülmények 

e) Munkaidő és szabadidő viszonya 

f) A társadalmi fontosság tudata 

Adataink szerint rangsorban ezek közül első helyen szerepel-

nek a munkahelyi körülmények (40,7 %). Más kérdés, hogy az 

adott fiatal mely munkakörülményeket tartja megfelelőnek. 

Ez arra utal, hogy a jó munkafeltételek értéke a fiatalok 

szemében igen nagy, s ez korunk életszinvonal-növekedésével, 

s a szocializáció egyre nagyobb jelentőségével is összefügg. 
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Másodsorban emliti a szakma rangját (34,1 %), ami arra enged 

következtetni, hogy a szakmán belüli képességek, tulajdonsá-

gok és a szellemi munka arányának mivolta korántsem közömbös 

a mai pályaválasztó fiatal számára. Szociológiai vizsgálatok 

szerint többnyire első helyen szerepel a várható jövedelem, 

az anyagi előnyök, bár 	szerintünk - ez jórészt az érettebb, 

önálló értékrenddel biró felnőttek esetében érvényesül jobban .  

Jelen felmérés azt bizonyitja, hogy az 1980/81, évben vizsgált 

serdülőket még kevésbé befolyásolják anyagi szempontok. ösz-

szesen 16,4 % tartja elsődlegesen fontosnak ezeket az előnyö-

ket, de jelenlegi gazdasági helyzetünket figyelembe véve, ez 

az arány a jövőben minden bizonnyal nővekedni fog .  A tanulók 

közül 4,5 % emliti első helyen a szakma társadalmi fontosságát, 

ami a serdülőkor még nem szilárd értékrendjére jellemző. 3,2 % 

tartja fontosnak a munkaidő-szabadidő viszonyát, és mindössze 

1,1 % tesz emlitést első helyen a gépesités, korszerüsités 

fontosságáról. 

2) Elméleti pályaisméret:  

A 7, számu kérdésre az emlitett kategóriák szerinti válaszok 

rangsorai a kővetkezők: 

Első helyen szerepel (24,6 %) az erkölcsi tulajdonságokat . 

taglaló válaszcsoport. Itt olyan általános tulajdonságokat em-

litenek, mint a türelem, udvariasság, szorgalom, kitartás, 

felelősségtudat, vagy a lelkiismeretesség, becsület stb .  

Ezek a válaszok azért tekinthetők a pályaismeretre utalóaknak, 
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mert bármely életpályán általános jelleggel egyaránt fontosak. 

A fő vizsgálati szempontokrá adott válaszok - a tanulók elmé-

leti és gyakorlati pályaismerete aspektusából - mégis figyel-

met érdemelnek. 

Második helyen találhatóak a fizikai jellegü személyiség-

jegyek  (22,2 D.  Ez bizonyitja azt a tájékozottságot, gyakor-
lati beállitódást, látásmódot, hogy a szakmunkás konkrét mun-

kát végez. Ez pozitivum lenne önmagában is, ám a legtöbb eset-

ben párosul bizonyos rezignanciával is (pl. "nem tanultam jól, 

kénytelen leszek dolgozni°). A fizikai tulajdonságok közül 

legtöbben a kézügyességet, erőt és állóképességet emlitik. 

Harmadsorban a specifikus személyiségjegyek  dominálnak 

(12,3 %). Ezek lényege, hogy olyan tulajdonságot, képességet, 

készséget tárnak fel, amelyek egy adott szakmához szükségesek. 

(Pl.:  szinlátás, rajzkészség, izérzék stb.) Ezután emlitik a 

szellemi jellegü  személyiségvonásokat (9,9 %), amelyek álta-

lában a gondolkodáshoz, logikai képességhez kapcsolódnak 

(pl. ügyesség, pontosság, figyelem, originalitás). 

Igen sok a gyűjtőfogalomba süritett válasz  (9,7 %), amely a 

tájékozatlanságot bizonyitja. Ilyen pl.: 'szakmaszeretet", "jó 

munkavégzés', 'jó magatartás' stb. 

Jelentős a tanuláss ál kapcsolatos  válaszok aránya is (7,8 %), 

pl.: sokan emlitik a számolási készség, jó tanulmányi ered-

mény fontosságát. 
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6,8 % a munkavégzéssel kapcsolatos személyiségjegyek aránya, 

pl.: pontosság, tisztaság, jó megjelenés, szép beszéd stb., 

melyek többsége már bizonyos foku szakmaismeretre utal. 

Végül igen magas (6,7 %) az értékelhetetlen válaszok aránya, 

melyek szintén közhelyszerü, általánositott indokláselemet 

tartalmaznak (pl.: "szeretem, mert jó szakma"). 

3. Gyakorlati pályaismeret:  

A gyakorlati szakmaismeretre vonatkozó 8. kérdésre konkrét-

sága miatt egyszerübb volt értékkategóriákat felállítani. 

Itt a legmagasabb arány a szakmaismeretre utaló jelek kategó-

riában fordul elő: 26,4 %, s ez igen örvendetes. Legtöbben 

leirták a munkafolyamatot, vagy egyes elemeit, és felsorolták 

a köztudatban élő ismereteiket is. Sokan (azok is, akik a 6. 

kérdés megválaszolásakor ezt figyelmen kivül hagyták) hivat-

koznak üzemlátogatásra, szakkörökre, s bár igen heterogén ez 

a kategória, mégis pozitivum, hogy közvetlenül, vagy közvetve 

minden válaszban van olyan elem, amely a pálya bizonyos foku 

gyakorlati ismeretére utal. 

23,8 % utal válaszában a munkakörülményekre, 22,2 % ad általá-

nos (indoklás nélküli) választ, pl.: "szép szakma", és 13,1 % 

céloz énes vonatkozásu kivánságaira. Ennek leglényegesebb tulaj-

donságait a szakmai presztizs tárgyalása során már összegeztük. 

Értékelhetetlen választ adott a tanulók 9,1 %-a, ami igen ma-

gas arány, és 5,4 % a pályaismeret hiányát beismerők száma. 

Ez látszólag nem tul magas, de ha az 501 válaszadót tekintjük 
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és ha ezt az arányt az évente beiskolázott tanulók számára 

(kb. 3700 fő) transzformáljuk, kiderül, hogy igen magas azok-

nak a fiataloknak a száma, akik teljesen motiválatlanok, és 

az elemi ismeretek teljes hiányával jelölnek meg bizonyos 

pályákat. Kevés a megalapozott  pályaismeretü tanuló, jelenle-

gi körülmények között, még óvatos becslés szerint is, évente 

kb. 2300-2400 gyermek kerül mindenféle konkrét ismeret és el-

képzelés nélkül szakmunkásképző intézetbe. 

Elképzelhető persze, hogy a vizsgálatunk és a számitások mód-

szere torzit kissé a valós képen. De ha csak felére csökkent-

jük is az arányt, a kép minden részletes indoklás nélkül is 

jelzi a pályaválasztással foglalkozó szerveink előtt álló fel-

adat nagyságát és fontosságát. 

Az 1. sz. Kérdőiv értékelése alapján konkluzióként még néhány 

tényt szeretnénk megállapitani. 

Tény, hogy az én-kép, önismeret és a helyes pályakép kialaku-

lását befolyásoló tényezőkben 10-14 éves kor között jelentős 

fejlődéslélektani és szociálpszichológiai változás megy végbe; 

de a pszichés struktura fejlődése e korban nem tekinthető li-

neárisnak.  Szakaszos jellegü, mely elsősorban a személyiség 

nevezetes faktorai közötti kapcsolatok változásában mutatható 

ki.  (Völgyesi, 1976.) A fejlettségi szint csak alaptendenciá-

jában kötődik az életkorhoz, s egyéni jellemzőktől függően több 

éves eltolódások is lehetségesek. Ez a személyiségben végbeme-

nő szakaszos változás (fellazulás, magasabb szintü szerveződés), 
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fázisai a pillanatnyi állapotnak megfelelő jelleggel befolyá-

solják a helyes döntést, ám a döntésnek és a személyiségté-

nyezőknek kapcsolata sem mindig harmónikus. 

Kérdőivünk (1. sz.) adatai azt mutatják, hogy a kialakulatlan 

elméleti pályaképpel rendelkező tanulóknál fő okként a meg-

alapozott, reális döntésre való felkészités hiánya jelölhető 

meg. Ez a felkészités azonban nem korlátozódhat az objektiv 

lehetőségek és a különböző felületes pályajellemzők (pl.: 

anyagiak) ismertetésére. A helyes pályakép kialakitásához fel-

tétlenül szükséges, hogy a döntést megelőző aszociális penet-

rancia" a személyiségtényezőkön keresztül hasson, természete-

sen mindig adekvát módon, mert a pálya jellemzőinek, az egyéni 

érdeklődésnek, mint érzülethez, tevékenységhez kötődő aktiv 

fogékonyságának a tudatositása a pályaképre, az én-képfejlő-

désre igen nagy hatással van. 

Tény, hogy adatainkat a gyakorlati ismeretekkel méq nem ren-

delkező, a pályaidentifikáció előzetes szakaszában lévő vég-

zős tanulóktól kaptuk, mely szakaszra a praeidentifikációs 

intervallumot kell jellemzőnek tekintenünk. 

Nevezett szakaszra ugyan intenziven jellemző az "énkeresés" 

folyamata, ez azonban jelenleg még nem az aktiv gyakorlati - 

társadalmi kölcsönhatásban jelentkezik, igy itt az én-kép fe-

lületes - autosztereotip volta funkcionál jobban. Beszélhetünk 

külső ráhatásról is, ez azonban legtöbbször egyoldaluan kivül-

ről, mintegy "felülről" irányitja a pszichikus fejlődést. A 

szubjektum (egyén) és objektum (tárgyak, jelenségek összessége) 
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kölcsönhatása mindig az adott rendszer.egyensulyba kerülésé-

nek, egysége megőrzésének aktiv folyamataként nyilvánul még .  

Bár a problémahelyzet a végzős tanulóknál adott, a személyi-

ség multbeli egyéni tapasztalatainak hiányában sem tud (nem 

is tudhat) kellő megalapozottsággal dönteni, ezért csak  egy  

potenciális döntési kényszert figyelhetünk meg, mely folya-

mán egy általános alárendeltségi helyzet mutatkozik. 

Primer környezete információit a személyiség formális jelleg-

gel elfogadja, legtöbbször  (kellő tapasztalatok  hiján) magáé-

vá 
 

 is teszi. Ha az egyén a társadalmi környezet minősitő"mü-

veleteit kritikálatlanul átveszik és én-képébe beilleszti, 

sokszor torz, inadekvát viselkedés, személyiségbeli anomália 

keletkezhet. 

Rogers (1959.) én-pszichológiai vizsgálatai szerint az én-

fejlődés személyiségdinamikai szempontjából fontos feladót, 

hogy az egyén meglévő  tapasztalatai pontos,  szimbolikus 'de  

jól verbalizálható alakban épüljenek be személyiségébe. Ilyen 

módon az egyéni értékorientációs beállitódás az önismeretet, 

a személyiségvonásokat és a viselkedést integráltabbá, orga-

nizáltabbá teszi, a pályaválasztási döntés megalapozottabbá, 

az egyén pályaérettebbé válik. 

Fentiek alapján joggal elmondható, hogy a döntési szakaszt 

megelőzően a pályaválasztást elősegiteni hivatott primer és 

szekunder környezetnek kell arra törekednie (család, iskola 

stb.), hogy minél szélesebb körü, de jól integrált,  az egyén 
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számára minél adekvátabb információkat közvetitsen, s ezek ne kül-

ső kényszerből,  vagy elsődleges affektiv alapon épüljenek be 

a végzős általános iskolások személyiségébe. 

Mindezek alapján a hatékony pályakép kialakitásához a környe-

zet és az egyén részéről a következő konkrét  információkra 

van szükség: (Völgyesi, 1976.) 

- a főbb pályakövetelmények ismerete a választott pályára 

vonatkozóan, 

- a döntés alanyának pszichés strukturájával kapcsolatos in-

formációk, 

- a pszichés struktura jövőbeni alakulására vonatkozó infor-

mációk, 

- a pályamegvalósitás különböző feltételeinek megszerzési 

-módjára és a megszerzéshez szükséges pszichés jellemzőkre 

vonatkozó információk, 

- megfelelő igénynivó és értékrend, 

- a szükséges információk optimális megoszlása a döntésben 

részt vevő személyek között (egyén és környezet). 

A foglalkozás-struktura adatai a pályaleirások verbális ele-

meivel sokrétüen kapcsolhatók őssze. Csak mindkét tevékenység 

(pályaleirás és az egyéni pszichés jellemzők számbavétele) 

adja egy pályastruktura globális képét, mely a reális pálya-

kép és pályaválasztási döntés kialakitásának alapfeltétele. 
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III. AZ ÉN-KÉP ÉS PÁLYAKÉP JELLEMZŐI A VÁLASZTOTT 

PÁLYÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS SZAKASZÁBAN 

Hipotézis:  

Pályára készülés során az egyén meglévő értékei lassan, de 

sajátos formában adaptálódnak a pályakövetelményekhez, a fej-

lődő pályaismeret és önismeret miatt értékstabilizációs bi-

zonytalanságok is észlelhetők, melyekben korunk jelenlegi ér-

tékorientációs deformitásai is  szerepet  játszanak. A pálya-

és önismeret még nem stabilizálódott, bár a praeidentifikáci-

ós szakasz és az előzetes szakmai szocializáció szakaszának 

jelentős fejlesztő értéke igazolható. 

Felmérésünket - a PTI közremüködésével - 1981/82. tanévben 

tovább folytattuk (2. sz. Kérdőiv). Interjualanyaink - most 

már elsőéves szakmunkástanulók - valamennyien 'a  Kecskeméten 

lévő 607., 623. sz. Ipari, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari, 

a Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskolák, illetve az Egészség-

ügyi Szakiskola tanulói. Létszámuk 346 fő, miután az eredeti- 

leg megkérdezett 501 tanulóból 127 fő nem nyert felvételt, 

19-en még a beiratkozást megelőzően lemorzsolódtak, és 9 fő , 

megyén kivül nyert beiskolázást. 

A II. fejezetben utaltunk arra, hogy az egyéni elképzelések és 

a társadalmi - szükebb értelemben a gazdasági - érdekek jelen- 

tős eltérést mutatnak a pályaválasztási döntésnek ebben a sza- 

- 	kaszában. Ez a feltevés most szemléletesen igazolódott .  A meg- 

kérdezett 346 fiatal közül csak 258-an nyertek felvételt 
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az eredetileg jelölt szakmában, vagyis 88 fiatal "átirányitás-

ra" került. 

Különösen jelentős lehetett a csalódása azoknak a fiuknak, 
3 

akik a szobafestő-mázoló, autószerelő, butorasztalos stb. és 

azoknak a leányoknak, akik ruházati eladó, ápolónő, vagy pl. 

nőiruha-készitő szakmunkásoknak jelentkeztek (ezekben a . . 

szakmákban különösen nagy volt a tuljelentkezési arány). 

A 2. sz. Kérdőivre kapott válaszok azt mutatják, hogy az első-

éves szakmunkástanulók pályaelképzelése behatárolttá vált, 

meghatározott foglalkozási körbe léptek, ahol most már gyakor-

lati-anyagi formában válnak valóra erőik és képességeik. A 

pályára készülésnek .ebben a szakaszában mér fokozatosan ér-

vényesülnek a realitáselv ismérvei: a feladatok sorozata, amit 

a társadalom állit az alakuló személyiség elé, az egyén vá-

gyainak objektivációs  törekvései, és az egyéni életstilus, 

alakitásának folyamata, amelynek része a szakmai tevékenység 

és tanulás. Más szavakkal, olyan folyamat megkezdéséről van 

szó, amelynek 3 jelentős összetevője van: a társadalom szükség-

leteinek, a személyiség tulajdonságainak, képességeinek és a 

választott pálya követelményeinek való megfelelés, alkalmaz-

kodás, amely a szakmában maradást is nagymértékben eldöntheti. 

Az egyén szempontjából igen fontos ebben az időszakban az , . 

hogy egyéni képességeit reálisan felmérve összhangba tudja 

hozni az elméleti és gyakorlati pályatevékenységgel, és a vá-

lasztott pálya tükrében tevékenységének saját egyéni stilusát 

kialakitsa. Ez a személyiséget a munkafolyamat anyagi - tár- 
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gyi értékei rendszerében pozitiv irányban  viszi őt előbbre. 

Mindehhez természetesen az önismeretnek is olyan fokát kell 

elérnie, mely - természetesen az életkornak megfelelően - a 

pályaképpel összefonódva, fejlődve harmonikus pályaalkalmaz-

kodást tesz lehetővé. 

A 2. sz. Kérdőivben az anamnesztikus adatokon kivül az előző 

kérdőivben feltett kérdéseket konstansnak tekintjük továbbra 

is, éppen longitudinális vizsgálatunk realitása kedvéért. Ez-

uttal azonban a két kérdéscsoport (elméleti pályaismeret, g ya-

korlati pályaismeret) kibővül az önismerettel kapcsolitos kér-

déssel. Ezt a kérdést az életkori sajátosságnak megfelelően 

fogalmaztuk meg ugy, hogy most már a pályaszakasz első konti-

nuumában lévő egyén önismereti képét a választott pálya ismere-

tével összefüggésben tükrözze. 

A korábban alkalmazott százalékos megoszlást itt is feltüntet-

tük, azonban ezek a mutatók nem gépi feldolgozásuak, csupán 

egy általunk előzetesen végzett általános jellegü vizsgálat 

nem szignifikánsan  megállapitott összehasonlitó adatait tartal-

mazza. A gépi adatfeldolgozást később végeztük el, igy termé-

szetesen a szignifikáns, empirizált statisztikai adatokat te-

kintjük fő meghatározónak. 

1. Elméleti pályaismeret:  

Az első lényeges - előzőleg már ismertetett - kérdésre (tulaj-

donságok, képességek; itt 5. sz. kérdés) a következő - ugyan-

azon kategóriákba sorolt válaszok megoszlása a következő: 
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A 100 %-nak tekintett 346 tanulóból az elsődleges vizsgálat so-

rán 28,4 % adott erkölcsi tulajdonságokat taglaló választ. 

A legnagyobb gyakorisággal emlitett fogalmak voltak: türelem, 

udvariasság, szorgalom, lelkiismeret. Az előző méréseredmények-

hez viszonyitva (24,6 %) némileg növekedett az arány, bár a vá-

laszok legtöbbje itt is meglehetősen közhelyszerü. 

A kérdőiv statisztikai feldolgozásánál a mért populációt 5 

szakma (iskola) csoportba soroltuk (1. kereskedelmi, 2. mező-

gazdasági, 3. egészségügyi, 4. 607. sz. ipari, 5. 623. sz. 

ipari) és a korábbi válaszkategóriák lehetséges itemjeit együt-

tesen is feldolgoztuk. (A summázott tapasztalati és elméleti 

előfordulások gyakorisága a 5. sz. mellékletben található.) 

Nemek szerinti megoszlás:  

f=17 

1.  (férfi) 6, 78, 33, 51, 58, 38, 48 chi=85,5227176 

2.  (nő) 	2, 01, 12, 20, 23, 22, 48 chi n=27,587 (p=0,05) 

ahol chi a változó érték, f a szabadságfok és 

p a valószinüség 

Szakma szerinti megoszlás: 

1.  1, 56, 10, 6, 16, 6, 	37 chi=259,462664 

2.  1, 7, 0, 0, 0, 1, 	0 
f=19 

3.  0, 25, 1, 4, 0, 4, 	4 

4.  5, 55, 22, 38, 41, 32, 38 ch 	20, 191 	(p=0,05) 

5.  1, 40, 13, 24, 28, 17, 18 
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Felvétel szerinti megoszlás:  

(szakmában  (1) vagy nem ott (2) dolgozik) 

1.  5, 44, 36, 64, 69, 49, 81 chi=20,4131334 

2.  3, 39, 10, 8, 16, 11, 16 f=17 

A nemek szerint szignifikáns különbség van a választott tulaj-

donságok között. Kiemelkednek a fiuk válaszai közül az er-

kölcsi (78) és a fizikai (58) jellegü személyiségjegyek muta-

tói, mig a leányoknál a specifikus jellegű, szakmához adekvá-

tan kapcsolható személyiségtulajdonságok dominálnak (48). 

Ez látszatra nem sok, de relativ gyakoriságban - mivel a leá-

nyok sokkal kevesebben vannak - a 48 kiemelkedően magas szám. 

A szakma szerinti megoszlás szintén szignifikáns különbség-

értéket mutat. Kiderül ugyanis, hogy az erkölcsi jellegü  sze-

mélyiségjegyek aránya a kereskedelmi, illetve a 607. sz. ipari 

szakmunkásképző, valamint a 623-as ipari szakmunkásképző tanu-

lói körében a legmagasabb. (Ez utóbbi két intézményből került 

ki a vizsgált tanulók legtöbbje, igy ez reális arányt is mu-

tat.) Jelzi azonban a 607. sz. szakmunkásképző tanulóinak fi-

zikai orientáltságu szakmaismeretét, valamint a kereskedelmi 

és egészségügyi pályák magas foku erkölcsi.jellegü követelmé-

nyeit, és az ezen pályákra készülők erkölcsi fontosságtudatát, 

beállitódását. 

A felvétel szerinti megoszlás  táblázatában nincs szignifikáns 

különbség olyan tekintetben, hogy a nevezett tanulót hova vet-

ték fel. Megnyilatkozásuk ilyen téren meglehetős differenciálit- 
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lanságot tükröz, a különbségeket még nem érzik pregnánsan. 

Nagy valószinüséggel a "munkáról", mint tevékenységről, álta-

lános képpel rendelkeznek, nem mutat jel arra, hogy ott dol-

goznak-e, ahol szerettek volna, vagy ahová irányitották. Ez a 

pályaképet elméletileg nem befolyásolja. 

Érdemes megállapitani, hogy a serdülőkorban igen jellegzetes 

helyet foglal el a fejlődő erkölcsi - morális értékek rendsze-

re. Ennek is több fejlődési folyamata van, mely főként az eti-

kai problémák, az erkölcs elveinek magyarázata - általában az 

iskolából, az életből, az irodalomból vett konkrét problémák 

értelmezésekor erősödik a serdülőkben. Az erkölcsi itélet és 

a saját tapasztalat között csak felnőtteknél alakul ki kapcso-

lat az elvi morál stádiumában, hiszen a serdülő igényli a sza-

bályok feltétlen betartását, de az ifjukor előtti szakasz in-

kább csak a külső erkölcsi követelményekre való orientálódás 

szakasza. 

Az erkölcsi értékek itt még nem teljesen internalizáltak, vál-

tozhatnak a külső környezet hatására. Ez a törvényszerűség ta-

pasztalható jelenkori társadalmunkban máris, ahol szociológiai-

lag - lélektanilag egyaránt kimutatható, hogy a fenti értékek 

napjainkban - társadalmi vagy milliőhatások miatt - sokat ve 

szitettek morális töltésükből, s félő, hogy ez a jövőben még 

fókozódni fog. 

Mégis érdekes, hogy akik ezt az értékkategóriát választották 

elsődlegesnek, valóban olyan pályákat jelöltek meg, ahol fenti 

tulajdonságok elsődlegesek (vendéglátóipar, egészségügy), bár 
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az elméleti pályaismeret szempontjából továbbra is tul álta-

lános jellegűek. Természetesen ez a kérdés nehézségi fokából 

is fakad, s ugy tünik, ez ismét végigkiséri a  tanulók  válasz-

elemeit, hiszen az előzőekben már utaltunk arra, hogy a "ké-

pesség", "tulajdonság" fogalom még gyakran a felnőtteknek is 

problémát okoz. 

Korábbi (százalékos) feldolgozásunkban második helyen szere-

pelnek a szellemi jellegü személyiségjegyek (19,0 %), amelyek 

az első kérdőiven a 3. helyet foglalták el. A "figyelem", 

"pontosság", "ötletesség" stb. fogalmak mellett megjelenik egy 

uj is, ami igen gyakori: a "reagálóképe .sség". Ez azt bizonyit-

ja, hogy a szakma tanulásával és a szakmában előforduló szelle-

mi, gondolkodásboni problémák fokozatosan előtérbe helyeződnek 

a tanulók tudatában. A pálya konkrét tanulási és tevékenység-

beni nehézségeinek elméleti ismerete az elképzelt pálya képének 

nélkülözhetetlen rekvizitumai lesznek, amit helyesen ismernek 

fel tanulóink, s gondolkodásuk is ezt tükrözi. 

Százalékban igen magas azonban az általános (differenciálatlan)vá-

laszok aránya: 13,2 %. Nagyon sok közhelyszerü fogalmat sorol- 

nak fel: "jó szaktudás", "jó munkavégzés" stb., mely még mindig 

vagy a nagymérvü tájékozatlanságot, vagy a gondolkodás felszi-

nességét, csekély tartalmát bizonyitja. Gyakori ez az olyan 

jellegü szakmákban, ahol a pálya erősen gyakorlati orientált-

ságu, kevésbé "elit",  és a köztudati elképzelésben "kevesebb 

intelligenciát" követel; ilyen pl. a 607. sz. Szakmunkásképző 

Intézetben tanülók csoportja is. 
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Harmadik helyre kerültek korábbi mérésünk szerint a fizikai  

jelleqü  személyiségjegyek (11,1 %). Legtöbben az erőt, álló-

képességet, kézügyességet emlitik, s ezek a tulajdonságok már 

jórészt valóban olyan helyen szerepelnek, ahol ténylegesen 

nagy a fizikum szerepe: pl. szobafestő. (Ez is a 607. sz. Ipa-

ri Szakmunkásképző Intézetre jellemző, de a mintában ők is 

vannak a legtöbben, és csaknem mind fiu.) Sajnos, még ezeket 

a képességeket sem mindig helyesen értelmezik, pl.: az "álló-

képesség" fogalmat volt, aki igy használta: "álló és térdelő-

képesség". Mégis pozitivumnak számit, hogy az első kérdőivnél 

még igen magas volt az arány (22,2 %), s ez máris felére csökkent. 

A specifikus személyiségjegyek  aránya némileg szintén csökkent, 

amig az előzőekben 12,3 % volt, jelenleg 10,8 %. Ennek több 

oka is lehet: véleményváltozás, vagy egyéb elterelő inger. A 

legtöbb speciális képesség az adekvát pályákon fordul elő: 

szinérzék, izérzék, jó szemmérték, pl.: szobafestő, vagy cuk-

rász szakmáknál. 

A tanulással,  a tanulás fontosságával kapcsolatos válaszok 

aránya 10,1 %, ami az előzőekéhez képest szintén javulást mu-

tat (7,8 %). Ez egyértelmüen a szakma elméleti müvelésének 

jelentőségét hangsulyozza fokozottabban, az én, mint feladat-

megoldó szerepét emeli ki. 

Százalék-rangsorunkban a 7. helyen találhatók a munkavégzéssel  

kapcsolatos  válaszok (6,1 %), ezek aránya is csökkent az előző-

höz képest (6,8 %), s ismét inkább az adekvátabb szakmákra vo- 
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natkoztatják: pl. fodrász, felszolgáló (tisztaság, jó megjele-

nés stb.). Értékelhetetlen a válaszok 1,3 %-a, ez a legutóbbi 

kérdőivhez képest igen sokat javult (6,7 %). 

Az elméleti pályaismeret statisztikájában elvégzett variancia-

analizisben 2 blokkot képeztünk, és emeltünk ki: 

1. tipus: erkölcsi és specifikus személyiségjegyek 

2. tipus: semmitmondó választ adó, illetve tanulással kap-

csolatos válaszok. 

Fenti blokkokat a korábbihoz hasonló csoportositó változók 

segitségével elemeztük: 

nemek szerinti 

szakmák szerinti 

felvétel szerinti megoszlásban, 

ahol F0=3,92, ha p=0,05 % kritikus érték a determináns, tehát 

ha a kritikus értéknél nagyobb értéket mutat az elemzés, a kü-

lönbség csak akkor tekinthető szignifikánsnak. 

I. Nemek szerint:  

1. tipus:  

2: 

X 	S 

átlag 	szórás 

0,308 	0,280 	férfi 

0,547 	0,308 	nő 

Az F próba elvégzése után: 	F=54,5040274 

p=0,01,°x, 

tehát azt találjuk, hogy a leányoknál az erkőlcsi és specifikus 
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személyiségjegyek szignifikánsan jóval erősebben vannak kie-

melve (0,547), mint a fiuknál. 

2. tipus:  
átlag szórás 

1:  0,155 0,190 férfi 

2:  0,107 0,166 nő 

Az F próba elvégzése után: F=5,56100855, tehát a tanulással, 

a munkával kapcsolatos személyiségjegyeket itt a fiuk emelik 

ki pregnánsabban (ugyanakkor a semmitmondó válaszokat is!), 

bár kevésbé szignifikánsabban, mint az előzőekben a leányok 

az erkölcsi és specifikus jegyeket. 

II. Szakmák szerint:  

1. 	tipus: 
átlag 

S 

szórás 

1:  0,645 0,293 

2:  0,437 0,165 

3:  0,58 0,183 

4:  0,314 0 1 274 

5:  0 / 311 0,301 

Az F próba elvégzése után: F=22,1997425, tehát a különbség itt 

is szignifikáns. Az erkölcsi és specifikus személyiségjegye- 

ket a kereskedelmi szakiskolások és a mezőgazdasági szakisko- 

lások (0,645 illetve-0,437) sorolják fel legtöbbet. 

s 
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2. 	tipus: X 

átlag 

S 

szórás 

1:  0,060 0,128 

2:  0,083 0,144 

3:  0,106 0,155 

4:  0,168 0,195 

5:  0,150 0,186 

Az F próba elvégzése után: F=5,0224665, tehát a tanulással 

és a munkával kapcsolatos válaszok elsősorban a két ipari 

szakmunkásképző (607., 623.) tanulóira jellemzőek (0,168 il-

letve 0,150). 

A pályára készülés első szakaszában tehát a nemek és szakmák 

szerinti polarizáció  pregnánsan kimutatható. Igy azt állapit-

hatjuk meg, hogy a pályaszakasz ezen intervallumában az er-

kőlcsi - intellektuális jegyeket a leányok (és elsősorban az 

adekvát helyen dolgozók), mig a munkatevékenységgel, a szak-

munkássá válás tevékenységcentrikusságát (a tanulást) a fiuk 

hangsulyozzák jobban. Igen jelentős ezt kiemelnünk, mert a 

fiatalok személyiségében, pályaképében fenti tulajdonságok, 

személyiségjegyek korántsem fixálódnak. A munkahelyi szociali-

záció, a társadalmi effektusok csak a munkába állás, pályamegva-

lósitás időszakában éreztetik hatásukat. Igy a személyiség 

értékrendje, én-képe és pályaképe is változhat, átstrukturá-

lódhat. Elméletileg val& zinű, hogy a jelenlegi statikus kép a 

személyiségükben, pályaképükben még nem eléggé érett szakmun-

kástanulók idealizált pályaképéből, illetve annak utóhatásában 



5 1 - 

jelentkezik, bár megjegyezzük, hogy az erkölcsi-specifikus, 

illetve a munkával és tanulással kapcsolatos jellemzők egya-

ránt fontosak a későbbi pályaszakaszokban is, egyben a harmo-

nikus, asszimilativ személyiség én- és pályaképének szerves 

előfeltétele. 

III. Felvétel szerint:  

1. tipus:  

1:  

2:  

s 

átlag 	szórás 

0 1 403 	0,316 

0,410 	0,298 

(1: választott szakmában tanul, 

2: máshol tanul) 

Az F próba elvégzése után: F=0,0287195935,  tehát a nevezetes -

személyiség tulajdonságok közül az erkölcsi-specifikus jegyek 

kategóriaválasztási különbsége nem mutatható ki szignifikánsan. 

2. tipus:  

1:  

2:  

S 

átlag 	szórás 

0,140 	0,183 

0 1 109 	0,176 

(1: választott sz a kmában tanul, 

2: máshol tanul) 

Az F próba elvégzése után: F=1,62084935,  tehát a 2. tipusban 

a semmitmondó,  a munkával,  illetve tanulással  kapcsolatos ka- 

tegóriák különbsége csak elméleti valószinüséggel jelentkezik, 

de szintén nem szignifikáns. Igy arra lehet következtetni, 
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hogy az eltelt egy év nem bizonyult elég időnek, hogy különb-

séget tegyen a tényleges effektiv munkatevékenységek között, 

tehát valószinüen maga a'tevékenység határozza meg ezeket a 

tulajdonságokat, a beosztástól függetlenül. (Ez mintegy utal 

arra a pszichológiai tényre, amely szerint a pszichikum tulaj-

donságainak meghatározója maga a tevékenység.) 

2. Gyakorlati pályaismeret:  

A gyakorlati pályaismeretre vonatkozó kérdésnél (itt 6. kérdés) 

szintén az előző kérdőiv értékkategóriáit alkalmaztuk. Az elő-

zetes százalékos felmérés szerint itt is igen sok az általá-

nos (differenciálatlan) vagy értékelhetetlen válasz. Az álta-

lunk feldolgozott (nem gépi) százalékos megoszlás a következő-

képpen alakult: 

A 346 főből 35,2 % adott a munkakörülményekre, munkafeladatokra 

vonatkozó választ. Ezek is általában kevés ismérvet sorolnak 

fel, de a kérdés lényegét viszonylag jól ragadták meg, az elő-

ző alkalommal ugyanis csak 26,4 % volt a helyes arány. De ha 

ugy tekintjük, hogy minden tanuló jelenleg már müvelte szak-

máját, amikor erre a kérdésre válaszolt, jóval több is lehetne 

a gyakorlati ismeretre vonatkozó válaszok aránya! Megfigyelé-

seink szerint a szakma konkrét leirását, vagy a köztudati is-

meretek felsorolását mégis főleg a nagyobb intelligenciát 

igénylő pályák választói tették meg. (Főleg a 623. sz. inté-

zetben tanulók és az.egészségügyi szakiskolások.) A többi szak-

mát müvelői felmérésünk szerint sajnos meglehetősen szerény 

ismeretekkel rendelkeznek. 
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Az általános jelleqü (semmitmondó) válaszok arányát mutatók 

éppen közülük kerülnek ki 30,0 %-os értékkel, az előző 22,2 

%-hoz képest. Természetesen részben itt is a kérdés nehézségi 

foka (munkakőrülmény, munkafeladat), részben pedig szuggesz-

tiv jellege miatt születtek ilyen válaszok. Ez utóbbi a kérdés 

elolvasása után válik nyilvánvalóvá. (Arra is válaszoltál, 

hogy ... Most milyen választ adsz?) Nem meglepő tehát, hogy 

nagyon sokan automatikusan csak azt irták: *Ugyanolyannak, 

mint előzőleg.° "Jó szakma, nem csalódtam benne" stb. Akik még-

is elfogadhatóan válaszoltak, azok is szinte kivétel nélkül 

csak a munkakörülményekre utaltak (meleg, kellemes munkahely 

stb.), igy az arány 22,2 % az előző 23,8 %-hoz képest. 

A munkafeladatokat alig néhányan emlitik, vagy nem értik a fo-

galom tartalmát, vagy egyszerüen átugranak rajta. 

Ezuttal kevesebb az értékelhetetlen válaszok aránya, a korábbi 

9,1 %-hoz képest most csak 5,8 %. Ezek a válaszok egyáltalán 

nem odaillőek, néhol érthetetlen egyéni magyarázatot, indoklást 

tartalmaznak, néhol pedig nem is válaszoltak. 

A pályaismeret hiányát beismerők aránya is javult, csak 

3,5 %, mig előzőleg 5,4 % volt. Viszont ha átgondoljuk, hogy 

ezeket a válaszokat már elsőéves szakmunkástanulók adták, a 

kép talán még kritikusabb, mint az általános iskola 8.-os vég-

zős tanulói esetében. 

Végül e kérdéskör utolsó kategóriájaként szerepel rangsorban az 

énes jelleqü kivánságok aránya: - 3,3 %. Ez az arány csaknem ne-

gyed részére csőkkent a korábbi 13,1 %-hoz képest. Ez bizonyi- 
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tani látszik azt a tényt, hogy a pálya elsajátitásának kezde-

ti szakaszában jellemző tanulási, munkavégzési stb. kötele-

zettségek miatt a korábbi énes jellegű igények, törekvések 

egyre jobban a munkafolyamathoz konvergálódnak, illetve az 

egyén elképzeléseit realizálni kezdik. 

A gyakorlati jellegü pályaismeret statisztikai feldolgozásánál 

kiemelt jelentőségü a chi érték meghatározása, az előfordulá-

si gyakoriságok (tapasztalati és elméleti) összevetése. Ennek 

ősszegzése ( ) az 5. sz.  mellékletben található. Itt érdemes 

a 3 már ismert csoportositó változó szerint feltüntetni az 

egyes mutatókat: 

I. Nem szerinti megoszlás:  

	

1 	2 	3 	4 	5  

1: 10 	17 	25 	13 	43 	férfi 

2: 3 	9 	66 	4 	50 	nő 

chi =85,5227176 	f=17 

chi n=27,587 (p=0,05) 

A vizszintes számok (1, 2, 3, 4, 5) a gyakorlati pályaismeret 

általunk meghatározott kategóriáit jelzi (1. pályaismeret hi-

ánya, 2. semmitmondó, 3. munkakörülményekre utaló, 4. énes 

jellegü, 5. szakmaismeretre vonatkozó válaszok). 

A táblázat szerint szignifikáns a különbség a két nem válasz-

tásai kőzött, igen érdekes, hogy a leányok válaszaiból (50) 

tükrőződik legtöbb szakmaismeretre vonatkozó elemszám, de ők 

utalnak legtöbbet a munkakörülményekre is (66). Ez igen magas 
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mutató, erősebb, határozottabban kialakult gyakorlati elkép-

zelésre, vagy ismeretekre utal. Jelentős a fiuk szakmaismeret-

re vonatkozó válaszaik mutatója is, de nem olyan erősen ki-

hangsulyozott, mint a leányoknál (43). 

II. Szakma szerinti megoszlás:  

1:  2 3 38 0 29 

2:  0 0 7 0 1 

3:  0 0 6 2 14 

4:  10 13 83 12 32 

5:  1 10 61 4 18 

chi=259,462664 	f=19 

chi o=20 , 191 p=0,05 	tehát 

   

a táblázat szerint az .5 szakma (iskola) csoport szerinti meg-

oszlásnál ismét szignifikáns külőnbséget találtunk, az egyes 

szakmákon belül csoportosuló tanulók gyakorlati pályaismere-

tében. Kiemelkedő a munkakörülményekre utaló (bár sokszor kőz-

helyszerü) válaszok aránya a 607. sz. és a 623. sz. szakmun-

kásképző tanulóinál (83 illetve 61), valamint a mezőgazdasági 

szakmunkásképzősök esetében (38). A szakma.konkrét gyakorlati 

ismeretére vonatkozó válaszok aránya szintén a 607. sz. inté-

zet, illetve a mezőgazdasági szakmunkásképző tanulóinál a leg-

magasabb (32 illetve.29), de megemlithető még az egészségügy-

ben tanuló leányoknál is (14). 

E kiemelt mutatók lényegében azt jelzik, hogy a tanulás mellett 

erősődik a munkatevékenység gyakorlati oldalát jellemző pálya- 
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ismeret, ezáltal az egyéni pályakép is formálódik. (Ismét 

megjegyezzük, hogy a tényleges pályára készülés, pályabeil-

leszkedés szakaszáig, de főleg azon tul is, a jelenlegi pá-

lyakép változhat, eltolódhat.) 

III. Felvétel szerinti megoszlás:  

1:  11 21 62 15 72 

2:  2 5 33 3 22 

(1: választott szakmában tanul, 

2: máshol tanul) 

chi=20,4131334 	f=17 

p=0,05 

tehát fenti chi érték jelzi, hogy a választott, vagy az át-

irányitással más szakmában tanulók kategóriaválasztásai kőzött 

nincs szignifikáns különbség. 

Itt is feltételezhető, hogy a későbbiek folyamán az effektiv 

végzett munkatevékenység határozza meg jobban a gyakorlati 

pályaismeret egyénre jellemző tulajdonságait. (Részletesebb 

varianciaanalizist nem végeztünk, de az itt előforduló muta-

tók a későbbi feldolgozásnál összehasonlitási meghatározók 

lesznek.) 

Végül szót kell ejteni a legutolsó, igen érdekes (itt 7. sz. 

kérdés), az őnismeretre utaló kérdésről. Előtte azonban ismét 

érdemes néhány megállapitást tennünk. 

A foglalkozási orientáció nemcsak szóciális, hanem lélektani 

kérdés is. A pszichológiában a kérdés 3 fő elméleti megkőzeli- 
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tését ismerjük. Az első abból indul ki, hogy az ember indivi-

duális tulajdonságai, amelytől a pálya eredményessége függ, 

stabilak. Ezért az embereket ugy kell megválasztani, hogy a 

munkára mennyire alkalmasak, vagy a munkát kell ugy megválasz-

tani, hogy az ember személyi képességeinek legjobban megfelel-

jen. 

A második azt a tényt veszi figyelembe, hogy a tulajdonságok 

célzottan (teleologikusan) alakithatók, és hangsulyozza, hogy 

mindenkiben kialakithatók a szükséges képességek, tulajdonságok. 

E két elmélet vitatható, mert 	a személyiséget és a munkát 

elszakitja egymástól, sőt egymással szemben álló tényezőknek 

tekinti, amelyek közül egyiket alá kell vetni a másiknak. 

A kutatások szerint harmadik lehetőség abból indul ki helyesen, 

hogy a tudat és a tevékenység egységes, ezért arra kell töreked-

ni, hogy a tevékenység egyéni stilusa  kialakuljon,  s igy egyen-

sulyba hozza tevékenységét a külső feltételekkel. Ez azonban 

csak akkor lehetséges, ha a pályaválasztó igényszintje, infor-

máltságának szintje és önismerete megfelelően fejlett. ...Ez 

szorosan kapcsolódik a pályaérettséghez és a tartós én-kép ki-

alakulásához is. Az általunk felvetett (itt: 7.) kérdés a fen-

tiekre vonatkozó önismeret és tevékenység viszonyát célzó kér-

dés. Hogyan ismeri, értékeli magát a serdülő? Általában az 

ónismeret, önértékelés az életkorral párhuzamosan mindig nö-

vekszik, s ebben jelentős szerepe van az egyre nagyobb élet-

tapasztalatoknak, értelmi fejlettségnek, és az igénynivó sta-

bilizálódásának is. (Ez utóbbit a. 7. kérdésnek nem célja fel-

tárni.) 
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A válaszok igen figyelemreméltóan alakultak. Először az ál-

talunk végzett előzetes, globális-tájékozódó vizsgálat száza-

lékos adatait közöljük. 

3. únismeret•  

A 346 főből (igen magas arány) 57,2 % adott az önismeretre  

utaló választ. Legnagyobb gyakorisággal a következő tulajdon-

ságokat emlitik: erő, kézügyesség, érdeklődés, akaraterő, 

kitartás, türelem, fegyelem, pontosság. 

Nagyon sokan emlitik az érdeklődést, rangsorban ezután a csak 

fizikai jellegü tulajdonságok következnek. Ezután kerül csak 

sor a többi személyiségtulajdonságot jelölő fogalom felsoro-

lására. 

Fejlődéslélektani tény, hogy a kisebb gyerekek őnértékelései 

jelentős mértékben a felnőttek itéleteit ismétlik meg. Az idő-

sebb serdülők önmagukról való itéletei önállóbbak, de az igény-

szintjük bizonytalansága miatt nem eléggé megbizhatóak. 

Minél magasabb az életkor, annál több tulajdonságot különböz-

tet meg az egyén önmagában. Ugyanez vonatkozik a stabilitás-

ra is. A serdülőkorban és a korai ifjukorban az őnértékelések 

néha erősen változnak, és azoknak a. személyiségjegyeknek, a-

melyekből az én-kép kialakul, igen különböző a stabilitásuk. 

Az egyének sem ugyanolyan mértékben változnak. Ez igen meg-

neheziti, hogy ebben a korban hiteles, összevethető eredménye-

ket kapjunk .  Ugyanigy az én-kép tartalmi változáson is átmegy, 

amivel együtt változik az egyes komponensek fontossága, sor-

rendje is. A kognitiv rendszer fejlődésével egyre inkább a 
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"belső" minőségek tudatosulnak a "külső" helyett, igy az 

egyén fokozott figyelemmel fordul önmaga felé. Erősödik az 

introspekciós képesség (meditációs hajlam), de csökken az 

én-kép stabilitása. Ez utóbbi csak 14-15 éves kor után kom-

penzálódik, válik tartósabbá, s már szoros összefüggésben 

áll a pályaválasztással, a világnézet fejlődésével, az értel-

mes élet céljának keresésével. 

Sem fejlődéslélektanilag, sem társadalmilag semmi nem indokol-

ja azonban, hogy rangsorban második helyet foglal el igen ma-

gas arányban (34,2 %) az általános (közhelyszerű) válaszok ka-

tegóriája. Szigorubb értelemben tekinthetnénk őket az ónisme-

ret hiányát tükröző válasznak is, hiszen olyan vulgáris 

dezorientált dolgokat emlitenek, mint pl.: 'szeretem a szak-

mám", "szép szakma", "jó szakma", "megfelel a képességeimnek" 

stb. Ez a kérdés pedig világosan és egyértelmüen arra várt 

választ, hogy az egyén irja le a saját tulajdonságait az elő-

ző kérdésekkel összefüggésben. 

Mégsem ezt tették, nagy valószinüséggel a felületes gondol-

kodás, érdektelenség és nagymértékü dezorientáltság miatt. 

Méréseink szerint itt is elsősorban a kevésbé "elit" szakmát 

tanulók árultak el ilyen irányu tájékozatlanságot. Igy, szi-

goritott értelemben a tényleges önismeret hiányát beismerők  

aránya csak 3,0 % lett. Értékelhetetlen választ adott a tanu-

lók 2,8 %-a, s az általunk feállitott utolsó - a pálya presz-

tizsére vonatkozó énes jelleqü kivánságok - kategóriában 2,8 

a válaszarány. Itt az őnmaga által elképzelt, leirt dolgokat, 
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kivánságokat vettük figyelembe: főként anyagiakat, tiszta 

munkát, megbecsültséget, sőt testi erősödést sorolnak fel. 

Véleményünk szerint ez olyan értékkategória, ahol a stabili-

zációs bizonytalanságok gyakran fellépnek, s ennek oka lehet 

pl.: iskolaváltozás, munkahelyváltozás, a társadalmi közeg 

megváltozása, vagyis az előzetes szocializációs szakasz nem 

kellő kihasználása.  

Az önismereti kérdéskör gyakorisági táblázatai szintén igen 

figyelemreméltóan alakultak: 

I. Nemek szerinti megoszlás:  

1 	2 3 4 5 

1: 96 	70 22 15 6 férfi 

2:  54 	32 53 6 1 nő 

chi =85,5227176 f=17 

chi0=27,587 	p=0,05 

Fenti  (1 - 5) számértékek az egyes, általunk feállitott, kons-

tans válaszkategóriák (1: érdeklődés, 2: fizikai képesség, 

3: énes jellegü kivánságok, 4: semmitmondó, 5: őnismeret hiá-

nya). 

Ezek szerint a fiuk és leányok nemek szerinti önismerete szig-

nifikáns különbséget mutat. Legtöbb választás mindkét nemnél 

az érdeklődésre esett, (96 illetve 54). A fizikai tulajdonsá-

gokat elsősorban a fiuk (70), az énes jellegü pályakivánságo-

kat, egyéni célokat inkább a leányok (53) emelik ki figyelemre- 
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méltóan, mintegy igazolva a korai pályakép kissé idealisz-

tikus jellegét: a fiuk tevékenység, fizikai erőcentrikussá-

gát, a leányok a pálya számukra emberközeli jellegét, az ön-

megvalósitás lehetőségét. Az önismeret hiányának beismerése 

viszont magasabb értéket (6) mutat a fiuknál, mint a leányok- ' 

nál 	(1). 	. 

II. Szakma szerinti megoszlás: 

1 2 3 4 5 

1 : 19 19 37 2 0 

2: 5 0 2 1 0 

3: 6 0 19 0 1 

4: 65 49 11 17 5 

5: 57 38 6 2 1 

chi =259,462664 	f=19 

chi 0=20,191 	p=0,05 

Fenti adatok ismét bizonyitják, hogy a szakmák szerinti meg-

oszlás esetében szignifikáns különbség található, a nevezetes 

5 szakma (iskola) csoportból elsősorban az érdeklődést  vá-

lasztják a két szakmunkásképző (607., 623.) tanulói (65 il-

letve 57), ugyanigy a fizikai képességek hangsulyozása is ná-

luk jelentős (49 illetve 38). Sokat várnak a szakmától énes 

jelleggel  a Kereskedelmi Szakiskola tanulói (37), valamint . 

az egészségügyiek is (19). Manifeszt módon jelentkezik azon-

ban, hogy a 607. sz. szakmunkásképző tanulói körében legmaga-

sabb az őnismeret hiányát beismerők aránya (5), ezzel is meg- 
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erősitve azt a tényt, hogy a kevésbé "elit", gyakorlati -

manuális jellegü szakmákon belül az elméleti intelligencia, 

az önismeret erősen másodlagos szerepet játszik, elég ha az 

egyén megfelelő fizikai képességgel és érdeklődéssel rendel-

kezik. Ez, sajnos korunkban köztudati szinten is jelentkezik. 

III. Felvétel szerinti megoszlás:  

1: 24 92 57 15 3 

2: 28 14 18 7 4 

(1: választott szakmában tanul, 

2: máshol tanul) 

chi=20,4131334 	f=17 

p=0,05 

Itt ismét nem mutatható ki szignifikáns különbség a válasz-

tott pályán, és az átirányitott pályán tanulók megoszlásá-

ban, tehát fenti adatok jelentősége elhanyagolható. 

Visszatérve az előzőleg tárgyalt önismereti-szellemi fejlett-

séggel foglalkozó kérdésre, tennünk kell még egy megjegyzést. 

Intelligencia-vizsgálatokkal, vagy a tanulók érdemjegyeinek 

vizsgálatával kimutatható lenne az egyes választott szakmák-

ra jelentkezők csoportjának csoportonkénti intelligencia-

különbsége. Ti. a serdülő, aki többé-kevésbé ismeri már sa-

ját, legfontosabb tulajdonságait, általában a munka kontextu-

sa irányában teszi meg az első lépést pályájának kiválasztá-

sa felé. Személyiségtipusától is függően (pl. extrovertált, 

illetve introvertált) vagy empátiás készségének fejlettségi 
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szintjének megfelelően elsősorban tárgyi kontextusu, vagy 

elméleti pályák valamelyike felé orientálódik. Ez utóbbi, 

magasabb szintű logikai készséget igénylő pályák választói 

öröklött diszpozicióikon kivül olyan környezeti halásoknak 

is ki voltak téve, amelyek a pályaválasztás pszeudo, illetve 

praeidentifikációs szakaszát megelőzően is ennek megfelelően 

hatékonyan alakitották a pályaválasztó személyiségét. Mégsem 

szabad megfeledkeznünk arról, hogy az alacsonyabb intelli- 

genciakvóciensü tanulók saját környezetükben gyakran rendki-

vül leleményesek, találékonyak, s kiválóan megbirkóznak a 

környezeti nehézségekkel. Ez persze tanuskodhat egyrészt a 

gyakorlati intellektusnak az elméleti rovására történő fejlő-

déséről, ami az oktatás jellegének különbségeitől is függ, 

másrészt az intellektus és a személyiség általános orientá-

ciójának kapcsolatától. 

Bárhogyan legyen is az értelmi fejlettség megitélése, figye-

lembe kell venni a mindenkori élethelyzetet is, különben a 

kép egyoldalu lesz, és az aláértékelés ° veszélyével jár. 

Visszatérve a 2. sz. Kérdőiv adataira - melynek summázása a 

4-5.sz. melléklet -, összefoglalóan leszögezhetjük, hogy az 

elsőéves szakmunkástanulók elméleti és gyakorlati pályaisme-

rete némi javulást mutat az előző kérdőiv adataihoz képest. 

E javulás fő oka nyilvánvalóan a választott pályával, szak-

mával való azonosulás (és azonosulási determináció) folyama- 

tának kezdeti manifesztálódása, ahol az elméleti és gyakorlati 

tapasztalások primer integrációja mér érzékelhető, ugyanakkor 
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a tulajdonságok, személyiségjegyek még nem stabilak, érezhető 

a korai pályakép idealisztikus jellegének utóhatása is. 

Tény azonban, hogy a pályát választó serdülők, amikor munkába 

állnak, arra is kényszerülnek, hogy konfrontálják elvárásai-

kat a munka által nyujtott lehetőségekkel. E konfrontáció 

eredményeként vagy harmonikus kielégitettség jön létre, vagy 

pedig - amikor az elvárások nem elégülnek ki az adott munká-

ban - kisebb-nagyobb feszültség, ami a pályán eltöltött idő 

függvényében hatványozódhat, és előbb-utóbb adekvát megoldás-

ra kényszerit. 

Normális esetben itt olyan korrekcióról van szó, amikor a di-

namikus, pályaérett reális önismerettel rendelkező személyiség-

ben olyan kompenczációs mechanizmusok lépnek müködésbe, ame-

lyek a téves, illetve ki nem eléigett elvárásokat korrigálni 

és pótolni képesek. Gyakorlatilag ez többé-kevésbé minden sze-

mélyiségnél megfigyelhető, nem mindegy azonban, milyen inten-

zitással zajlik le. Elképzelhető, hogy az egyén a pálya köve-

telményeit teljesiteni képes, vagyis eredményesen el tudja lát-

ni az adott munkafeladatot, de az nem biztos, hogy számára ez 

kielégítő is. Az ilyen 'megfelelés' nem optimális, ezért a 

pályák követelményrendszerének vizsgálatát ilyen nézőpontból 

is ki kell egésziteni. 

Ha az előzetes szocializációs szakasz ingerei nem bizonyul-

nak elég hatékonynak, a tanulók pályaképe nem fejlődik kellő-

képpen. Némi felszines ismerettel, statikus képpel ugyan gaz-

dagodhat, de kellő integráltságról nem beszélhetünk, igy a 
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későbbi pályán maradást meghatározó identifikációs folyamat 

sem lehet megfelelően mély és frekventiv. Igy, ha a válasz-

tás leggyakrabban a környezet "kivülről jövő° információinak 

- bármilyen megfontolt és helyes, de passziv  - elfogadásán 

alapszik, nem meglepő, hogy a szakma müvelésének első szaka-

szában az egyén pályaképe még mindig igen diffuz, ismeretei 

csak igen lassan és egyoldaluan fejlődnek. Az általunk mért 

populáció esetében pedig jelenleg ez a jellemző. Sulyosbitja 

és még kritikusabbá teszi a helyzetképet a vizsgált tanulók 

önismeretének felszinessége, s az a tény, hogy jelentős részük 

saját tulajdonságait, képességeit sem ismeri, noha a válasz-

tott pálya mellett egyértelmüen állást tudott (vagy kellett) 

foglalni. 

Ha a személyiség én-képe, s vele összhangban lévő reális 

pályaképe megfelelően müködik, csak az esetben juthat el az e-

gyén a pályaválasztási érettséghez. Ha a kettő közül valame-

lyik fáziskésésben van a másikhoz képest, az egyén személyiség-

tulajdonságai diszharmonikussá válnak, ismeretei torzultak,' 

valótlanok, vagy hiányosak lesznek, s helytelen képzetei, 

vagy intellektusának fejletlensége miatt pályaalkalmatlanná 

is válhat. 

Az ifjuság jellemzője, hogy terveket sző az életre. A kamasz-

kor jövőképeire az jellemző, hogy általában mindig az ered-

ményre és nem a fejlődési folyamatra orientálódik. A reális 

életterv, pályaterv valójában csak akkor jön létre, amikor a 

meggondolás tárgya már nem annyira a végeredmény, mint inkább 
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az eléréséhez szükséges módok, a cél elérésének utja, és az 

ezekhez szükséges eszközök belátása, interiorizálása. A haj-

lamok, érdeklődések mindig alakulnak, változnak a tevékenység 

folyamán, az én-képpel és a pályaképpel együtt. Jelentős sze-

repe van itt az önrendelkezés kialakulásának és megszilárdu-

lásának, amely a helyes pályára állitódást elősegiti. Ez már 

a gyermekkor játéktevékenységével elkezdődik, különböző sze-

repek eljátszásában fejeződik  ki,  jórészt utánzással, minta-

követéssel. Ezt követi a serdülőkori 'fantáziálás", majd a 

serdülőkori és ifjukori előzetes pályakiválasztás. 

Ekkor még főként az érdeklődés domináns, később a képességek 

szerepe, és végül egy kialakult értékrend veszi át az irányi-

tást. Természetesen a későbbiek folyamán is mindhárom pszichi-

kus tulajdonság jelen van, szervesen áthatja a pályaválasztás, 

pályatevékenység egészét, de mint már az első fejezetben is ' 

emlitettük - a helyesen fejlődő egyéni érdeklődésnek jól kell 

szelektálnia -, a külvilág felől érkező ingerek közül saját 

önismerete,  pályaismerete függvényében ki kell tudnia válasz-

tani saját egyéniségének megfelelő tevékenységterületét. 

Kellő önismeret hiján azonban, illetve az egyéni személyiség-

tulajdonságok felszines ismerete miatt az azonossági tudat  - 

és ezzel együtt az érett, felelős pályaválasztás realizálódá-

sának folyamata késik, illetve akadályokba ütközik. 

A személyiséglélektan kutatói az azonossági státuszt  a serdü-

lőkor szempontjából négy tipusba sorolják: (Ranschburg, 1983.) 
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1) Az önmegvalósitók (önálló világképpel rendelkeznek, 

önmegvalósitásra törekszenek). 

2) A korán zárók (látszatra biztos világképpel rendelkez-

nek). 

3) A küszködők (aktiv exploráció, én-keresés jellemző rájuk). 

4) A bizonytalanok (nem mutatnak pályaorientációt, nincs 

világképük). 

A fenti kategóriák szerinti egyéni hovatartozás tehát attól 

függ, hogy az alakuló személyiség átesett-e az azonosulási  

krizisen vagy nem, valamint azon, hogy az illető rendelkezik-e 

saját karakterisztikus világképpel. 

Az általunk vizsgált populáció jelentős részének nincs megala-

pozott, kellő őnismerete, igy joggal elmondhatjuk, hogy a 

pálya követelményei által velejáró önismereti és önnevelési  

igénye sem alakulhatott ki. Pedig éppen ennek az igénynivónak 

a pozitiv irányu mobilizációja lenne hivatott az illető sze-

mélyiség szakmai alkalmasságának és várható beválásának mér-

tékét elősegiteni. Ha a személyiségében mindinkább kialakuló, 

óntudatosodó fiatal az önmagáról kialakitott képét egybeveti 

a választott pálya mér ismert követelményeivel, ennek megfe-

lelően is igyekszik önmagát formálni, miközben személyi adott-

ságaiban érettebbé, megfontoltabbá kell, hogy váljon. 

Elsőéves szakmunkástanulóink jelentős részénél azonban ez a 

folyamat rendkivül lassu, illetve alig mutatható ki. Az adek-

vát pálya- és életutválasztás szempontjából teljesen indiffe-

rens ugyanis, hogy milyen mértékü intelligenciát igénylő szakma 
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felé orientálódik az egyén, kialakulatlan pályaképe és ön-

ismereti képe hiányában az egyén pályaidentifikációja és pá-

lyabeilleszkedése kényszeres, nem értékbelátáson alapuló 

meggyőződésből fog végbemenni, sőt a kialakulatlan önfejlesz-

tési igény miatt a későbbiek folyamán identitásdiffuzió is 

létrejöhet. 

Ismételten megjegyezni kivánjuk, hogy a 2. sz. Kérdőiv által 

feltárt kritikus kép törvényszerű kontinuitásban és kauzális 

összefüggésben áll a pályamegjelölés szakaszában tapasztalt, 

elsősorban primer környezeti hatásmechanizmusokkal, ahol a 

fent emlitett azonosság megszilárdulatlansága miatt a jelen-

leg vizsgált elsőéves szakmunkástanulóink én-képe és pálya-

képe a realitáshoz képest ebben az intervallumban még mindig 

jelentős arányban kiforratlanságot, a fejlődési folyamat be-

fejezetlenségét mutatja. 
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IV. PÁLYAKEZDŐ SZAKMUNKÁSOK ÉN-KÉPÉNEK 

ÉS PÁLYAKÉPÉNEK FEJLŐDÉSE • 

Hipotézis:  

A pályakezdés első évei kritikus szakaszt jelentenek a szemé-

lyiség szakmai motivációs szférájának, pályaképének és_én-

képének megszilárdulása szempontjából .  A nem kellőképpen ki-

forrott pályakép és a munkahelyi speciális ingerek hatására 

eklatáns értékorientációs beállitódások jellemzőek, melyek a 

személyiség pályaidentifikációját jelentős mértékben megha-

tározzák. Az esetleges identitásdiffuzió fő oka jórészt a bi-

zonytalanság, ennek következtében gyakran pályaelhagyási szán-

dék mutatkozik. 	. 

A szakmunkássá válás utolsó - szervezett formában még ellen-

őrizhető - mozzanata a friss szakmunkásbizonyitvánnyal ren-

delkező fiatalok munkába állása. Ez utolsó mozzanat pedagó- 

giai-lélektani szempontból is jelentős, hiszen ettől az idő-

szaktól kezdve megszakad a kapcsolat az irányitó, nevelő in-

tézmények és a fiatalok között, tanulói viszonyból munkavi-

szony keletkezik, s a volt tanulók uj munkahelyi közösségbe 

lépnek, elméletileg a közösség kompetens,.egyenrangu tagjai-

vá válnak. Itt válik jelentőssé eddigi önismeretük, szerzett 

szaktudásuk függvényében munkahelyi szocializálódásuk, pálya-

identifikálódásuk, mint az egyéni életut, önmegvalósitás esz-

közei. 

Mi azt valljuk, hogy ez az a fordulópont, ahol az egyén lé-

lektanilag leginkább 'talajtalanná' válik - még ha időlegesen 
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is -, s ez az az időszak, amikor a legtöbb segitségre, esz-

mei-erkölcsi támogatásra lenne szüksége. 

A pályaválasztással foglalkozó szervek felmérései inkább csak 

arra irányulnak, hogy pályán maradt-e, vagy szakmát változ-

tatott-e a fiatal, a vállalatok legtőbbje pedig kizárólag 

dolgozót, "értéktermelőt" lát bennük. 

Ezért is különös jelentőségü kutatásunknak e szakasza: a 

frissen munkába állt fiatalok kérdőives vizsgálata, melyet 

Kecskemét város 24 vállalatánál végeztünk. Kérdéseinkre ösz-

szesen 209 munkába állt fiatal válaszolt - az eddig vizsgált 

populációból ennyit sikerült felkutatnunk. A felmérés 1984. 

utolsó negyedévében készült. 

Kérdőivünk az előzőek (1. és 2. sz. mellékletek) kibővitett, 

egyetemes változata, első pillantásra kissé eklektikusnak 

tünik, de mindenképpen több oldalról kivánja megközeliteni és 

mérni a tanulók személyiségében történt változásokat, az én-

és pályakép realizációját, egyben megpróbál összefüggést te-

remteni a korábbi vizsgálat és a jelenlegi helyzetkép kö-

zött, erre utal néhány - tartalmában a korábbiakban már fel-

vetett - kontrollkérdés is. 

A kérdések a következő témaköröket érintették: 

- jelenlegi beosztás, munkakör 

- az elképzeléseknek való megfelelés 

- mely tantárgyak járultak hozzá a szakma megkedveléséhez? 

- a jelenlegi munkahely megitélése 

- mennyire alkalmas az egyén munkaköre betöltésére? 
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- az elméleti pályaismeret fejlettsége 

- továbbtanulási szándék (vertikális mobilizáció) 

- munkahelyváltoztatási szándék (horizontális mobilizáció) 

- egyéni elképzelések a pályaválasztási tanácsadás fejlesz-

tésére. 

A jelenlegi 9 kérdés a monotónia kiküszöbölése, a figyelem 

és érdeklődés szinten tartása miatt lett a 3. sz. mellékle-

ten ilyen módon elrendezve. A válaszokat (válaszelemeket) 

a feltett kérdések sorrendjében értékeljük. Meggyőződésünk, 

hogy a korábban vizsgált magasabb létszámu populáció elle-

nére a jelenlegi 209 válaszadó az egészet  képviseli, hiva-

tott az egész  véleményének kifejezésére. A gépi adatfeldol-

gozás előtt a százalékos áttekintést elvégeztük, de ezek az 

adatok itt is csak előzetes tájékozódó értéküek. 

Az adatközlők megoszlása a következő: 

férfi: 116 fő = 55,5 % 

nő: 93 fő = 44,5  % 

összesen: 209 fő = 100,0 

1. Jelenlegi beosztás, munkakör:  

Erre a kérdésre azért volt szükség, mert bár természetesnek 

tünhet, hogy a szakmáját kimüvelt fiatal adekvát munkakörben 

dolgozik, mégis előfordul,.hogy különböző (pl. anyagi) okok-

ból más munkakörben - betanitott vagy segédmunkásként - áll 

munkába. Ez a döntés csirájában már a tanulói viszony befeje-

zése előtt körvonalazódhat, de csak a munkába állás időpont- 
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jában válik elhatározott szándékká. Ezt a jelenséget az 

alábbi adatok - bár kis százalékban, 

szakmunkás: 	200 fő 

de 

= 

- 	igazolják: 

95,7 

betanitott munkás: 4 fő = 1,9 

segédmunkás: 3 fő = 1,4 

nem válaszolt: 2 fő = 1,0 

összesen: 209 fő = 100,0 % 

2. Az elképzeléseknek való megfelelés:  

"A pályaválasztás tervének kialakulásában komplex szociál-

pszichológiai tényezők, a szociális tér bonyolult hatásai 

játszanak szerepet." (Buda Béla, 1973.) 

A szakmai tevékenység során az egyén önmegvalósitása nem 

elkezdődik tehát, hanem folytatódik, csupán az előző évek 

tudásanyagát kiegészitő - néha kissé attól eltérő - isme= 

retek megszerzésére, dominánsabb gyakorlati intellektusra 

van szükség. A család, az iskola "védő karjaiból" kiszaba-

duló tanulónak a társas viselkedés uj, néha ismeretlen mód-

jaival, szabályaival, normáival kell megismerkednie - egyen-

rangu dolgozó emberré kell válnia. 

Kialakitott, tudatosan müvelt képességei birtokában uj együtt-

élési, munkahelyi normákat kell elsajátitania, vagyis foko-

zatosan meg kell teremtenie eddigi ismereteinek és foglal-

kozásának ősszhangját.  A pályára kerülés tehát az általános 

és szakmai ismeretek elsajátitásával, majd ezek alkalmazá-

sával  megy végbe. 



- 73 - 

A személyiség irányultságának dinamikus komponensei az ön-

meghatározás folyamatát mozgásba hozzák, s lehetővé teszik 

a külső feltételekre való reagálás szelektiv  jellegének ki-

alakulását, amelyek a választandó tevékenység irányait, vi-

szonylatait megszabják. Ez a jelenség már a személyiség 

pályaidentifikációjának előzetes  szakaszában körvonalazó-

dott, itt csupán arról van szó, hogy a szakképzés folyamán 

kontinuizálódó végleges  pályaidentifikáció milyen mértékben 

realizálódott az egyénben, figyelembe véve a külső, jelen- 

legi szociálpszichológiai hatásokat. Az egyén által elképzelt 

pálya adekvátsága a személyiség értékrendjében domináló mo-

tivum-komplexumok erőhatásaitól és ezen hatótényezők pálya-

lehetőségekkel való egybevetésének kölcsönös megfelelésétől 

függ. Mivel a személyiségtulajdonságok hierarchiájában el-

térő fontosságu tulajdonságok vannak, s ezek rendszere egyé-

nenként változó, az önmeghatározás folyamata és eredményé is 

eltérő lesz. Lehetséges például, hogy a személyiség érték-

rendjében eszmei motivumok  dominálnak (szolgálni az embere-

ket, a közösséget), más esetekben viszont az önmegvalósitás  

igénye  válik központi jelentőségüvé a személyiség számára 

(az alkotó képességek maximális kifejlesztése és érvényesi-

tése), illetve anyagi szempontok  (jólét, kényelem stb.) ve-

zérlik a korábbi választást. 

A pályakép és önismeret kibontakozásához leginkább a szakmai  

igényszint  nyujtja azt a dinamikus hátteret, ami az egyéni 

pályamegvalósitás feltétele, s ez az igényszint a viselkedés 
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mögött meghuzódó moticáiós feszültségrendszernek, vagyis az 

egyén teljesitmény-motivációjának szerves előfeltétele, igy 

a személyiség pályabeválásának, pályán maradásának meghatá-

rozója lesz. A szakmai önmeghatározás szükséglete kezdetben 

a konkrétumokat jórészt nélkülőző elképzelésen alapul, te- 

hát nem mindig tapad konkrét tárgyhoz, tartalomhoz, sokszor 

csak általános formában van jelen. A pályamotivációs ténye-

zők csoportja (szakmai érdeklődés, ideál, attitüd, érték-

orientáció) viszont konkrét tárgyra, tevékenységre vonatkoz-

va keletkezik és változik, jórészt a szakképzés és pályamü-

velés folyamán, kiegészülve és ráépülve a korábbi szocializá-

ció folyamatában funkcionáló primer motivum-komplexumokkal. 

Ha az én-tudat a választási és értékorientációs problémák 

viszonylatait helyesen tükrözi, vagyis reális személyiség-

tulajdonságokhoz reális tevékenységi viszonyok kapcsolódnak, 

az egyén korábbi pályaelképzelése is realizációt tükröz. 

Mindezeknek azonban a fentiekben vázolt hosszu és bonyolult 

utja van, s ez a folyamat még ekkor sem tekinthető befeje-

zettnek. 

A jelenleg vizsgált fiatal szakmunkáspopuláció pályaelképze-

lései is igen figyelemreméltóan alakultak, amit a kővetkező 

százalékos táblázat globálisan tükröz. (A megjelöléshez 3 

alternativát soroltunk fel.) 
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- A pályaelképzelés egyéni megvalósulása %-ban:  

igen 109 fő = 52,2 

részben 87 fő 41,6 

nem 13 fő 6 , 2  0 0 

összesen: 209 fő = 100,0 

Ismert tény, hogy a tervszérű pályairányitástól és nevelés-

től teljesen független tényezők is befolyásolhatják egy-egy 

adott szakma (munkakör) megfelelőségét, elfogadását, vagy 

elutasitását. De vannak olyan válaszok is, amelyek a pálya-

irányitó munka eredményességét, vagy éppen eredménytelensé-

gét bizonyítják. 

Mindhárom alternativa elemzésénél a. szakmunkások által 

megjelölt eklatáns válaszelemek egységenkénti megjelenitését 

tartjuk célszerünek. Ezt először százalékos megoszlásban 

közöljük: 

- igen  

szeretek az emberekkel foglalkozni 

eredetileg is ezt választottam 

szeretem csinálni 

megtaláltam a számitásomat 

szeretem a munkatársaimat 

továbbtanulási lehetőség van 

a gyakorlat alapján tetszett meg 

fizikailag könnyű munka 

valamelyik szülőm is ezt csinálja 

15 fő = 13,8 % 

22 fő = 20,2 ó 

21 fő = 19,3 % 

16 fő = 14,7 % 

1 fő = 0,9 % 

2 fő = 	1,8 % 

2 fő = 	1,8 % 

1 fő = 	0,9 % 

1 fő = 	0,9 %, 



lehet maszekolni 

SEMMITMONDÓ VÁLASZ 

NEM INDOKOLTA 

3 fő = 2,8 % 

9 fő = 8,3 % 

16 fő = 14,6 % 

- nem 

nem ezt a szakmát akartam 

csak a 2. (3.) helyen jelöltem ezt 

tudásomat nem tudom hasznositani 

nem a szakmámban dolgozom 

mostoha kőrülmények 

NEM INDOKOLTA 

ö s s i é s e n 
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összesen 	 109  fő =  100,0 % 

- részben  

nincs összhangban a tanulás és a fizetés 12 fő = 13,8 

előnytelen a munkaidőbeosztás 	3 fő = 	3,4 

nem ismertem a felelősséget 

kissé közelebb kerültem a szakmához 

nem erre a szakmára jelentkeztem 

szeretnék továbbtanulni 

nem ilyennek képzeltem a szakmát 

nem látok lehetőséget a szakmában 

tudásomat nem mindig hasznosithatom 

nem a szakmámban foglalkoztatnak 

SEMMITMONDÓ VÁLASZ 

NEM INDOKOLTA 

2 fő = 	2,3 % 

1 fő = 	1,1 % 

10 fő = 11,6 % 

5 fő = 	5, 8 % 

28 fő  = 32,2 % 

1 fő = 	1,1 % 

1 fő = 	1,1 % 

2 fó= 2,3 % 

8 fő = 9,2 % 

14 fő = 16,1 % 

összesen 	 87 fő = 100,0 % 

7 fő = 53,8  % 

1 fő = 7,7 % 

2 fő = 15,4 % 

1 fő  = 7,7 % 

1 fő = 7,7 % 

1 fő = 7,7 % 

13 fő = 100,0 % 
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A géppel elvégzett statisztikai feldolgozás után az 6. sz. 

mellékletben lévő gyakorisági sor mutatói a következőket jel-

zi: a vizszintes 1-5-ig számok a szakma (iskola) csoportokat, 

az A = szakmában dolgozik, B= nem ott. 

Itt az első (függ.) 5 item főleg azoknak a csoportját foglal- 

ja magában, akik "igen"-nel válaszoltak, a 6-16-ig terjedő 

itemek zömmel a "részben"-t válaszolók mutatóit tartalmazzák, 

a 17-23 itemek pedig általában a "nem"-mel válaszolók-csoport-' 

ját jelentik. Erről a táblázatról előzetesen máris leolvasha-

tó, hogy a legmagasabb mutató az 5 szakma (iskola) csoport kö-

zött a 20 érték, amely a munka humán oldalát tartja elsősor-

ban fontosnak, de jelentős az az item is (11), amely mindössze 

azzal indokolja választását, hogy "szeretem csinálni". A "rész-

ben"-t válaszolók cellájában a (11) "nem ezt akartam" tükröz 

jelentős bizonytalanságot, mig az alábbi cella - 10 és 12-es 

mutatói - egyértelmüen ("nem ilyenre gondoltam") a "nem"-mel 

válaszolók kategóriájára jellemző. 

A választott szakma és az egyéni elképzelés megfelelésének 

szignifikanciaértékü gyakorisági sora a következő:- 

A választott - elképzelt szerinti megoszlás .  

(1-23-ig kategorizált válaszok itemjeivel) 

1: igen 

2: részben 

3: nem 
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1 2 3 4 5 6 7 8 	9 10 11 12 13 14 

1: 18 13 25 29 1 0 2 4 	3 1 7 0 0 7 

2: 7 1 3 5 0 2 4 2 	0 2 14 3 0 4 

3: 1 2 1 0 0 0 0 0 	0 0 1 0 0 1 

15 16 17 18 19 20 21 22 	23 

1: 6 0 9 1 0 0 1 0 	1 

2: 15 2 26 8 0 0 2 4 	2 

3: 5 0 3 2 0 3 1 1 	1 

chi=135,891494 f=22 

A táblázat szignifikáns különbséget mutat az állásfoglalások 

(igen, részben, nem) és az indoklások 23 itemje .között. Ezek 

szerint kimagasló értékkel (29) szerepel azok aránya, akik a 

pályaidentifikáció szempontjából pozitiv egyetértő választ ad-

tak: "erre számitottam", vagy 'szeretem" (25). Ez a mutató vé-

gül is azt jelzi, hogy a populáció jelentősebb része jól vá-

lasztott, egyetért az ott folyó munkatevékenységgel, elképze-

lésének megfelelően foglalt állást. Igen jelentős a "részben" 

kategóriára olyan indoklással felelők aránya (26), akik a pálya-

megvalósitás gyakorlati szakaszában azzal érvelnek, hogy "nem , 

ilyenre számitottam", vagy 'nem ezt akartam' (15). Ez bizonyit-

ja a pályakép kezdeti szakaszára jellemző idealisztikus jelle-

get, vagy utóhatást, amely a későbbiek folyamán a gyakorlati 

realizációban változik pregnánsan. A nemmel felelők kategóriá-

jában (5) szintén figyelemreméltó indoklás, hogy "nemezt akar-

tam', valamint (3) `nem ilyenre számitottam". 
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Az előző adatok a pályaválasztás eredményességét, az egyéni 

elképzelések beválását igen sokszinü, heterogén módon jelzik, 

néhol napjaink kőzfelfogását is tükrözve (pl. lehet umaszekol-

n0. A legtöbb fiatal pályaelképzelése korábbi döntésén alapu-

ló pályairányultsága, a konkrét pályafoglalkozás gyakorlásá-

ra való hajlandóságát jelzi, s a választott tevékenység belső 

pszichológiai feltételei ezekben a fiatalokban jórészt megalapo-

zottságot mutatnak. Mindezek alapja az én-tudat. viszonylagos 

fejlettsége: a reális  személyiségtulajdonságok reális  tevékeny-

ségviszonyok között funkcionálnak. Az azonban komoly figyelmez-

tető jel, hogy a (%-ban) válaszadók 8,3 %-a semmitmondó, álta-

lános feleletet adott, 14,6 % pedig nem akarta, vagy nem tudta 

válaszát indokolni, igy a kérdés számukra nyitva maradt. 

A "részben*-t megjelölők középutat képeznek a két szélső konk-

rétum között. Ezek a válaszelemek rendkivül elgondolkodtatóak 

nemcsak pályalélektani, de társadalmi-gazdasági vonatkozásaiban 

is, tükrözik a pályaorientáció, pályaelőkészitő munka hiányos-

ságait is. 

Általános vonás mindegyik Olaszelemnél, hogy az egyén és a 

választott pálya megfelelése terén bizonytalanság  tapasztalha-

tó, a pályakép és a viselkedés között disszonancia lép fel, s 

igy olyan pszichikus feszültség keletkezik, amely munkahelyi 

inadaptációt és későbbi pályaelhagyást, vagy pályakorrekciót 

eredményezhet. Ha az egyént a választott pályán huzamosabb ide-

ig inadekvát hatások érik, csökken a központi idegrendszer ak-

tivációs szintje, s ez a személyiség motivációs bázisát - igy a 

teljesitménymotivációt - bizonytalanná teheti. 
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Esetünkben a legtöbb  vélemény (32,2 %) azt tükrözi (nem ilyen-

nek képzeltem a szakmát), hogy a bizonytalanságot az egyéni 

pályakép kialakulatlansága, irrealitása, de legalábbis a reá-

lisgyakorlati pályaismeret  hiánya okozza. Sajnos, itt is meg 

kell állapitanunk, hogy a korábbi pályaorientációs és pálya-

felkészitő szakasz felületes, egyoldalu, néhol torz pályain-

formációkat közvetitett az egyén számára, ezzel együtt a fia-

talok én-képének strukturáját és annak jellemzőit sem vették 

kellőképpen figyelembe, ezáltal igen sok tanulónál az inadekvát 

pályabeállitódás megteremtheti a potenciális pályaelhagyás fel-

tételeit. . 

A válaszok (ez korunkra egyre jellemzőbb) anyagi érdekeltséget 

tükröznek, továbbtanulási szándékot, vagy a pályával kapcsola-

tos téves részfelfogást is (pl. előnytelen munkabeosztás), ezek 

azonban bizonyos kisebb-nagyobb korrekcióval kompenzálhatók, 

és nagy valószinüséggel nem okoznak totális konfrontációt a 

személyiségben. 

A pályairányitás és nevelés szempontjából pozitivnak tekinthetó 

a "közelebb kerültem a szakmához" válaszelem (bár ez is bizonyos 

pályaképbeli hiányt tükröz), de az un. "átirányitás" kényszerü, 

rossz megoldásmódját bizonyitja a válaszadók 11,6 %-a, "Nem 

erre a szakmára jelentkeztem." Növekszik a semmitmondó felele-

tek (9,2 %), illetve a nem válaszolók (16,1 %) aránya is. 

A vizsgált 209 fiatalból egyértelmüen (13 fő=100,0 %) nemmel  

válaszolt, zőmmel azért, mert eredetileg sem ezt a szakmát vá-

lasztották, igy itt is érezteti hatását az "átirányitás" kivülről 
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jövő kényszerhatása. Konfliktust okozhat a környezet, a körül-

mények változása (mostohábbak a körülmények, mint a tanmühely-

ben) és a személyiség képességeinek külső okok miatti kibon-

takozhatatlansága is (tudásomat nem tudom hasznositani°). 

Fenti kategóriában általános vonás, hogy a személyiség és a 

müvelt pálya között olyan nagymértékü a disszonancia, aminek 

következtében totális identitásdiffuzió, sőt negativ identitás 

alakulhat ki, s igy a legnyilvánvalóbb potenciális pályael-

hagyók, pályamódositók fenti populációból kerülnek ki. 

Véleményünk szerint fenti jelenségkomplexum a gyakorlatban, a 

munkahelyen is manifeszt módon kimutatható a fiatalok visel-

kedésében, munkamoráljában. Itt jegyeznénk meg, hogy ebben a 

kritikus pályaszakaszban az érintett vállalatok thetnének a 

legtöbbet fiatal szakmunkásaik pályán, illetve munkahelyen 

tartására. 

Mi hiszünk abban, hogy - pályalélektani szempontból - a fenti 

kategória által mutatott identitásdiffuzió nem antagoniszti-

kus jelenség, a gyakorlatban megfelelő viszonyulással igen je-

lentős létszámu pályakezdőt lehetne hozzásegiteni ahhoz, hogy 

a fellépő konfliktusok, személyes elképzelések módosulása el-

lenére is pályán maradjon. 

Elméletileg az egyén kétféleképpen kompenzálhatja visel-

kedésmódját; a személyiségre vagy aktiv exploráció lesz jel-

lemző, vagyis akár szakmán belül, akár szakmán kivül megpróbál-

ja azokat a tevékenységformákat, lehetőségeket megkeresni, me-

lyek én-képének és pályaképének megfelelnek, vagy bizonyos pót-

cselekvésekre lesz hajlamos. Előző esetben reális önismeret, 
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őnértékelés birtokában az egyén képes lehet adaptálódni a kül- 

ső körülményekhez, alkotóbbá 	válni, esetleg sikeres pálya- 

korrekciót végrehajtani, de az utóbbi esetben 	a személyi- 

ség, 	ha 	önismeretében hiányos, vagy önértékelésében sé- 

rült - éppen én-képe védelmében - igen szélsőséges reakciókat 

produkálhat, ezzel is jelezve realitásérzékének  zavarait. 

Ilyenkor többnyire a feladathelyzetekből való kilépés (mene-

külés) tendenciái figyelhetők meg, amely éppen a pályakép és 

én-kép diszharmóniájából eredő anomáliák miatt feszültségérzet-

ben,  pszichés, vagy szociális inadaptációban manifesztálódhat. 

Természetesen a pályabeilleszkedő fiatal munkahely-türőképes-

sége még kialakulatlan lehet, s ennek oka a hiányos praeszoci-

alizáció,  ami miatt a várható terhelésre nincs még kellőképpen 

beállitódva, esetleg a munkahelyi közösség  elvárásainak nem 

képes tartósan megfelelni. De beszélhetünk általános szerep-

diffuzióról  is oly .esetben, amikor az egyén élmény- és tapasz-

talatvilága nem kellőképpen szilárd és hatékony: Ez pedig 

többnyire az egyén pályarealizációját instabillá teszi, igy a 

pályaelhagyási szándékát megerősiti, illetve kialakitja. 

3. A szakmát megszerettető tárgyak:  

A szakképzés fályamán a fiatalok pályaképét, pályaidentifiká-

cióját nagymértékben befolyásolják, sőt meghatározzák 

választott szakma tanulása és müvelése során szerzett elméleti 

és gyakorlati tevékenységek, ismeretek. Az elképzelések mél-

lett ezek az ismeret- és tevékenységformák segitik elő a szemé-

lyiség szakirányu beállitódását, jelentősen növelhetik, vagy 
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éppen csökkenthetik a pálya gyakorlására való hajlandóságot, 

a pályakép tartalmi elemeinek gazdagodását, s egyben az egyé-

ni kreativitás alapjait teremthetik meg. 

Pályalélektani szempontból sajátos, de igen érdekes következ-

tetésre ad alkalmat ez a kérdés, amelynek fő vizsgálati szem-

pontja, hogy a pályaképet az én-képpel kölcsönhatásban az el-

méleti és gyakorlati tevékenység arányai hogyan alakitották. 

(Nem kivánunk polemizálni az elmélet-gyakorlat szerves össz-

hangjának szükségéről, csupán a serdülők tudatában kialakult 

nézeteket elemezzük.) 	Az itt következő vizsgálatainkban a 

személyiség tulajdonságai közül a viszonyulást,  mégpedig a ta-

nuláshoz és a munkához való viszonyulást, illetve ezek aránya-

it vizsgáljuk. 

Az ember viszonyában testet öltő személyiségtulajdonság ott je-

lentkezik, ahol szubjektum és objektum kapcsolat van, a viszony 

tehát a személyiségnek a dolgokkal, körülményekkel stb. léte-

sült objektiv kapcsolatában fellépő szubjektiv állásfoglalása. 

Pontosabban: "a viszony a személyiségnek az objektiv valóság 

különböző oldalaival való individuális, választó, tudatos, re-

lative állandósult, szerzett reguláló jellegü kapcsolatrendsze-

re."  (Koml ósi, 1974. ) 

Lényeges itt a viszony individuális  jellege is: bár a tárgyak 

tulajdonságai, a személyek, a körülmények mindenki számára egy-

formán léteznek, mégis a különböző embereknél ugyanaz az objek-

tiv valóság más és más hatást vált ki. Jellemző a választó  jel-

leg is, mert a viszony függ attól is, hogy milyen jelentőséget 
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képvisel az adott dolog, körülmény a személyiség számára. Igy 

a kiváltott viszony személyenként különböző lehet, de a sze-

mélyiség viszonyulásában tükröződik korábbi élettapasztalata, 

amely eddigi egyéni élete során halmozódott fel, s ez én-képé-

ben relative állandósult, tehát bizonyos irányultságot, beál-

litottságot mutat, meghatározva az egyén pályaképét is. A vi-

szonyt maga az egyén aktivan formálja, alakitja, ebben nagy 

szerepe van a nevelőhatásoknak, igy a szubjektumnak az előtte 

álló feladatokhoz való viszonya megszabhatja a teljesités szin-

vonalát is. A személyiség én-képének belső determinánsai, szub-

jektiv okai a motivumok,  azok az ösztönzések, amelyek tükrözik 

az adott dologhoz való viszonyt, és ősztönzik, serkentik az 

embert a konkrét szituációban a meghatározott cselekvésre. Kül-

ső, objektiv okok  is megszabhatják a személyiség viszonyulását, 

ezek az akarattól függetlenül ható körülmények formájában je-

lentkeznek. 

Fenti elvi alapvetés szerint érvényesülnek azok a vizsgálódási 

szempontok, amelyek alapján a tanulókat megkérdeztük, és az el-

méleti, illetve gyakorlati tárgyi viszonyukat vizsgáltuk. A 

fiatalok állásfoglalásait meg is indokoltattuk. Célszerü tehát 

feltárni részletesebben is az okozati összefüggéseket a szak-

munkások által megjelölt válaszelemek felsorolásával. 

A feltett kérdés tulajdonképpen un. eldöntendő kérdés volt, a 

tantárgyakat két csoportra osztottuk: elméletire  és gyakorlatira.  

A válaszok mégis igy alakultak, először a százalékos (nem gé- 

pi) adatok szerint: 
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- A személyiség tárgyi viszonyai a szakmához való kötődésben: 

elméleti 25 fő = 12,0 

gyakorlati 148 fő = 70,8 

mindkettő 33 fő = 15,8 

egyik sem 1 fő = 0,5 

NEM INDOKOLTA 2 fő = 0,9 

összesen 209 fő = 100,0 

6 fő = 

2 fó = 

24,0  

8,0 

% 

% 

4 fő = 16,0 % 

5 fő = 20,0 % 

4 fő = 16,0 % 

2 fő = 8,0 % 

2 fő = 8,0 % 

- elméleti  

mert az elméletet nem tudtam elsajá-

titani a munkahelyemen 

ezzel kerültem közelebb a szakmához 

bőviti a gyakorlati tudást 

igy jobban megérthettem a teendőimet 

szeretek tanulni 

SEMMITMONDÓ VÁLASZOK 

NEM INDOKOLTA 

összesen 	 25 fő = 100,0 ;ó 

- gyakorlati  

a munkahelyemen majdnem minden áru-

féleség kapható 

itt ismertem meg a szakma szépségeit 

fontosabb a gyakorlat, mint az elmélet 

sok érdekes emberrel találkozom 

1 fő = 0,7 % 

. 35 fő = 23,6 % 

42  fő  = 28,4 % 

4 fő = 2,7 % 

nem szeretek tanulni 	 8 fő = 	5,4 

a gyakorlat mutatja meg a munka 
eredményét 	 10 fő = 	6,8 

érdekel a szakma 	 3 fő = 	2,0 
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jobb jegyeim voltak gyakorlatiból, 

ez a könnyebb 

több tapasztalatot szerezhetek 

SEMMITMONDÓ VÁLASZ 

NEM INDOKOLTA 

6 fő = 4,0 % 

2 fő = 	1,4 io 

18 fő = 12,2 % 

19 fő = 12,8 % 

összesen 	 148 fő = 100,0 % 

- mindkettő 

csak igy értelmes, igy érdemes 

az elmélet és gyakorlat nem választ-

ható el 

tanáraim mindkettőt megszerettették 

az elméletben tanultakat a gyakorlat-

ban hasznosithatom 

SEMMITMONDÓ VÁLASZ 

NEM INDOKOLTA 

2 fő = 	6,1 % 

17 fő = 51,5 % 

3 fő = 	9,1 % 

2 fő = 	6,1 % 

4 fő = 12,1 % 

5 fő = 15,1 % 

összesen 	 33 fő = 100,0 % 

- egyik sem 	 1 fő = 100,0 % 

- nem válaszolt 	 2 fő = 100,0 % 

A gépi - statisztikai feldolgozás eredménye . a következőket 

tükrözi: 
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A szakmátmegszerettető tárgyak megoszlása:  

(1-18-ig terjedő számok az indoklás itemjeit tartalmazzák, 

a függőleges 1, 	2, 

kettő, 	egyik sem) 

3, 4 jelentése: elmélet, gyakorlat, mind- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1:  1 3 1 11 6 0 1 2 0 0 0 5 3 0 

2: 1 16 6 30 1 6 4 23 8 3 12 18 15 21 

0 3 1 3 0 0 0 1 0 0 1 6 0 3 

4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 16 17 18 

1: 3 0 2 1 
chi=141,343823 

2: 2 4 1 6 

3: 2 16 4 1 f=20 

4: 0 0 0 0 

A táblázat által tartalmazott indoklások gyakorisága és az 

egyes állásfoglalások (elmélet, gyakorlat, mindkettő, egyik 

sem) értékében erősen szignifikánskülönbség mutatható ki. 

A 4. válaszelem (egyik sem) sora gyakorlatilag teljesen elha-

nyagolható. Az "elmélet" mellett állást foglalók sorában a 

11 a legfigyelemreméltóbb érték, ennek indoklása: "jobban 

megértettem igy a teendőimet". Jelentős még az 5-ös is: "ér-

dekel az elmélet". 

A 'gyakorlat"-ot választók esetében igen magas érték a 30, in-

doklása: `jobban megértem igy teendőimet". Kiemelkedő még a 

23 ("a gyakorlat fontosabb, mint az elmélet'), a 21 ('több ta- 



- 88 - 

pasztalatot szerezhetek igy"), valamint a 18 ("érdekel a szak-

ma") is. 

A "mindkettő* mellett állást foglalók sorában a legmagasabb ér-

ték a 16 (elmélet nincs gyakorlat nélkül), sajnos az ezt be-

látók aránya ebben a populációban igen csekély. 

Megállapitjuk még, hogy a korábbi százalékos és a gépi statisz-

tikai feldolgozás adatai néhol arányaiban eltérőek. A gépi 

eredmények érvényességét, realitásértékeit azonban a.7. sz. mel-

léklet összesitett adatai is megerősitik. 

Az elméleti  tárgyakhoz, tehát a tanuláshoz pozitiven  viszonyu-

lók csoportjába soroltuk azokat az ifju szakmunkásokat, akik 

beállitottsáquk  szerint szeretnek tanulni, ismereteket szerez-

ni, arra tőrekszenek, hogy saját erőiknek megfelelően magas 

tanulmányi szinvonalat érjenek el, s ezért igyekeztek eredmé-

nyesebben, gazdaságosabban elvégezni tanulmányi munkájukat; 

Az ő tanulási motivumaik között a társadalmi és az egyéni moti-

vumok együttesen reflektálódnak. Természetesen hozzájárult eh-

hez a korábbi pozitiv családtényezők hatékonysága, amely a 

fiataloknál viszonylag fejlett elméleti intellektussal, érték-

renddel gazdagitotta pályaképüket. 

A "gyakorlat"  kategória heterogenitása komplex okokat tükröz. 

Előfordulnak gazdasági-társadalmi indokok (sok áruféleség, ér-

dekes emberek stb.), a tanuláshoz változóan, vagy negativan va-

ló viszonyulások, mint okok (pl. nem szeretek tanulni stb.), de 

igen érdekes, hogy a legtöbb fiatal a gyakorlatot  preferálja, a 

praktikum elsődlegessége mellett foglal állást. 
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Ebben a jelenségben pregnánsan tükröződik az a társadalmi köz-

felfogás és itélet, hogy az egyén tapasztalatvilágának, cse- 

lekvéseinek privilégiuma kizárólag a gyakorlati élet, az ehhez 

vezető ut puszta rekvizitum, kényszerű folyamat, amely véges, 

ezen tehát elég csupán "átesni". 

Ez a fajta vélemény a személyiség én-képét leszükiti, a gya-

korlati intellektust az elméleti rovására fejlesztheti,-vala-

mint az intellektus és a személyiség általános orientációjá-

nak kapcsolatát egy irányba terelheti. A csak hatótényezőként  

funkcionáló én-kép dinamizmusa következtében .olyan tipusu sze-

mélyiség jön létre, amely jórészt csak egyoldaluan fejlett. 

Ennél a válaszkategóriánál természetesen figyelembe kell venni 

az oktatás jellegének különbözőségét, a korábbi környezeti 

ráhatást, az esetleges alacsonyabb intelligenciakvócienst stb., 

de a szakmák müvelésének kizárólag gyakorlati érvényü akcen-

tálása mindenképpen mind makro-, mind mikrokörnyezeti szinten 

általános jelenségnek számit, s a fiatal szakmunkások pályaké-

pét is egyre jobban áthatja ("fontosabb  a gyakorlat, mint az 

elmélet"). 

A "mindkettő" válaszok a 2. kérdésre adott igen feleletek vé-

leményének hitelességét erősitik meg; a gyakorlat és elmélet 

viszonyának egyenranguságát bizonyitó tudati reflektációk. Az 

egyén individuális életének,cselekvéseinek teljességét, egész-

legességét bizonyitják, a dolgokat, személyeket, körülményeket 

mint egészet kapcsolják össze az emberrel, s ezeknek nem csak 

külső oldalaival, részeivel teremtenek összefüggést. E viszony 
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formálásában nagy szerepe van a nevelőhatásoknak, de ezt a 

viszonyt aktiv, tudatos mérlegelés, belső vita után a fej-

lett én-képpel rendelkező személyiség folyamatosan maga ala-

kitja 	ki. Tulajdonképpen azoknak a fiatal szakmunkásoknak 

a pályaképét, pályamegfelelését kell optimálisnak tekintenünk, 

akik ebben a kategóriában mindkét tantárgycsoportot egyaránt  

fontosnak tartják szakmájuk megkedvelése szempontjából. Lehet, 

hogy némely esetben ez az egybeesés esetleges, azonban maga 

a felismerés is feltétlenül pozitiv és kiemelésre érdemes. 

E kérdéskör végén mindenképpen tennünk kell még egy megjegyzést. 

Sok előző megállapitást igazol az a tény, hogy az ifju szak-

munkások nagy része a gyakorlati tárgyakat jelöli meg domináns 

jelentőségünek. 	 . 

E válaszcsoportban immanens módon tükröződik a müvelődési 

esélyegyenlőtlenség, a pályaválasztók kényszerű beletörődése, 

sőt igénytelensége is, valamint a jelenlegi középfoku oktatás 

rendszerének Gazsó Ferenc  (1976) által is elemzett hierarchi-

ája - ezzel együtt a hátrányos helyzet -, tehát a szakképzés  

háttérbe kerülése.  . A jövő szakmunkásával szemben támasztott 

igények aspektusából korántsem optimális a jelenlegi kép. 

Természetes, hogy a helyzet megváltoztatására irányuló tevé-

kenység fokozása és hatékonyabbá tétele a megoldás. 

4. Általános munkahelyi légkör:  

Kérdőivünk 4. pontja 10 válaszelemre bomlik, az "általános  

munkahelyi légkört ", a fiatal szakmunkás munkahelyével való 

jelenlegi megelégedettségi szintjét hivatott mérni egy 5 foku 
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skála segitségével. Fontosnak tartjuk ugyanis a pályárake 

rülés, pályabeilleszkedés szakaszában lévő fiatalok kezdeti 

tapasztalatait, véleménymegoszlását diagnosztizálni, mert az 

effektiv pályakép az énmüködést a munkahelyi effektusok érvé-

nyesülésekor befolyásolhatja, ; munkahelyi problémákat, vagy 

negativ identitást is kialakithat, ami a későbbiek folyamán 

sok esetben pályaelhagyáshoz vezethet. Fenti kérdéskör adatai-

nak feltüntetése tehát - mintegy a korábbi 2. sz. kérdés kont-

rolijaként - megbizhatóbb, indokoltabb következtetést nyujt a 

pályaelhagyási szándékot vizsgáló későbbi (7. és 9.) kérdésre 

kapott válaszok háttérelemeinek feltárásában. (A százalékos 

jellegü adatokat a korlátozott terjedelem miatt itt nem közöl-

jük.) 

A gépi feldolgozással elvégzett varianciaanalizisben  az 5 foku 

skála segitségével egyénileg értékelt itemeket mér kapcsoltuk 

a kérdőivünk 9. sz. kérdésével, és igy a munkahelyváltoztatás  

szándékának  tükrében értékeltük. Az F próba elvégzésénél az 

1-es a negativ értéket jelzi,  mig az 5-ős a pozitiv megelége-

dettség szintjét  tükrözi. (Ha a döntési állásfoglalás adott, 

általában a megelégedettségi szint is növekszik.) 

A pályaelhagyás szerint:  

X = átlag 	S = szórás 

(1 = elmegy ) 

(2 = pályán marad) 

(3 = nem tudja) 
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1. tipus: bánásmód 	2. tipus: munkaidő 

X 	s 	 X 	 S 

1: 3 1 328 	01 817 	1: 3,065 	1,50 

2: 3,737 	0,718 	2: 31 505 	1,018 

3: 3,28 	0,917 	3: 3,12 	1,70 

F=7,15362014 	 F=3,89137088 

3. tipus: presztizs 	4. típus: előmenetel  

X 	S 	 X 	 S 

1: 3,052 	0,930 	1: 3,355 	0,869 

2: 3,515 	0,935 	2: 3,505 	0,845 

3: 3,28 	1 1 039 	3: 3,04 	0,915 

F=5,08531189 	 F=2,96413704  

5. tipus: gépesitettséq 	6. típus: anyagi megbecsülés 

X 	 S 	 X 	S 

1: 3,210 	1,127 	1: 2,776 	0,981 

2: 3,353 	0,913 	2: 3,141 	1,044 

3: 3,40 	01 848 	3: 3,08 	1,163 

F=0,570717692 	 F=2,73324693  

7. típus: vezetők-beosztot- 	8. tipus: sport, üdülés 

tak kapcsolata 	 stb.  

X 	S 	 X 	 S 

1: 3,421 	0,748 	1: 3,052 	0,944 

2: 3,878 	0,844 	2: 3,373 	0,980 

3: 3,68 	0,733 	3: 3,88 	0,765 

F =7,04926273 	 F =7,5552821  
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9. tipus: egymás közti 	10. tipus: fejlődés lehe- 

kapcsolat 	 tősége  

X 	S 	 X 	S 

1: 3,736 	1,092 	1: 3,657 	0,881 

2: 4,010 	0,745 	2: 3,969 	0,926 

3: 3,88 	0,908 	3: 3,68 	1,085 

F=1,91211782 	 F =2,6829191  

11: ússzegzés  

X 	S 

1: 3,265 	0,485 

2: 3,598 	0,488  

3: 3,432 	0,570 

F=9,53845387  

Fenti táblázatok alapján megállapithatjuk, hogy az 1-es (a ne-

gativ) érték és az 5-ös (pozitiv megelégedettségi) érték között 

szignifikáns különbség van. Rendkivül nagy jelentőségü, hogy 

a bánásmód,  a vezetők-beosztottak kapcsolatának,  a szociális  

lehetőségeknek,  de a szakma társadalmi elismertségének  (koráb-

ban már szó volt erről) mutatói igen kimagasló értéket képvi-

selnek. A 10 tipusból 9 szignifikáns tényezőnek mutatkozik, 

egyedül az 5-ös tipus (gépesitettség) nem szerepel komoly ha-

tótényezőként. (Ez nem is szignifikáns.) A felsorolt tipusok 

közös vonása azonban, hogy tulajdonképpen döntően a munkatevé-

kenység szubjektiv-emberi oldalának,  komponenseinek fontossá-

gát helyezi előtérbe a fizikai-objektiv oldallal szemben, ez 



- 94 - 

pedig óriási jelentőségü konkluzió a társadalmi termelés fo-

lyamatában, mert "az emberi tevékenység társadalmi jellege 	. 

folytán az ösztönös cselekvés (amely az állatvilágra jellemző) 

tudatos tevékenységgé válik." (Rubinstein, 1964.) 

Azttolsó (11.) tipus, azaz a fenti analizis összegzése, még egy 

rendkivül jelentős megállapitást eredményez. Ha ugyanis pozi-

tivnak fogadjuk el a megelégedettséget (azaz az értékünk az 

5-ös felé tolódik el), akkor szignifikáns különbség mutatkozik 

a pályán maradók és a pályaelhagyók között is. A 2 érték kö-

zött óriási labilitás észlelhető, itt jelennek meg azok, akik 

nem tudják,  mint akarnak tenni, tehát rendkivül nagy bizonyta-

lanságról  tanuskodnak. Az itt szereplő F érték is igen magas, 

ez is a különbségek pregnáns eltérőségét jelzi. A bizonytalan-

ság (később még szó lesz róla) olyan tényező, amely az én-képet 

negativ irányba forditja, igy a pályaképet a pályával való 

azonosulást is tönkreteheti, illetve meggátolhatja. 

5. Én-kép, önismeret:  

Kérdőivünkben 5. helyen szerepel az egyén választott munkaköré-

re való alkalmasságának megitélése a személyiség adekvát érték-

rendje (mint én-képének szerves része) tükrében. Az általunk 

felállitott kérdés 

- Milyen mértékben tartod magad alkalmasnak munkaköröd-

ben? és 

- Milyen mértékben tart téged alkalmasnak a főnököd? 

tehát az én-kép 2 alapvető komponensét, az autosztereotip  (saját 
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véleménye önmagáról) és a heterosztereotip  (mások véleménye 

róla) jellegét hivatott vizsgálni. Alapkoncepciónak tekintet-

tük azt a feltevést, hogy a 17-18 éves pályakezdő szakmunká-

sok én-képe már viszonylag megbizhatóan tartalmazza az egyén 

itéleteit, állásfoglalását a már elfoglalt pálya e szakaszá-

ban. Ezek a fiatalok ugyanis viszonylag korán a konkrét munka-

tevékenység folyamatába kerültek, és az eltelt 3 év alatt 

kialakithatták véleményüket önmagukról, valamint összevethet-

ték azzal a képpel, melyet a gyakorlati munkatevékenység, tanu-

lás során mások alakitottak ki róluk. Lényegében ez tehát 'a 

II. sz . Kérdőivben szereplő önismereti kérdés jelenlegi kibővi-

tett változata, melyre ezuttal egy 5 foku skála segitségével 

kellett válaszolni. 

Először az áttekinthető jellegü vizsgálat elsődlegesen megál-

lapitott százalékos adatait közöljük: 

A munkakörre való alkalmasság megitélése  

A: önmagáról  

osztályzatok 	fő 

1: 0 	0 

2: 10 	4,8 

3: 96 	45,9 

4: 96 	45,9 

5: 5 	2,4 

nincs válasz: 	2 	1,0 

209 	fő 	100,0 
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B: 	mások róla 

fő osztályzatok 

1:  2 1,0 

2:  16 7,6 

3:  99 47,4 

4:  79 37,8 

5:  5 2,4 

nincs válasz: 8 3,8 

209 fő 100,0 

Összevetve a fentieket a gépi feldolgozás során végzett vari- - 

anciaanalizissel, 	több megállapitást tehetünk. 	(A következte- 

tések megalapozottabb levonása kedvéért, ezt a kérdéskört is 

a pályaelhagyással összekapcsolva, 	annak tükrében vizsgáltuk.) 

Tehát: 1 = elmegy, 2 = pályán marad, 	3 = nem tudja 

X = átlag 	S = szórás 

1. tipus: önmagáról 2. tipus: 	mások róla 

X S X S 

1:  3,381 0,627 1: 3,236 0,741  

2:  3,494 0,625 2: 3,434 0,740 

3:  3,44 0,752 3: 3,48 0,754  

F =0,661238175 F=1,84440064 

Az 1. 	tipusban (önmagáról) szereplő mutatók között (az F érték 

jelzi) nem állapithatunk meg szignifikáns különbséget. Ez azt 

jelenti, hogy ha illető pályán marad, vagy elmegy, jelen eset- 
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ben teljesen indifferens tényező, a saját magáról megállapi-

tott én-képét nem ez alakitja, vagy határozza meg döntően. 

Más a helyzet azonban, ha a pályán maradási, vagy elhagyási 

szándékot a mások által minősített én-képpel vetjük össze 

(2. tipus). Itt szignifikáns különbséget találunk, melyet az 

F érték is mutat. Ismét azt a (korábban is hangsulyozott) meg-

állapitást tehetjük, hogy a pályabeilleszkedők csoportjánál 

a munka emberi tényezői  óriási szerepet játszanak, vagyis az 

én-kép heterosztereotip oldala a még mindig nem kellőképpen ki-

forrott értékrendü tizenéveseknél döntő befolyással lehet a 

pályaképre, a pályaidentifikációra. A munkahelyi terhelések, 

szociális ingerhatások, társas kapcsolatok, hierarchikus pozi- 

ciók stb. tehát erősen meghatározóak. 

A 3. kategóriában feltüntetett bizonytalanok is igen magas ér-

téket képviselnek, állásfoglalási labilitásukat azonban preg-

nánsan azzal lehet magyarázni, hogy a munkahelyi, szociális 

környezet őket viszonylag mégis magasra értékeli, ezáltal olyan 

fontossági érzés  alakul ki. személyiségükben, ami (bár bizonyta-

lan ideig) pályán tudja tartani őket. Megelégedettségi fakto-

raik a korábbi analizis esetében is alacsonyabbak ugyan, mint 

azok faktorai, akik effektive pályánmaradókká válnak, a környe-

zet megtartó ereje köti őket munkahelyükhöz. 

Érdemes megvizsgálni e kérdéskörben az én-kép polaritását is, 

amelyet a következő séma határoz meg: 
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önmagáról - mások róla  
polaritás = önmagáról + mások róla 

Eszerint: 

3. tipus: az én-kép polaritása  

X 	S 

	

0,27 	0,085  

	

0,13 	0,128 

	

- 0,006 	0,087 

F =0,966554145  

Az F próba alapján a különbség nem szignifikáns,  legfeljebb 

tendenciában, de kiemelendő, hogy (bár polaritásban korábban 

sem volt különbség) akik végig bizonytalanok voltak (3. nem 

tudja), azoknak az én-képe egyértelmüen negativ jellegü.  A 

bizonytalansági faktor személyiségre gyakorolt hatása tehát 

negativ én-képet  eredményez, ez pedig bizonyitja e faktor rend-

kivül veszélyes hatását a pályaképre, pályaidentifikációra, 

mivel a környezet hatásai az ilyen én-képet tehetik szélsősége-

sen pozitivvá, vagy negativvá is, ami a személyiség kognitiv 

strukturáját szétzilálhatja. 

Vizsgálatunk azért is indokolt még, mert a személyes - privát 

vagy intim (autosztereotip) - én-kép a környezet pszichikus 

reprezentációi által kialakitott nyilvános, vagy szociális 

(heterosztereotip) én-képpel szerves egységben müködik, mint-

egy a munkahelyi viselkedés külső és belső szabályozójaként. Az 

adekvát - személyes én-kép lehet igen szubjektiv és vul- 

gáris, mégis az én-alakulás és cselekvés rendkivül fontos tám- 

1:  

2:  

3:  
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pontja, ez viszont ebben az életkorban igen meghatározó lehet 

a későbbi pályaidentifikációra nézve. Ugyanis: "a serdülőkor 

folyamata akkor zárul le igazán, amikor a fiatal a maga gyer-

mekkori identifikációit alárendelte az identifikáció olyan uj 

formájának, amelyet a vele egykoruakkal való intenziv közösség-

ben és versengésben vivott ki." (Erikson, 1969.) 

Mindenki olyan értékek alapján itéli meg saját értékességét, a-

melyet fontosnak tart, amiben magát kompetensnek tartja, de 

ezzel egyidőben a környezet is identifikálja a fiatalt abban az 

értelemben, hogy megitéli és elfogadja, elismeri. Az én a maga 

integráló funkciója révén ujra és ujra hozzákapcsolja az ujonnan 

kivivott identitáselemeket a már meglevőkhöz, és igy folyama-

tosan ujjászervezi és fenntartja az én-identitást. Ez az egyén-

ben akkor manifesztálódik legjobban, amikor harcában átéli az 

identitásalkotás feszültségét. 

Az identitásdiffuzió  legpregnánsabb szakasza a serdülőkor (ter-

mészetesen felnőttkorban is létrejöhet), de egyes esetekben 

negativ identitás is kialakulhat,  a társadalmi szereppel (szak-

mával) való frontális szembeszegülés és tagadás manifesztuma- . 

ként. Ilyenkor az egyénben apátia, talajtalansági érzet, vagy 

kinzó expiorációs kényszer is felléphet. 	• 

Tehát ha az egyénben pl. bizonytalansági érzet tapasztalható, 

a munkahely meqtartó erejének optimális  megnyilvánulása az len-

ne, ha a bizonytalan személyiség a környezettől olyan követke-

zetes, reális és adekvát értékrendi mutatókat kapna, amely (akár 

megerősitve, akár kioltva pályánmaradási szándékát) mindenképpen 

megelégedettségi szintjét növelné, ezáltal a további életutját 
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(esetleg pályakorrekcióját) segitené. W. James (1980) szerint 

az önértékelést erősen meghatározza még az egyéni teljesitmény 

és az igények alakulása, vagyis 

önértékelés = teljesitmény  + kellő aktivitástudat igények 

A kellő aktivitástudatnak  külön jelentősége is van, ugyanis 

ha a fiatal nem tudja reálisan megitélni adott énjét és ugyan-

akkor nem alakul ki vonzó perspektivaként az eszményi én-képe, 

kellő aktivitástudatának hiányában nem is küzdhet a magasabb 

teljesitményért. (Kiss Tihamér, 1978.) 

Nem megfelelő munkahelyi hatások esetén a fennálló feszültségek 

a személyiség adott faktorában ellentétes hajtóerővé válnak, 

s az emberi kapcsolatok, az önálló aktivitás, a felelősségvál-

lalás elutasitására késztetik az egyént. 

6. Pályaismeret:  

Felmérésünk 6. kérdése tartalmát illetőleg megegyezik a korábbi 

két felmérés pályaismeretre  vonatkozó kérdésével, ezen belül 

is az elméleti pályaismeretet,  tehát az egyén által szükséges-

nek tartott tulajdonságait, képességeit  tartalmazó válaszele-

meket értékeltük. Kiindulási alapkoncepciónk az volt ugyanis, 

hogy a mér jórészt kialakult gyakorlati szakmaismeret függvé-

nyében a szakma müveléséhez szükséges elméleti komponensek is 

eklatánsabban, erőteljesebben, magasabb szinten internalizálód-

tak a fiatalok személyiségében az eltelt idők során. E kérdéskör 



1: Fizikai jelleqü képességek  

(erő, állóképesség, kézügyesség, 

gyorsaság, tapintás stb.) 

2: Erkölcsi-magatartásformákkal  

kapcsolatos tulajdonságok  

(türelem, akaraterő, szorgalom, 

kötelességtudat, megfontoltság, 

tisztaság, udvariasság, becsü-

letesség, bátorság stb.) 

3: Munkával kapcsolatos válaszok  

(szakmaszeretet, munkaszere-

tet stb.) 

4: Tanulással, elméleti tudással  

kapcsolatos válaszok  

(matematikai, fizikai, elektro-

nikai, elméleti ismeretek stb.) 

5: Szellemiekkel, gondolkodással  

kapcsolatos képességek, készségek  

(emlékezőtehetség, kombinációs-

készség, helyzetfelismerés stb.) 

6: Specifikus  személyiségjegyek  

(a pálya adekvát személyiség-

jegyei; szinérzék, izérzék- stb.) 

7: Általános, semmitmondó válaszok  

Űsszesen: 
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feldolgozása során ugyanazon - a korábbi elméleti pályais-

meretre vonatkozó - konstans válaszkategóriákat állitottuk 

fel. Az elsődleges százalékos értékelést itt is elvégeztük, 

ennek (nem gépi) adatai a következők: 

59 fő  28,2  % 

47  fő 22,5  % 

37 fő  17,7  % 

26 fő  12;4  % 

19 fő 9,1 % 

16  fő 7,7  % 

5 fő 2,4 % 

209 fő 100,0 % 
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A gépi adatfeldolgozás során a pálya elméleti ismeretéhez 

tartozó tulajdonságok gyakorisági sora a chi próbával a 

következőket jelzi: (Az 1-5 számok a korábbi szakma (isko- 

la) csoportokat jelzik, 

munkás.) 

illetve A=szakmunkás, B=nem szak- 

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	A B 

Semmitmondó 0 0 0 8 9 17 0 

Erkölcsi 12 1 13 18 19 59 4 

Szellemi 3 0 0 3 5 11 0 

Tanulással kapcsolatos 2 0 1 7 12 21 1 

Fizikai 	jellegü 2 0 0 33 13 48 0 

Munkával kapcsolatos 4 1 1 17 9 31 1 

Specifikus jegyek 15 0 0 10 12 36 1 

Választott szakma szerint: chi=74,2361939  

F 1=6 F2=4 

Beosztás szerint: 	chi=4,90219143  

F 1 =6 	F 2=1 

A táblázat jelentős mutatója (33) a fizikai jellegü képessé-

gek hangsulyát jelzi, ezt elsősorban az intenzivebb gyakor-

lati tevékenységü szakmák képviselői jelölik (607. sz. 

Szakmunkásképző Intézet). Az erkölcsi jellegü személyiség-

jegyek magasabb értékkel szintén a 607. és a 623. sz. szak-

munkásképzősök esetében emelődnek ki (ők is vannak a leg-

többen), de nagy jelentőséget tulajdonitanak ezeknek a je-

gyeknek a Kereskedelmi és az Egészségügyi Szakiskolát végzet- 
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tek is (12 illetve 13). A munkával kapcsolatos állásfogla-

lások aránya (17) szintén a 607. sz. szakmunkásképzősöknél 

emelkedik ki, a specifikus személyiségjellemzőket pedig a 

kereskedelmi szakmunkásképzőt végzettek hangsulyozzák job-

ban. A tanulással kapcsolatos válaszok mutatója érdekes mó-

don igen jelentős az elvontabb, speciálisabb elméleti kép-

zésben részesült, 623-as intézet volt tanulóinál (12). A 

két chi érték nagy különbözősége pedig (választott szakma 

szerint és beosztás szerint) arra enged következtetni, hogy 

fenti tulajdonságok fő hangsulyértékét nem a beosztás (szak-

mában dolgozik, vagy nem), hanem a választott szakmával va-

ló eszmei azonosulás határozza meg dominánsan. 

Fenti előzetes megállapitások után az elvégzett variancia-

analizist részletesen is kidolgoztuk. Megjegyezzük, hogy itt 

4 összevont tipust állitottunk fel, melyet kérdőivünk további 

kérdéseivel is összevontunk, a következtetések megbizhatóbb 

későbbi levonása miatt. Tipusaink: 

1. tipus:  erkölcsi + specifikus személyiségjegyekkel 

2. tipus:  tanulással és munkával, valamint semmitmondó 
válaszokkal 

3. tipus:  A: választott-elképzelt pálya megfelelésének 
indoklásai: 

- erre számitott 

- jó munkatársak 
- továbbtanulási lehetőség 
- gyakorlatszerzés 
- könnyű munka 
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B: elméleti pályaismeret tulajdonságaiból: 

- fizikai jellegü képességek 

- munkával kapcsolatos jegyek 

- specifikus személyiségjegyek 

C: pályaelhagyás indoklásai: 

- más szakmát szeretne 

- mást tervez 

- anyagi okok 

- elégedetlenség 

- rossz munkaidő 

- könnyebb munkát akar 

- rossz munkakörülmények 

0: pályaválasztás optimalizálása: 

- jobb propagandaeszközök igénybevétele 

4. tipus:  A: a választott-elképzelt pálya megfelelésének 

indoklásai: 

- szereti 

B: pályaválasztás optimalizálása: 

- intenzivebb elméleti képzést igényel 

Mivel a 3. tipus igen sok indokláselemet tartalmaz, ezért 

a későbbiek során ezt összefoglaló kategóriaelnevezéssel 

használjuk. Az analizisben a 3 (már alkalmazott) csoporto-

sit()  változót emeltük ki, az elemzés tehát nemek szerint, 

szakmák szerint  és beosztás szerint  történt, ahol 

X=átlag, S=szórás. 

I. Nemek szerint 	(1: 	férfi, 2: 	nő) 

1. tipus: 2. tipus: 

X S R S 

1: 0,125 0,178 1: 0,281 0,256  

2: 0,113 0,179 2: 0,307 0,284 

F=1,2329 F=0,4799311 
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3. tipus: 4. tipus: 

X S X S 

1:  0,090 0,077 1 : 0,226 0,232  

2:  0,127 0,083 2: 0,201 0,265  

F = 10,3662064 	 F =0,497390708  

A nemek szerinti analizis 1. tipusa szignifikánsan  jelzi, 

hogy a fiuknál az erkölcsi-specifikus jellemzők aránya emel-

kedettebb (125), mint a leányoknál. A 2. tipusban nem szig-

nifikáns  ugyan a különbség, de az F érték tendenciálisan  

azt jelzi, hogy a tanulással,  a munkával  kapcsolatos vála-

szok aránya itt a leányoknál magasabb (307). 

(Megjegyezzük, hogy a mutatók értékeire itt csak érintőlege-

sen utalunk, a részletes interpretációt a II. és III. kérdő-

iv együttes  összehasonlitásával adjuk meg.) 

A 3. tipus: a választott szakma korábbi elképzelésének való  

megfelelése az egyén pályaismerete alapján, és az igy kiala-

kult véleménye a pályaválasztási rendszer optimalizálásáról  - 

faktorelnevezést kapta. E kategória F értéke szignifikánsan  

bizonyitja, hogy a leányok (127) magasabb válaszitemet adnak 

arra vonatkozólag, hogy mi a véleményük a.munkájukról, egy-

ben a pályaválasztás optimalizálásánál a propagandaeszközök 

Jobb kihasználását is ők hangsulyozzák. 

A 4. tipusban lévők közös vonása, hogy szeretik a munkájukat, 

a tanulás, a tudás fontosságát hangsulyozzák, ezzel egybe-

csengően a pályaválasztás optimalizálásánál intenzivebb elmé- 
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leti képzést igényelnek.  Ebben a kategóriában a fiuk adnak 

több pozitiv választ, ami most mér elöljáróban azt bizo-

nyitja, hogy a.leányokat a munkahelyükön csalódás  éri, ezért 

náluk az erkölcsi - specifikus jegyek  aránya áttevődik, és; 

a későbbiek folyamán csak a munkával egyoldaluan (mint a 

tevékenység kényszerű jellege) jelentkezik. Ugy tünik, a 

fiuk jobban szeretik a választott pályát (jobban képesek 

vele azonosulni), mint a leányok. Itt az F érték azonban 

azt jelzi, hogy ez a különbség nem szignifikáns,  csupán ten-

denciajelleqü.  (E kérdésre az összehasonlitáskor még rész-

letesebben visszatérünk.) 

II. Szakmák szerint  (1-5-ig terjedő értékek a szakma (iskola) 
csoportokat jelzik) 

1. tipus: 

S 

2. tipus: 

S X X 

1: 0,101 0,172 1: 0,416 0,276 

2: 0,333 0,0 2:  0,25 0,25 

3:  0,047 0,116 3: 0,535 0,228 

4: 0,135 0,187 4: 0,203 0,245 

5: 0,119 0,178 5: 0,285 0,247 

F=1,5441925 F=7,8958532 

3. tipus: 4. tipus: 

X S X S 

1: 0,140 0,097 1: 0,138 0,182 

2: 0,187 0,062 2:  0,166 0,166 

3:  0,102 0,069 3: 0,190 0,273 
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4: 0,104 0,072 4: 0,230 0,249  

5: 0,091 0,081 5: 0,242 0,263  

F=2, 74708586 
	

F=1,20412431  

Fenti táblázat értékei mind szignifikáns  különbségeket je-

leznek. Az 1. tipusban (erkölcsi és specifikus személyiség-

jegyek)  a mezőgazdasági szakmunkásképzőt végzettek foglal-

nak legtöbben állást (333), utána a két ipari (607., 623.) 

szakmunkásképző volt diákjai következnek. A Kereskedelmi és 

Egészségügyi Szakiskolát végzettek ezek szerint fenti isko-

lák volt tanulóihoz képest jelentősen elvesztették a kedvü-

ket a munkától, számukra az ott folyó munkatevékenység jó-

részt robotjelleget mutat. 

A 2. tipusban a munkával, tanulással, valamint a semmitmondó  

válaszok aránya a kereskedelmi és az egészségügyi szakiskolá-

soknál a legmagasabb, mintegy ezzel is bizonyitva az előbb 

hangoztatott munkatevékenységük robotjellegét. 

A 3. tipus:  a választott szakma korábbi elképzelésének való  

:megfelelése az egyén pályaismerete alapján, és az igy kiala-

kult véleménye a pályaválasztási rendszer optimalizálásáról  - 

faktor F értéke jelzi, hogy a különbségek az egyes szakma 

(iskola) tipusonként szignifikánsak.  Legmagasabb értékkel 

(187 és 140) a Mezőgazdasági  és a Kereskedelmi  Szakiskolák 

volt tanulói válaszoltak arra vonatkozólag, hogy mi a véle-

ményük a munkájukról, egyben a pályaválasztás optimalizálá-

sánál a propagandaeszközök  jobb kihasználását hangsulyozzák. 
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A 4. tipusban  legmagasabb a válaszarány a két szakmunkás-

képző (607. és 623.) volt diákjainál (230 illetve 242), ami 

azt jelenti, hogy ők szeretik  legjobban, legegyértelműbben 

szakmájukat, a többi szakma (iskola) csoport választásai 

hozzájuk képest igen eltérő arányokat mutat. A pályaválasz-

tás optimalizálására vonatkozólag a 607. és 623. intézetet 

végzettek legmagasabban az intenzivebb elméleti  felkészités 

mellett foglaltak állást. 

III. 	Beosztás szerint (1: szakmában dolgozik, 

máshol dolgozik) 

2. 	tipus: 1. 

2: 

tipus: 

X 	S X 	 S 

1: 0,118 	0,179 1: 0,289 	0,271  

2: 0,166 	0,166 2: 0,416 	0,186 

F=0,41988763 F=1,29575429 

3. tipus: 4. tipus: 

S X 	 S 

1: 0,105 	0,082  1: 0,214 	0,248 

2: 0,135 	0,066  2: 0,222 	0,248 

F =0,740826159 F =5,06033222 e-03  
=0,005 

 

    

A beosztás szerinti analizis vizsgálati eredményei csak a  

2. tipusnál  szignifikánsak, a többi tipus esetében nem. Ez 

azt jelenti, hogy a tanulással,  a munkával  kapcsolatos vá- 

laszelemek hangsulyozása megmarad, de az ezzel kapcsolatos 
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gondokat azok érzik kevésbé terhesnek,  akik a szakmában dol-

goznak.  Akik nem a korábban választott szakmatevékenység fel-

adatait végzik, azok esetében a korábbi tanulás, a munka el-

képzelhetően frusztrációt vált ki, igy ők e kategória - 

számukra gondokat okozó - nehézségeit hangsulyozzák (416). 

A többi (1., 3., 4) tipusnál a beosztás (szakmunkás, vagy 

nem az) a nevezetes kategóriákban nem mutat eltérő, vagy je-

lentős szignifikáns különbséget. 

7. Továbbtanulási szándék:  

A szakmai ismeretek elmélyitése, magasabb szintre emelése 

közvetlenül hat a termelés színvonalára, egyben ez teszi 

lehetővé a változó követelményekhez való zökkenőmentes al-

kalmazkodást is. A 7. kérdésben ezért kérdeztük meg szakmun-

kásainkat: szándékoznak-e ismereteiket intézményes formában 

magasabb szintre emelni, vagyis akarnak-e belátható időn 

belül továbbtanulni? A következő kép alakult ki (először a 

korábbi, százalékos adatokat közöljük a fiatalok indoklásá-

nak itemjeivel): 

A:  Nem szándékozik továbbtanulni: 74 fő 35,4 

B:  Tovább akar tanulni: 

- nem jelöli, 	hogy hol 13 fő  6,2 % 
- érettségi 	(gimnázium) 20 fő 9,6 
- dolgozók esti középisk. 67 fő 32,1 
- szakmunkásképzőben 11 fő 5,3 
- technikum 4 fő 1,9 
- középiskola (KMN) 3 fő 1,4 
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- főiskola, egyetem 

- katonai pálya 

10 fő 

3 fő 

4 fő 

209 fő  

4,8 % 
0 , 4 a  

1,9 0 0 C: Nem döntött:  

 

100,0 % 

Fenti táblázat globális összesitése, szintén százalékban: 

1: Tovább akar tanulni 131 fő 62,7  % 

2:  Nem szándékozik 74 fő 35,4 % 

3:  Nem döntött 4 fő 1,9 0 0 

209 fő 100,0 % 

A gépi adatfeldolgozássorán kiválogattuk azon fiatalokat, 

akik továbbtanulási szándékot  mutattak (bármely irányba) és 

ezeket gyakorisági táblázatba foglaltuk, majd az adatokat 

4 irányfaktorba soroltuk. Ezek a faktorok a következők: 

1: Szakmától idegen irányu 

2: Horizontális irányu (szakmán belül) 

3: Horizontális irányu (uj szakmában) 

4: Vertikális irányu (közép-, vagy felsőfokban) 

A gyakorisági táblázatunk függőleges (1-4) számai a felálli-

tott irányfaktorokat, a vizszintes számok (1-5) a már ismert 

szakma (iskola) tipusokat, illetve A=szakmunkás, B=nem szak-

munkás kategóriákat jelzik. Ezek alapján: 
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1. 2. 3. 4. 5. A B 

1: 0 0 0 0 3 34 0 

2: 0 0 1 0 0 0 1 

3: 0 0 0 10 7 17 0 

4: 8 2 8 7 14 37 2 

Választott szakma szerint chi=25,4570727 

F 1=3 F 2=4 

Beosztás szerint 	chi=20,0539811 

F 1 =3 	F2=1 

A táblázat szerint a vertikális jellegü mobilitási szándék 

a legnagyobb (14), vagyis elsősorban a 623. sz. Ipari Szak-

munkásképző Intézet volt diákjai szeretnének továbbtanulni, 

vagy középiskolában, vagy a felsőoktatásban. (Ebben a szak-

munkásképzőben elsősorban müszaki, elektronikai jellegü 

szakmákat oktatnak.) Jelentős számu kereskedelemben, illetve 

egészségügyben dolgozó szakmunkás is hasonló továbbtanulási 

szándékot mutat. Érdekes, hogy a horizontális jellegü tovább-' 

tanulás mutatóit legjelentősebb értékben a 607. szakmunkás-

képzőt végzettek adják, ők sokan (10) uj szakmát is szeret-

nének tanulni. A szakmán belüli továbbtanulási szándék fak-

torában gyakorlatilag nincs érték, a szakmától idegen irá'nyu 

(pl. katonai jellegü) mobilitás (3) mutatói is elhanyagol-

hatóak. 

Fentiek alapján kitün'ik, hogy a fiatal szakmunkásoknak igen vál-

tozatos elképzelései vannak a továbbtanulásról. Igen örven- 
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detes, hogy sokan nem tekintik befejezettnek a tanulást; 

többre törekszenek személyiségük fejlesztése érdekében. 

A vállalatok feladata itt mindenképpen az kell legyen, hogy 

ezeket a szándékokat elismerjék a fiataloknál, és támogas-

sák őket továbbtanulási terveik végrehajtásában. 

8. Munkahel yvál toztatás i szándék:  

A korábbi vizsgálati eredményeink, megállapitásaink tanulsá-

gai után konzekvens jellegü annak kideritése, hogy a rövid 

ideje dolgozó fiatal szakmunkások meg akarják-e változtatni 

munkahelyüket, s ha igen, miért. Kérdőivünk 8. pontja arra 

keres tehát választ, hogy a fiatal belátható időn belül el-

távozik-e uj munkáltatóhoz, s milyen okokból teszi ezt. 

Először a globális áttekintő jellegü feldolgozás százalékos 

(nem gépi) adatait közöljük: 

A munkahelyváltoztatás szerint:  

1:  Nem akar 98 fő 46,9 

2:  Nem tudja 34 fő 16,3 

3:  Igen 77 fő 36,8 

209 fő 100,0 % 

A 3 csoportositó változó szerinti adatfeldolgozás után kivá-

laaztottuk az "Igen"-nel felelők csoportját, és a fiatalok 

indokait is megvizsgáltuk. Ezek itemenként a következők: 
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Igen: 

1. Más szakmát (munkakört) szeretne 12 fő 15,6 % 

2. Lakáshoz jutás lehetősége 1 fő 0 , 3 / 

3. Más tervei vannak 10 fő 12,9 % 

4. Messze van a munkahely 7 fő 9, 	o 0 

5. Anyagiak 	(jobb kereset) 16 fő 20,8 % 

6. Elégedetlen munkájával 11 fő 14,3 % 

7. Elköltözik 4 fő 5,2 0 0 

8. Családi ok miatt 1 fő 0 ,3 	0  

9. Rossz munkaidőbeosztás 7 fő 9,1 % 

10. Tovább akar tanulni 1 fő 113  0  0 

11. Könnyebb munka igénye 6 fő 7,8 % 

12. Rossz munkakörülmények 1 fő 0 ,3 	0 

77 fő 100,0 % 

A gépi feldolgozással kapott adatok szerint a fenti indoklási 

táblázat' gyakorisági megoszlása a következő (vizszintes 

1-12-ig: 	okok, 	amiért változtatni akar; 

a csoportositó változók): 

függőleges 1, 	2, 	3 

1 2 3 	4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1:  4 2 11 	7 15 8 1 3 4 4 6 7 

2:  1 0 7 	0 4 5 0 0 1 1 0 1 

3:  0 0 0 	0 3 0 0 0 0 1 0 0 

chi=20,5573004 f=13 

A táblázat chi értéke f=13 esetében nem mutat szignifikáns kü-

lönbséget a pályaelhagyási szándék csoportositó változói (igen, 
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nem, nem tudja) és az indoklás itemjei között. Mégis érdekes, 

hogy pl. a legmagasabb érték (15) legjobban az anyagi okok-

kal korrelál, Ugyanigy a 8-as érték az "elégedetlen munká-

jával" hozható összefüggésbe. 

A 'nem"-mel felelők sorában a 7-es érték emelkedik ki, ma-

radni szándékozik, de "más tervei vannak". Jelentős még az 

5-ös is (marad, de "elégedetlen munkájával"). A 'nem tudja° 

kategória itemértékei gyakorlatilag elhanyagolhatóak. 

Érdemes még a választott szakma .és beosztás szerinti gyako-

risági táblázat &_empontjából is megvizsgálni a mutatókat. 

Ez a táblázat a következő (a függőleges 1-12 az indoklás 

itemjei, az 1-5 számok a szakma /iskola/ csoportot jelzik,, 

illetve A=szakmunkás, B=nem szakmunkás): 

1 	2 3 4 5 A B 

1: 19 	1 4 25 23 68 4 

2: 0 	0 0 1 1 2 0 

3: 2 	0 0 2 6 9 1 

4: 0 	0 1 4 1 6 0 

5: 4 	0 0 7 6 17 0 

6: 1 	0 2 3 4 . 	9 1 

7: 0 	0 0 1 0 1 0 

8: 1 	0 2 0 0 3 0 

9: 2. 	0 1 1 0 3 1 

10: 1 	0 1 0 2 4 0 

11: 2 	0 1 4 0 7 0 

12: 1 	1 0 3 1 5 1 
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Választott szakma szerint: chi=53,2016435 

F 1 =11 	F2=4 

Beosztás szerint: 	chi=7,30163765 

F 1 =11 	F2=1 

A választott szakma szerinti megoszlás értékei közül a leg-

jelentősebb mutatók: 25, 23, 19, mely a "más szakmát (mun-

kakört) szeretne" indoklás itemével korrelál. Ezt legjobban 

a 607. sz. ipari, a 623. sz. ipari (ők is voltak legtöbben) 

és a kereskedelmi szakmunkásképző frissen elhelyezkedett 

szakmunkásai hangsulyozzák. (Sokan a továbbtanulásnál hori-

zontális irányu - más szakmát jelöltek ott is célként.) 

Jelentős választás van az *anyagiak" itemében. is (7, 6, 4), 

melyet szintén a fenti intézmények volt tanulói jelöltek in-

dokként. "Könnyebb munkára" szavaz 4 választással szintén a 

607. sz. szakmunkásképző populációja. 

A beosztás szerinti (A=szakmunkás, B=nem szakmunkás) megosz-

lás és a pálya (munkahely) elhagyás között nincs szignifikáns 

különbség, ez ismét azt jelzi, hogy az eltelt egy év nem bi-

zonyult elégségesnek ahhoz, hogy a beosztás szerinti különb-

ség polarizálódjék. Mindez azonban nem változtat azon a meg-

állapitáson, hogy a mért populáció (209 fő) csaknem egyharmad 

része pregnáns okok miatt potenciális pályaelhagyóvá vált. 

Ha ugyanis azt tekintjük, hogy ezek a fiatalok éppen csak 

munkába álltak, s máris távozni akarnak, feltétlenül magas 

az arány, s ez az objektiv okok mellett a pályairányitók fe-

lelősségére is utal. A pályakép és az önismeret hiányosságai 
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miatti munkahelyi inadaptáció egyre jobben manifesztálódó 

jelensége mellett ugyanis az ottani szociális-anyagi, er-

kölcsi okok is óriási szerepet játszanak a fiatalok elége-

dettségi szintjének csökkenésében. A munkahellyel, a munka-

körülményekkel kapcsolatos elégedetlenség fejeződik ki az 

anyagiakkal kapcsolatos, a kedvezőtlen munkaidőbeosztásra 

hivatkozó, a könnyebb munka igényét felemlitő válaszokban 

- ezen problémák megoldásának jelentős része a munkáltatók- 

tól is függ. Érdemes tehát sokkal többet foglalkozni vele, 

és nem csak egyoldaluan megitélni e jelenségeket, ugyanis ha 

a környezet penetranciái olyan impulzusokat, hatásokat köz-

vetitenek az illető fiatal felé, amelyek személyiségébe "be 

akarják programozni" tájékozódásának és tulajdon aktivitásá-

nak belső pszichikus serkentőit, akkor aligha lesz képes ar-

ra, hogy "csak" szorgalmával és munkaszeretetével egyéni ön-

megvalósitását a pályáján elősegitse. 

9. A II. és III. Kérdőivek eredményeinek összehasonlító 

elemzése  

A IV. fejezetünk utolsó részében érdemes röviden az előző 

két fejezet vizsgálati anyagát együttesen is összehasonli-

tani, és az empirikus méréseredmények szignifikáns eredmé-

nyeit korábbi hipotéziseinkkel összevetni. (Itt jegyezzük 

meg, hogy a III. sz . Kérdőiv utolsó (9.) kérdését, a pálya-

választási tanácsadás optimalizálásának lehetőségeit az V. 

fejezetben tárgyaljuk.) 
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összehasonlitó-statisztikai elemzésünket kizárólag számitó-

gépes feldolgozással\égeztük. Az itt felsorolt adatok tehát 

igen nagy pontosságértéküek. (Megjegyezzük még, hogy az 

elemzésben csak a számunkra - a téma központi problémáit 

érintő - legfontosabb kérdésköröket vetettük össze.) 

Az eredmények a következőek: 

1. Az elméleti pályaismeret összetevőinek 	alakulása a  

II. és III. Kérdőiv összehasonlitott adatai alapján:  

(A függőleges 1-7 értékek a II. sz . Kérdőiv által 

'felsorolt pályaismeret itemjei, a vizszintes 1-7 

értékek a III. sz . Kérdőiv pályaismeretre vonat-

kozó itemek.) 

1.1. chi négyzet próba  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 

1: 0 	2 	0 	1 	0 	1 	0 

2: 0 	21 	4 	4 	17 	7 	3 

' 3: 	0 	7 	1 	1 	5 	2 	1 

4: 0 	3 	1 	3 	0 	4 	0 

5: 0 	8 	1 	1 	8 	4 	1 

6: 0 	2 	2 	2 	2 	2 	0 

7: 0 1D 	4 	4 11 	4 	2 	2 

chi=19, 2089 	f=12 

chi négyzet=19,209 	p=0,05 

p? 0,1 

36 » 6,90  

stabil 	változó chi  

	

0 	4 »1,21 

	

21 	135 » 6,35 

	

1 	16 >> 2,87 

	

3 	8 	0,09 

	

8 	15 » 1,70 

	

2 	8 » 0,05 
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A chi négyzet próbánál az előfordulási (tapasztalati és el-

méleti) gyakoriságokat elemeztük. Ezek szerint az egész 

minta mind a hét tulajdonságára igaz, hogy a chi érték meg-

változott, eltolódott. Két jelentős szignifikáns chi érté-

ket találunk a 2 (erkölcsi=21) és a 7 (specifikus személyi-

ségjegyek=13) kategóriáiban. Ennek oka az lehet, hogy a ko-

rábbi (II. sz .) felvételnél azok, akik diffuz jelleggel er-

kölcsi,  vagy specifikus  személyiségjegyre utaltak, differen-

ciáltabbá váltak, most már részletesebben más jegyet is be-

választanak. 

A chi (19,209) szignifikanciaérték p=0,05 valószinüséggel 

(ha 	0,1) igaz. 

Tendenciajelleqü  (de nem szignifikáns) a különbség a szelle-

mi és a specifikus  jegyeknél. Ez azt jelenti, hogy a p (hi-

bázási valószinüség) nagyobb, mint 0,1 (p ? 0,1). Tehát aki 

korábban szellemi  jellegü tulajdonságra koncentrált, az ké-

sőbb jelentős differenciálódás után az erkölcsi,  vagy a fi-

zikai jellegü személyiségjegyeket is fontosnak tartja. 

(Ezt a III. felvételnél látjuk.) 

A relativ gyakoriság megállapitásánál az alábbi képletet 

használtuk: 

tapasztalati gyakoriság  
elméleti gyakoriság 1 
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1.2. Relativ gyakoriságok 

4 5 6 7 1 2 3 

1:  0 0,41 -1,00 1,48 -1,00 0,65 -1,00 

2:  0 0,06 -0,12 -0,29 -0,12 -0,17 0,21 

3:  0 0,16 -0,28 -0,41 0,08 -0,22 0,33 

4:  0 -0,22 0,11 1,71 -1,00 1,40 -1,00 

5:  0 -0,01 -0,46 -0,56 0,28 0,15 -0,01 

6:  0 -0,43 1,44 0,98 -0,26 0,32 -1,00 

7:  0 -0,02 0,28 0,04 0,07 -0,30 0,19 

Ha az elméleti gyakoriság és a tapasztalati gyakoriság meg-

egyezik (=0), akkor nincs változás. A szélső érték azt mu-

tatja, hogy az adott cellában a vártnál lényegesen kevesebb 

érték van ((X = -1), mig hacX).  1 (sokkal nagyobb), akkor 

a vártnál több van. Itt is változást tapasztalunk, ti. aki 

a II. felvételnél semmitmondó választ adott, az a III, fel- 

vételnél már pl. erkölcsi, vagy tanulással, esetleg a munká-

val kapcsolatos tulajdonságok mellett foglal állást. A II. 

felvétel 2. (erkölcsi), 3. (szellemi) és a III. felvétel 1. 

(semmitmondó), 2. (erkölcsi) és 7. (specifikus) jegyeinek 

cellájában a vártnál sokkal több (p >) 0,1) érték van, igy 

a két felmérés felsorolt itemjei között szignifikáns különb-

ség van. 
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1.3. Itemek sorrendje a taxonometriai mátrixban  

(1 = zárt együttjárás, + = nem tul jelentős együttjárás) 

Látványosan változik a III. felvétel a II.-hoz képest, de a 

gyakoribbá váló, együtt változó  tulajdonságok köre elkülö-

nithető. A fontossági sorrend meghatározása után (2, 7, 6,' 

4, 1, 5, 3) a III. adatfelvétel sorrendje igy permutálódott 

át: 2, 7, 6, 4, 1, 5, 3. Igy látványosan három csoport ala-

kult ki, de számunkra az a jelentős, amelyik csoport fontos-

sági sorrendben elől van. 

A 2 és 7 (erkölcsi és specifikus) együtt jelennek meg a III. 

felvételnél, a 6, 4, 1 (munkával kapcsolatos, tanulással 

kapcsolatos, semmitmondó) szintén. Aki tehát korábban a ta-

nulással, illetve a munkával kapcsolatos válaszelemet adott, 

nagy valószinüséggel csak "általában"  próbálta megválaszol-

ni a kérdést, csakhogy emlitsen valamit. Ha pedig még ezek- 

re sem tudott válaszolni - semmitmondó választ adott. Korábban 

ugy véltük, hogy a fizikai és a szellemi jegyek (5, 3) jobban 
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elkülönülnek, 	itt azonban látható, 	hogy mégis fontos kapcso- 

latuk van. 

2. A pályaismeret kapcsolata a II. sz . Kérdőiv adataival 

a: a pályaismeret hiánya 1: fizikai jell. tul.-ságok 

b: semmitmondó válaszok 2: erkölcsi jell. 	szem.. jegyek 

c: munkakörülményekre ut. 3: specifikus szem. jegyek 

d: 	énes jell. 	kivánságok 4: tanulással kapcs. válasz 

e: szakismeretre vonatkozó 5: munkával kapcs. válasz 

2.1. Gyakorisági tábla 

1 2 3 4 5 

a:  0 0 0 0 0 

b:  0 1 0 0 1 

c:  11 16 15 5 5 

d: 1 1 0 0 0 

e: 2 11 2 1 0 

2.2. Relativ gyakoriságok 

3 4 5 1 2 

a:  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

b:  -1,0 2,98 -1,0 -1,0 18,25  

c:  2,49 1,45 2,91 2,7 2,70 

d:  7,25 2,98 -1,0 -1,0 -1,0 

e:  1,06 4,47 0,69 1,4 -1,0  
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A relativ gyakoriság táblázata az itteni együttjárást tük-

rözi, tehát mig az előzőekben az erkölcsi, szellemi és a 

specifikus jegyek (2, 3, 7) mozdultak el pozitiv irányban, 

ugy most a specifikus jegyek, a tanulással és a munkával  

kapcsolatos (3, 4, 5) válaszoknál több az együttjárás. Ez 

azt jelenti, hogy a munkába állással, a személyiség integ-

rálódásával együttjáró differenciáció az egyén ujabb szemé-

lyiségjegyeket ismer el, tart fontosnak. (Az erkölcsi tulaj-

donság is a személyiség egyik változója.) Ezt jelzi a taxo-

nometriánk is: 

2.3. Taxonometria (az itemek sorrendjével)  

3 5 4 	2 1 

3:  1 1 1 

5: 1 1 1 

4:  1 1 1 

2: + • • 1 

1: • • • • 1 

A szellemi és fizikai jellegű tulajdonságok (3, 5) a II. 

Kérdőivnél csak a specifikus (7) jellegü személyiségjegyek-

kel vannak kapcsolatban, ami ismét tulajdonság, személyiség-

jegy-differenciálódásra vezethető vissza, nevezetesen arra 

-a potenciális személyiségállapotra, ami szellemi és fizikai 

készenlétet, a választott pályára való alkalmasságot fejez 

ki. 
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3. A pályaismeret egyéb kapcsolatai  

I. 	1: gyakorlat 

2: könnyü munka 

3: rossz munkaidő 

4: fizikai tulajdonság 

5: rossz beosztás 

6: könnyebb munka igénye 

7: rossz körülmények 

1 8:1 szereti a munkáját 

9: erre számitott 

10: jó munkatársak 

11: maszekolhat 

12: felelősséget vállalja 

13: erkölcsi tulajdonságok 

14: specifikus személyiségjegyek 

15: anyagiak 

16: elégedetlenség 

17: jobb propagandát szeretne 

III. 	18: továbbtanul 

1 19 :) tanulással kapcsolatos válaszok 

20: munkával kapcsolatos válaszok 

21: más szakmát tanulna 

22: mást tervezett 

1 23 :1 intenzivebb elméleti felvilágositás 

II . 

24: gyakorlatot megismerte 
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25: az elmélet fontosabb 

a gyakorlat fontosabb 

27: mindkettő szerettette meg 

28: egyik sem 

a: munkakörülményekre utaló válaszok 

b: énes jellegü kivánságok 

c: szakismeretre vonatkozó válaszok 

3.1. Gyakorisági tábla  

26: 

4 5 6 7 8 9 10 11 

2 0 2 5 10 0 0. 19 

1 0 0 0 1 0 0 0 

[81  1 0 1 0 2 0 0 

15 16 17 18 19 20 21 22 

2 5 21 0 8 3 4 112 

0 0 0 0 1 0 0 0 

0 1 8 1 1 4 0 1 

26 27 28 

5 0 0 

1 0 0 

0 0 0 

1 	2 	3 

a: 3 	4 	2 

b: 0 	0 	0 

c: 1 	0 	0 

	

12 	13 	14 

a: 0  F2-11  

b: 0 	2 	0 

c: 0 	181 	0 

23 24 25 

a: 14 (16]  0 

b: 2 	2 	0 

c: 2 	1_8 	0 

Az I.-II.-III.-mal.jelölt kategóriák az általunk sulyozott 

pályatulajdonságok és a fiatalok indoklásitemjeinek együtt-. 

járási blokkjai. Azt fejezi ki, hogy mely pályatulajdonság 

mivel jár együtt. Erről korábban a "Pályaismeret"  (6.) feje- 
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zetnél is részletes elemzés készült. Az itteni gyakorisági 

tábla jelzi, hogy a gyakorlati pályaismeret munkakörülmé-

nyeire (a) utaló jegyek legnagyobb értékben a fent jelölt 

tulajdonságokkal (fizikai, erkölcsi, munkával kapcsolatos 

stb.) járnak együtt. Az énes jellegü kivánságok (b) blokk-

jában az értékek nem kiemelkedők, mig a "c" kategóriában a 

szakismeretre vonatkozó válaszok a fizikai és erkölcsi jel-

legü tulajdonságokkal, a gyakorlat jobb megismerésével jár-

nak együtt. 

3.2. Relativ megoszlás 

4 5 6 7 8 1 2 3 

a:  1,0 1,7 1,7 0,8 0,8 0 0,8 1,3 

b:  -1,0 -1,0 -1,0 0,6 -1,0 0 -1,0 6,5 

c:  1,3 -1,0 -1,0 1,7 2,1 0 2,1 -1,0 

9 10 11 12 13 14 15 16 

a:  1,3 0 0 0 0,8 1,7 1,7 1,3 

b:  -1,0 0 0 0 1,9 -1,0 -1,0 -1,0 

c:  0,5 0 0 0 1,4 -1,0 -1,0 0,5 

17 18 19 20 21 22 23 24 

a:  1,0 -1,0 1,2 1,0 1,7 1,2 1,1 0,7 

b:  -1,0 -1,0 3,5 -1,0 -1,0 -1,0 4,0 2,4 

c:  1,6 8,5 0 1,3 -1,0 0,9 0 1,9 

25 26 27 28 

a:  0 1,3 0 0 

b:  0 6,5 0 0 

c:  0 -1,0 0 0 
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Relatív megoszlás azCX = tap
asztalati g yakoriság  	1  

elméleti gyakoriság 

képlet alapján tehát igaz, CX _ -1, vagyox >> 1 szélső érté-

kek esetében. Ezek szerint az énes jellegre utaló válaszok 

közül a (8) munkaszeretet, a tanulás (19), az intenzivebb 

elméleti pályamegismerés (23) igénye, valamint a gyakorlat 

fontosságát (26) tartalmzó válaszelemek értéke kiemelkedő, 

ezek az értékek a válaszadók esetében igen meghatározóak, 

a pályaidentifikálódás szempontjából. 

3.3. Taxonometriai mátrix az itemek sorrendje alapján: 

: 1 3 	2 4 	5 	7 	13 	17 18 20 24 	9 	14 	15 	16 	21 

22 26 	8 19 	23 	28 	27 	25 12 11 10 	6 

1 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 + +++••...•• 
3 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 	 
2 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1•..•• 	 
4 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 ++++ 	 
5 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 ++++ 	 
7 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 ++++ 	 

13 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 ++++....•. 
17 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 ++++ 	 
18 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1  ++++ 	 
20 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 ++++ 	 
24 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1  ++++ 	 
9 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1........ • . 

14 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 p 	p.• 	 
15 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 	 
16 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 	 
21 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 	 
22 : 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 1 1 1 	 
26 . + 	• 	• + + + + + + + + 	 1 	1 	1 	1 . 	. 	• 	. 	• 	• 
8 : + 	• 	. + + + + + + + +, 1 	1 	1 	1 	 

19 : + 	. 	• + + + + + + + + 	 1 	1 	1 	1 	 
23 : + 	• 	• + + + + + + + + 	 1 	1 	1 	1 	 
28  • 	 1 	 
27  • 	 1 
25 •• 	 1 
12 •• 	 1 
11 : • • 	• • 	  1 
10 1 
6 • 	 • • 	•1 
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A mátrixban két óriási blokk alakult ki látványosan, amelyek 

közül a 24 (gyakorlat megismerése), a 9 (erre számitottam) 

és a 14 (specifikus személyiségjegyek) a magas számu együtt-

járások mellett  találhatóak, igy tulajdonképpen ezek a vá-

laszitemek sem függetlenek a többitől, mert velük jelentős 

számu gyenge (+) kapcsolat is együttjár. Tekintettel az óriá-

si értékmennyiségre, a nagyobbik blokk nem differenciálható 

teljesen, igy meglehetősen nehéz megitélni, mely item milyen 

kategóriához. kapcsolódik. (Ez tehát tendenciajellegű.) A ki-

sebb blokk mutatói viszont (26, 8, 19, 23) teljesen egyértel-

müen a "b" kategóriával (énes jelleqü kivánságok)  járnak 

együtt, igy akik a pályaismeret  kategóriánál énes jellegü ite-

met jelöltek meg, azok később is fenti tulajdonságokat (26,-8, 

19, 23) tartják fontosnak. 

Konkluzióként szerepelhet tehát, hogy ezen kategórián belüli 

szakmunkások valószinüen szeretni fogják  a választott pályát, 

még mindig tanulni  szeretnének, és az intenzivebb elméleti  

képzés fontosságát is ők jelölik elsősorban. Központi  jellegü 

megállapitás, hogy ezek a fiatalok lényegében a szakmájuk el-

sajátitásához szükséges elméleti  és gyakorlati  képzés egységét  

hangsulyozzák, ami a fejlett én-képpel, önismerettel, vala-

mint optimális pályaképpel rendelkező korszerü, integrált 

személyiség elengedhetetlen feltétele a pályán maradás, pálya-

szeretet aspektusából. 

4. Ónismeret 

E kérdéskör vizsgálatánál az átlagot, a szórást mindkét kérdő- 
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iv adatai esetében külön meghatároztuk és elvégeztük a szá-

mitások d-próbáját is. 

(n=elemszám, X=átlag, S=szórás) 

Válaszitemek:  

érdeklődés 

fizikai jellegü válasz 

énes jellegü válasz 

semmitmondó válasz 

önismeret hiánya 

n 

önmagáról 

S n 

mások róla 

S 

d-próba 

X X 

21 3,23 0,62 21 3,19 0,67 0,015 

20 3,45 0,68 20 3,3 0,65 0,049 

20 3,6 0,59 20 3,55 0,75 0,016 . 
3 3,66 0,57 3 3,33 0,57 0,333 

p > 	0,1 

A számitások azt mutatják, hogy itemenként gyakorlati különb-

ség nincs az "önmagáról ", illetve "mások róla"  kategóriában. 

A d-próba egy értékénél találunk csak némi különbséget (0,333), 

ez azonban csak tendenciajelleqü,  ami azt jelzi, hogy akik a 

II. sz . Kérdőivben "semmitmondó°  jellegü (pregnáns önismere-

tet nem igazoló) választ adtak, azok tendenciában  - akkor - 

magasabbra értékelték önmagukat, mint mások őket. 
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4.1. Varianciaanalizis: 

Q f S 

1:  2, 20081849 3 0,733606164 

24,2261901 60 0,403769835 

F érték=1,81689195 (F 0=4,73) 

Q f S 

2:  1,38273835 3 0,460912784 

29,0547614 60 0,484246024 

F érték=0,95181532 (F 0=4,37) 

Fenti számitások választ keresnek arra, hogy a III. Kérdőiv-

ben van-e különbség az én-kép auto-, illetve heterosztereotip  

összetevőjében, vagyis abban, hogy a fiatalok önmagukról és 

mások róluk milyen képet alkottak. Az értékek azt mutatják, 

hogy a szakmunkások önmagukról alkotott véleményében van egy 

tendenciaszerü, nem szignifikáns (mert az F o  értéket nem ha-

ladja meg) különbség, ez azonban nem tul jelentős. Az átla-

gok között mégis kiemelkednek a semmitmondó válaszok (3,66) 

és az érdeklődés (mint az önmegvalósitás motivuma) itemértékei. 

Érdekessé válik, hogy aki az érdeklődést emelte ki, mint ön-

megvalósitási tendenciát, az tulajdonképpen alacsonyabbra 

tette a saját önértékelését, mint azok, akik a semmitmondó, 

közhelyszerü feleleteket adták. (Ez utóbbiak később is maga-

sabban értékelik önmagukat.) 

Fenti jelenséget hisztogramon is ábrázoltuk: 
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4.2. Hisztogram:  

önmagáról 

a 
a 

M 
o 

M 
a 

M 
a 

mások róla 

XX  
X X 
XX  X X 

XX  XX  a a a • X X 
XX  XX  XX  • a a a X X 
X X X X X X  It  a • a X X X X  
X X X X X X M a • • X X X X X X . 

X X X X X X X X M • a a X X X X X X X X 
X X X X X X X X • • a • X X X X X X X X 
X X X X X X X X a a • a X X X X X X X X 

X X X X X X X X a • a a X X X X X X X X 
X X X X X X X X a M • a X X X X X X X X 
X X X X X X X X • a a • X X X X X X X X 
X X X X X X X X  • •  • • X X X X X X X X 
X X X X X X X X • a • o X X X X X X X X 
X X X X X X X X a ' • • • X X X X X X X X 
X X X X X X X X a a • o X X X X X X X X 
X X X X X X X X • a • a X X X X X X X X 
X X X X X X X X ■ • • o X X X X X X X X 
X X X X X X X X  • a • a X X X X X X X X 

X X X X X X X X a a a a X X X X X X X X 

X X X X X X X X • a ■ • X X X X X X X X 
X X X X X X X X  •  a a • X X X X X X X X 
X X X X X X X X a a a a X X X X X X X X 
X X X X X X X X • M a a X X X X X X X X 
X X X X X X X X • M • M X X X X X X X X 

X X X X X X X X a • • a X X X X X X X X 

1 	2 	3 	4 	5 	5 	4 	3 	2 	1 

1 = érdeklődés 

2 = fizikai tulajdonságok 

3 = énes jellegü kivánságok 

4 = semmitmondó válaszok 

5 = önismeret hiánya 
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4.3. Az önismeret és az én-kép polaritása:  

önismerete van / önismerete nincs 

	

n 	X 	n 	X 	S 

átlag/szórás: 	57 	0,01 	 5 	0,00232 	0,12 

t próba: t=0,355 	f=60 	(t0=1,98) 

A III. Kérdőivben az önismereti válaszkategóriák (5 kategória) 

mellett un. szubjektiv  kódot is bevezettünk (van önismerete, 

illetve nincs önismerete) a kérdés egyértelmübb leképezhető-

sége miatt. A szubjektiv kód igazságértéke az én-kép polari- 

tásával függ össze, vagyis azzal, hogy a kérdezett személyek 

pozitiv,  vagy negativ  polaritásu én-képpel rendelkeznek-e. 

Fenti mérések szerint az én-kép gyakorlatilag egyik felvétel-

nél sem mutat poláris jelleget, ezt a korábbi adatok is meg-

erősitették. Általános érvényü megállapitás azonban, hogy a 

kérdezett személyek jelentős része kis értékkel mégis poziti-

vebben látják magukat,  mint mások őket. 

A III. felvételnél akinek 'van önismereteTM, az szintén maga-

sabbra értékeli magát, mint az, akinek a II. felvételnél be-

bizonyosodott, hogy "nincs önismerete". Ilyen módon azt álla- 

pithatjuk meg, hogy aki már a II. felvételnél eleve releván-

sabb fogalmakat alkotott önmagáról, az a többiekhez képest 

saját helyét is reálisabban látja, az én-képe is pozitivabb,  

fejlettebb, tehát érettebb személyiség.  
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A polaritás sémája hasonló a korábbihoz, tehát: 

önmagáról - mások róla  
polaritás = önmagáról + mások róla 

A t próba a két átlag kapcsolatát viszonyitja, ahol 

t=0,355, ezt összevetve: to=1,98, igy a különbség nem szig-

nifikáns, de számunkra általános érvényü megállapitás; hogy 

az a személyiség, aki eddig is viszonylagos kiforrottságot 

mutatott, a jövőben is hasonlóképpen, fejlettebb értékrenddel  

itéli meg énjét, munkáját a saját maga és a mások által ki-

alakitott,kép tükrében egyaránt. 
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V. A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 

Utolsó fejezetünk témájaként alapjában két kérdéskör tárgya-

lását szeretnénk kiemelni: 

1) Az én-kép és a pályakép összefüggéseit, egymásra hatásá-

nak jelentősége a szakmunkásképzésben. 

2) Fentiek alapján a pályaválasztást elősegiteni hivatott 

rendszer optimalizálásának lehetőségei, hatékonyabbá té- 

telére vonatkozó ajánlások. 

1) Az én-kép és a pályakép összefüggéseinek, egymásra hatá-

sának jelentősége a szakmunkásképzésben  

összefoglalásunk első részében mindenekelőtt megállapitjuk 

a következőket: 

Eddigi kutatásaink vizsgálatai elsősorban az un. reaktiv jel-

legü én-képre vonatkoztak, vagyis a vizsgálatok jórészt az 

én-képnek azt a dimenzióját érintették, amelyet általában önér-

tékelésnek, vagy önbecsülésnek névezünk; a kérdezett szemé-

lyeknek az általunk megadott dimenzióba kellett 'belehelyez-

kedniük'. A kérdezett személyek tehát csak egyszerüen az álta-

lunk választott és megjelölt dimenzióra reagáltak, igy további 

információt nem nyerünk arról, hogy ez a dimenzió mennyire 

kiemelkedő az egyén én-képében (spontán módon, vagyis az 
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egyén mennyire vonatkoztatja önmagára ezeket a vónásokat). 

A további én-képvizsgálatra, az un. spontán én-kép ("Beszélj 

önmagadról!") feltárására korlátozott lehetőségeink miatt 

nem kerülhetett sor. 

Az általunk felmért önértékelés igen lényeges eleme az én-

képnek, de távolról sem a teljességét jelenti. Adataink is 

azt bizonyitják, hogy a feltett kérdésekre a fiatalok az én- 

képvizsgálatra vonatkozóan igen heterogén válaszokat adtak 

(fizikai jellegű, intellektuális , morális, érzelmi stb.), te-

hát az én-képvizsgálat teljességét feltáró vizsgálatokat 

még sokkal bővebben kellene folytatnunk ahhoz, hogy a a kérde-

zettek személyiségét alaposabban elemezhessük. Mi vizsgála-

tunkban a különbözőségi posztulátum olyan elemére összponto-

sitottunk, amely azt tárja fel, hogy egy adott dimenzió egy 

ember én-képében valószinüleq olyan mértékben lesz kiemelke-

dő, amilyen mértékben az illetőnek a kérdéses dimenzióba eső  

tulajdonsága különleges. (Vagyis ebben a dimenzióban különbö- 

_ 	zik azoknak a tulajdonságaitól, akik szintén ebbe a vonatkoz- 

tatási csoportba tartoznak.) 

Fenti alapvetés után érthetővé válik, miért vizsgáltuk fiatal- 

jaink én-képét a pályakép aspektusából. Számunkra lényeges 

és meghatározó, hogy a pályát választott és a jelenleg is ott 

tevékenykedő szakmunkás önismerete, önértékelése hogyan hat 

további pályaképére, illetve kialakult pályaképe hogyan ha-

tározza meg további személyiségfejlődését a társadalmi terme-

lés folyamatában, determinálva ezáltal a fiatal szociális - 

társadalmi értéktudatát is, valamint az egyéni és társadalmi 
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perspektivák egyes összefüggéseit, melyek természetesen ré-

tegtől és a nemek közti sajátosságoktól eltérést mutathat-

nak. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a szakmunkás - segédmunkás - beta-

nitott munkás, azaz az egyszerübb, rövidebb képzési idő a-

latt elsajátitható pályák képviselőinél, családjainál a ta-

nulás, a szellemi érőfölényre ° törekvés nem tekinthető a hét-

köznapi tapasztalatok és élmények állandó, szerves elemének, 

valamint ezek a pályák nem is igen követelnek nagyobb szel-

lemi erőfeszitéseket. De korunk, modern, jól képzett szakmun-

kásmodellje szakmai teljesitményszintjének, az egyéni pálya-

megvalósitásnak elengedhetetlen feltétele a reális pályakép 

és kellő önismeret, éppen a feladathelyzetekben való helyt-

állás, a munkatevékenységgel való harmonikus kapcsolat miatt. 

A belső kontrollal rendelkező fiatalok teljesitménymotivációja 

szilárdabb, konstruktivabbak, az akadályokat is jobban le-

küzdik. A külső kontroll által jellemezhetőek (bizonytalanok, 

hiányos önértékelésüek) inkább affektiv beállitottságuak, ál-

talában a külső körülménydnek jobban kiszolgáltatottak, igy 

azokat a helyzeteket jobban keresik, ahol nem tőlük függ a 

sok kudarc, vagy legalábbis azzal vigasztalhatják (racionali- 

zálhatják) magukat. 

A - megfelelő önértékelés nélküli fiatalok sokszor elégedetle-

nek, mivel képességeiket hibásan megitélve (vagy tulértékel-

ve) számukra inadekvát feladatokat vállalnak, s mert ezeknek 

megfelelni nem tudnak - nem tanultak kitartást, erőfeszitést - 
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gyakran "felfelé' igyekeznek menekülni, saját gyengeségeiket, 

hibáikat másokra, a nem megfelelő körülményekre háritják. 

Havinghurst (1967) szerint az önállóságnak három fokozata 

van: 

1) Magas  (énideálja magában foglal egy vonzó felnőttet) 

2) Közepes  (énideálja egy vonzó felnőtt irreális  képéhez 

kötődik) 	. 

3) Alacsony  (énideálja csak a szülőre  korlátozódik) 

Fentiek közül legoptimálisabb az 1) tipust magában foglaló-

ak csoportja, ők a legönállóbbak, legkonstruktivabbak, leg-

bátrabbak. A másik két tipus meglehetős irányításra szorul. 

Ilyen aspektusból szemlélve vizsgálataink eredményét, ismét 

megállapithatjuk 	(vö. 5. ponttal), hogy az önismeret kérdés- 

köre a fiatalok én-képének fejlettségi szintje számunkra el- 

_ 	sősorban a pályán maradás, pályaidentifikáció szempontjából 

a leglényegesebb. A felmérés eredményei megerősitik azt a 

sajnálatos tényt, hogy a pályán maradás realizációja elsősor-

ban a bizonytalan egyéneknél  a legkétségesebb, hiszen polari-

záltságukban ezek a fiatalok tulajdonképpen negativ  én-képpel, 

következésképpen meglehetősen alacsony önállósági fokkal ren-

délkeznek. Hogy a jövőben esetleg mégis pályán maradnak, az 

viszont egyértelmüen a korábban is kihangsulyozott környezeti 

megtartó erőnek lesz tulajdonitható, nem pedig kialakult, jól 

müködő értékorientációjuknak, meggyőződésüknek. 



- 137 - 

Hasonló a kép a pályaelhagyás  szemszögéből tekintett pálya-

képvizsgálatnál is (vö. 8. ponttal). A több szempontból el-

végzett vizsgálat itt is bizonyitja, hogy a fiatalok nagy 

részénél meglehetősen dezintegrált, illetve egyoldalu, hiá-

nyos pályakép mutatható ki, aminek a következménye szintén 

az, hogy a mért populáció egyharmad részénél potenciális 

pályaelhagyási szándék mutatkozik, ami nagyon nagy arány. 

Figyelembe vettük természetesen a munkahelyeken adott objek-

tiv jellegü problémákat is, de meggyőződésünk, hogy a széle-

sebb körben és kellő időben végzett pályaorientáció, pálya-

előkészités ezen akadályok jelentős részét is áthidalná, vagy 

a fiatalok értéktudatát reálisabbá tenné. 

Érdemes szót ejteni a nemek megoszlása szerinti pályaidenti-

fikációról is, hiszen kutatásunk eredményei részben ezt is 

tárgyalták (vö. 6. ponttal). A III. Kérdőiv adatai azt bizo-

nyitják, hogy a pályaismeret válaszstrukturája a leányoknál 

és fiuknál a II. sz . Kérdőiv adatfelvétele óta változott, át-

rendeződött. 

A pályakép idealisztikus jellegének utóhatása pregnánsan ki-

mutatható a leányok esetében. Tendenciaszerüen alegmarkánsabb 

szerepjellegü szakmákat (ápolónő, eladó, kertész stb.) jórészt 

ők választották, de a pályamegjelölés, pályára kerülés . sza-

kaszában az idealisztikus jegyeket (erkölcsi, énes, specifi-

kus) jelölték elsősorban, később a III. Kérdőiv felvételénél, 

a pályabeilleszkedés szakaszában ezek a jegyek konkretizálód-

tak, a munkával  kapcsolatos válaszitemekre - ezzel egyfájta 
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csalódottságot -, esetenként rezignanciát tükrözve. A fiuknál 

ez tendenciájában éppen ellenkezőleg történt, ők a pályabe-

illeszkedés szakaszában emelték ki a munka erkölcsi, specifi-

kus stb. jellegét, mig korábban jórészt csak a fizikai összete-

vőkre koncentráltak. 

Fenti jelenséget indokolja egy korábbi vizsgálat (Horváth - 

Ranschburg, 1980), mely alkalommal gimnazista osztályokat ki-

sértek végig az érettségiig. A tanulók egymásról adott jellem-

zései azt bizonyitották, hogy az érettségi felé közeledve a 

leányok karrierattitüdje (szakmai siker utáni vágya) erősen 

megemelkedett, ugyanakkor a szükséges adottságok dimenzióján 

ugyanolyan alacsonyra értékelték magukat, mint régebben. Ezek 

az adatok azt mutatják, hogy a leányok értéktudata és felké-

szültsége nem feltétlenül párhuzamos az előttük megnyiló 

- és általuk elfogadott - lehetőségekkel. Természetesen az a 

tény,'hogy bizonyos képességek, tulajdonságok megszerzéséhez 

a fiuk és a leányok nem egyforma alapokról indulnak, korántsem 

jelenti azt, hogy a tanulásnak,  a jól szervezett pályaelőké-

szitésnek nincs beláthatatlanul fontos szerepe a nemre jellem- 

ző magatartásformák kialakitásában, ilyen módon elkerülve az 

esetleges későbbi frusztrációt és kudarcokat is. Mivel az 

egyén személyiségvonásait jórészt a primer és szekunder kör-

nyezet alakitja, érdemes tehát az én-képet, a pályaképet, il-

letve a pályakép én-képre (egyéni viselkedésre és beállitó-

dásra) való visszahatásának szociálpszichológiai tényezőiről 

is emlitést tenni, ezzel is utalni longitudinális vizsgálatunk 

háttérelemeire. 
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A társas kapcsolatok során az iskolai életben zajló szocia-

lizáció rengeteg és sokszinü ingert biztosit a tanuló számá-

ra. E kapcsolatok révén uj magatartásmodellek jelennek meg, 

melyek hatással vannak a személyiségre, annak viselkedését 

befolyásolják, önbizalmát, önérzetét, én-képét meghatározhat-

ják. Erkölcsi, érzelmi, célrendszerbeli értékei a környezet 

hatására adekvátan fejlődnek, s megfelelő irányu orientációt 

eredményeznek. Igy érkezik el az az időszak, amikor a  fejlődő - 

személyiség - eddig felhalmozott értékei alapján - egyéni 

pályaelképzelését megjelöli, erkölcsileg - társadalmilag ki-

alakult felelősségtudata alapján. 

A II. fejezetben lévő °I<i segitett a pályaválasztásodban?* 

kérdés összegezési táblázata alapján kialakitott rangsor 

szerint megfigyelhető, hogy elsődleges hatása a családnak van 

a  személyiségre. (Apa., anya - ez persze nemenként is eltérő 

lehet!) Ez a környezet az, ahol az egyén a legtöbb inditást 

kapja, itt alapozódik meg a tartós én-képe, önbecsülése. 

Innen szerzi adottságait is, hiszen a jelen genetikai kuta-

tások fényében látnunk kell, hogy az ember, mint.biológiai 

lény, születésekor bizonyos hajlamokat ; hoz magával. S igaz, 

hogy a biológiailag öröklődő tulajdonságok nem határozzák 

meg a pszichológiai képességeket, csupán e képesség kialakitá-

sának képességeit (Leantyev, 1964). De kiterjedt kutatások 

bizonyitják (pl. szociálpszichológia), hogy az emberi szemé-

lyiség fokról fokra nő bele adott társadalmi környezetébe, s 
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ily módon a mikro- és makrokörnyezet a képességek kialakitá-

sában rendkivül jelentős szerepet kap. Minél ingerszegényebb 

a családi környezet, annál nagyobb a valószinüsége, hogy az 

ott nevelkedő gyermek személyisége károsodik, értelmi ké-

pességei alacsonyabb szintüek maradnak. Igy az élettervek 

realizálódási aránya igen nagy mértékben függ a szülők értel-

mi, képzettségi szintjétől is. Ők máguk is jelentős mértékben 

mintái a gyermeknek mindennapi munkatevékenységükkel, pálya-

ismereteikkel, igy közvetve a gyermekét is meghatározzák. 

Ugyanigy szabályozhatják a tanulóban az érdeklődés intenzi-

tását is. Ezt jelzi, hogy a tanulók pályaelképzelései - a 

táblázat szerint - jórészt a szülők hatásán alapszanak, s 

csak ezután van elképzelésformáló szerepe az iskolának, vala-

mint a környezetben lévő egyéb személyeknek. De tulajdonkép-

pen bármely tényezőt tekintjük is, két esztendő felmérési 

anyaga azt bizonyitja, hogy egyik környezeti bázis sem alaki-

totta kellő mértékben a tanulók pályaismereteit. Ez utóbbiak 

igen hiányosak, primitivek. Néhány rendkivül - egyszerü, elmé-

leti pályaismeretre vonatkozó ismérv, szinte értékelhetetle-

nül általánositott munkakörülményre (néhol munkafeladatra is) 

utaló vonás, sok esetben érthetetlen, zavaros, ellentmondó 

válasz - ez jellemzi a jelenlegi szakmunkástanuló pályaképét. 

Igen szegényes gondolkodás, sekélyes képzelet, felszines pá-

l .yaismeret és szerény önismereti kép az a szellemi tőke, ami-

vel sok 14 éves tanuló elindul a pályára állitódás utján - 

sokszor nem is értékbelátáson alapuló meggyőződéssel. 

Sajnos, ennek elsősorban nem öröklődéstani okai vannak, hanem 
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környezeti, társadalmi eredetüek. A családi és iskolai neve-

lés kimutatható hiányossága nemcsak a helyes pályakép kia-

lakulását nem segiti elvárható szinten, hanem az egyes kőr-

nyezeti inpulzusok rányomják bélyegüket a tanulók személyisé-

gére is, igy olyan értékrendi torzulások figyelhetők meg, 

amelyek a jövőben káros következményhez vezethetnek. A csalá-

di individualizmus, az anyagi szemlélet, az értékorientáció 

deformálódása nagyon károsan hat a serdülő világnézetére, s 

rajta keresztül viselkedésére is. 

Ismert tény, hogy a társadalmi-termelési viszonyok alakitják 

az egyéni tudatot, olyan pszichikus hatások közvetitésével, 

melyek főleg az értékrendi orientációt is meghatározzák. A 

vizsgált pályakép személyiségalakitó hatása a pályabeillesz-

kedés kezdeti szakaszától aktivan érvényesiti hatását, megha-

tározza, befolyásolja szakmunkásfiataljaink munkahelyi beálli-

tódását, viselkedését, én-képét is. Érdemes tehát azt is meg-

vizsgálni, hogy a munkahelyi környezet hatására formálódó pá-

lyakép a személyiség én-képében, értékrendjében milyen deter-

minánsokat hoz létre, sokszor döntően meghatározva a személyi-

ség önmagához, másokhoz és munkához való viszonyát. 

A IV. fejezet 4. pontjában történt 'Általános munkahelyi lég-

kör" beható vizsgálatai azt bizonyitották, hogy a fiatalok 

egyértelmüen a munka emberi tényezőit (munkatársi viszonyt, 

dolgozókkal való bánásmódot stb.) tartják fontosnak, mert ezek 

azok a faktorok, amelyek a személyiség viszonyulásait, atti- 
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tüdjeit döntő módon meghatározzák. D. Legge (1982) szerint 

az én-képet három kritériumban éljük át: 

1) hatótényezőként (én csinálom) 

2) folyamatként (mult + jövőazonosság) 

3) más emberek viszonyában 

Fenti összetevők alapján a kialakult tanulói, vagy munkahelyi 

referenciacsoportok hatása is megerősitheti (de gyengitheti, 

vagy torzithatja is) a társadalmi tevékenység értékeit (pl. 

felelősség), s közben élményszerüen kialakulhatnak a serdülők-

ben azok a társadalmi motivumok manifeszt tudattényezői, ame-

lyek az egyén pályarealizációját, vagy pályaelhagyását mege-

rősitik, illetve kialakitják. (Természetesen az énvonatkozásu 

itéletek hibás, felületes volta miatt is torz attitüdök kelet-

kezhetnek.) A munkahely kötött légköre, a fiatal elképzelései-

nek korlátozottsága, a korábbi alapszocializáció hiányossága 

miatt általános szerepdiffuzió is létrejöhet, ami a személyi-

ség intoleranciája, inflexibilitása, alkalmazkodó képességé-

nek hiánya miatt pályaelhagyást eredményezhet. Érdemes meg-

vizsgálni, hogy a korábbi ideális pályakép (Idealbild) és a 

reális pályakép (Realbild) viszonylatában a munkahelyi légkör 

determinitásamilyen hatást fejt ki a személyiség én-képére 

és viselkedésére. 

Ha a munkahelyi élettevékenység kisebb, vagy nagyobb mérték-

ben kizárja az alapszükséglet kielégülésének lehetőségét, ak-

kor az alapszükséglet más módon válik hatékonnyá. Az ember le- 
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mond a szükséglet tárgyáról, ismételt akadályoztatás esetén 

pedig kialszik a reflexszerü kapcsolat a megszokott tárgyi 

ingerkomplexum és a tárgy (vagy cél) megszerzésére irányuló 

viselkedés között. (Bár lehet, hogy a tárgy-cél? vonzó jel-

lege abszolut értelemben megmarad.) Ha hiányzik az uj cél 

kitüzéséhez szükséges konkrét motiváció, akkor a célkitüző 

tevékenységet öncélu értéktagadás helyettesitheti, amely a 

tárgyrombolás eszmei mozzanataként szerez fiktiv kielégülést. 

Késztetés jelentkezik az eredeti partikularitástól való el-

szakadásra, másik partikularitással való felcserélésre, vagy 

a partikularitáson belül betöltött individuális státusz meg-

változtatására. 

Természetesen ezeknek belső konfliktusokként való átélése és 

autonóm megoldása végbemehet a személyiség károsodása nélkül, 

sőt kathartikus gazdagodással is (asszimilativ, independens 

személyiség). De ha a társadalom kényszerként  rögziti az indi-

vidumhoz viszonyait, rosszabb esetben létrejöhet a munkahelyi. 

elidegenedés,  vagy negativ identitás  jelensége is, melyet a 

személyiségben fixált tartós depriváció, frusztráció okozhat. 

Ezért kell az egyént az előzetes szocializáció folyamán minél 

változóképesebbé  tenni, hogy viselkedését,, reakcióit a környe-

zethez adaptálni tudja, vagy szükség esetén zökkenőmentes 

pályakorrekciót legyen képes végrehajtani. 

Lewin (1964) munkájában a következő, erre vonatkozó képle- 

tet emliti: 



       

       

       

f(p c ) 
az egyén a cél 

felé lokomoti-
záló erővel 

     

f(tc ) 

a külső(társadalmi) 
erő és annak ellen- 

hatása 

     

    

    

    

viselkedésmódositá- 
sok, 

attitüdváltozás  

konfliktusszitu-
áció, az egyén 

kényszerhelyzete  
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t(S c ), feltéve, ha t(S c ) 	0, ahol: 

c = szükséglet 

t = szándék (tenzió) 

S c= a személyiség egy meghatározott 
rendszere 

A t(S c ) tenzió csak akkor gyengül, ha a c célt elérték, vagy 

külső (társadalmi) kényszerből nem teljesülhet,  ilyen eset-

ben a c cél felé ható lokomóciót kiváltó f(p c ) személyiség-

ből fakadó adekvát erő nem csak a lokomóciót, hanem az ilyen 

tipusu aktivitásra késztető gondolkodást,  elgondolást is 

gyengiti, illetve meg is szüntetheti, igy a személyiségben 

attitűdváltozás  megy végbe. 

Ennek oksági modelljét az alábbi sémával ábrázoltuk: 

Megjegyezzük, hogy ha a depriváció, frusztráció nem fojtja 

el, illetve nem redukálja le teljes mértékben a személyiség 

aktivációs nivóját, az ujrafelvételi szándék ismét jelent-

kezhet. Ez pedig általában a kiegyensulyozott, harmonikus, 
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fejlett önismerettel rendelkező egyéneknél sokkal gyakoribb. 

Látjuk tehát, hogy a munkahelyi hatások függvényében alakuló 

pályakép, pályatapasztalatok az egyén viselkedését,értékrend-

jét hogyan határozhatják meg, s ez tükröződik felmérésünk 

eredményeiben is. De a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1985-ben 

végzett vizsgálatai is azt mutatják, hogy a fiatalok alkal- 

mazkodóképessége, mobilitási hajlandósága nem kieglégitő, ha 

elégedetlenek munkájukkal, könnyen megválnak munkahelyüktől. 

Egyes csoportjaik sokszor nem is követik a társadalmi normá-

kat, és igy nem "teszik személyiségüket vonzóvá° muQkáltatóik 

előtt. A fiatalok elképzelései és lehetőségei közötti szaka-

dék (ami nem egyesekre, hanem rétegekre igaz) sokakat elked-

vetlenit, gyengiti a motivációt a tanulásban, a munkában, az 

önfejlesztésben. Általános tapasztalat, hogy az oktatási rend-

szer, pontosabban egyes iskolatipusok nem készitik fel a ta-

nulókat a munkavállalásra. A csak elméleti képzést nyujtó 

iskolatipusokból kikerülő pályakezdők önismerete igen felszi-

nes, egyéb - a munkában hasznositható ismereteket is alig 

szereznek. Ezért igen fontos követelmény, hogy az oktatás 

kerüljön közelebb az élethez, és a gyakorlati, szakmával kap-

csolatos kérdések oktatása kapjon helyet az oktatás minden  

szintjén, minden iskolatipusban, ugyanilyen fontos feladat a 

kellő önismeret tudatos (és nem spontán!) fejlesztése a pá-

lyaválasztás, pályaérettség szempontjából, mert a hiányos ön-

ismeretü, fejletlen, labilis én-képpel, felszines pályaképpel 

rendelkező fiatalok további életutja rendkivül bonyolulttá és 

ellentmondásossá válik a későbbi évek folyamán. 
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2. A pályaválasztási tanácsadás eredményesebbé tételének 

lehetőségei:  

Érdemes végezetül azzal is foglalkozni, hogyan látják a fia-

tal szakmunkások, miként lehetne eredményesebbé, hatékonyab-

bá tenni a pályaorientációs folyamat origóját, a pályaválasz-

tási tanácsadást. (III. Kérdőiv 9. pontja) 

A kérdésre direkt válaszlehetőség volt adott, igy ebben az 

esetben is válaszelemeket csoportositottunk. A korábbi szá-

zalékos (nem gépi) adatfeldolgozás eredményei a következők: 

1. Intenzivebb elméleti pályaorientáció: 	67 fő 	32,1 
(jobb önismeretre nevelés, jobb tane-

rők, több és alaposabb szakmaismerte-

tés, alkalmasságvizsga, korábban kez-
dődjék ez a folyamat, ne 8. osztály-
ban) 

2. A propagandaeszközök jobb kihasználása: 	54 fő 	25,8 
(intenzivebb tanácsadás-iskolalátoga-

tás, szakmaismertető kiadványok, több 

előadás, jobb tájékoztatás, filmek, 

értékesebb és több propagandaanyag) 

3. A szakma gyakorlatának jobb megismerése:  45 fő 	21,5 
(a szakma rossz oldalainak bemutatása, 

előzetes nyári gyakorlatok, több üzem- 

látogatás, korszerü tanmühelyek) 

4 . . A kiválasztás, az oktatás körülményei- 
nek korszerübbé tétele 	38 fő 	18,2 
(bizzák a tanulókra, mik akarnak len- 

ni, több ösztöndij, adjon a szakmun- 
kásképző érettségit, a tanulmányi 
átlag is számitson) 
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5. A pályaválasztási tanácsadás megfelelő: 	5 fő 	2,4 

(ennél többet nem lehet tenni) 

209 fő 100,0 % 

A korábbi statisztikai feldolgozásnál a pályaismeret (6.) 

kérdéskörének elbirálásánál erről a témáról már komplex mó-

don szó volt. Külön is érdemes azonban ismertetni a pályavá-

lasztás optimalizálásának (fiatalok szerinti) gyakorisági 

táblázatát (függőleges számok 1 -5-ig a válaszcsoportok, a 

vizszintes 1 -5-ig a már ismert szakma (iskola) csoprtok, 

illetve A=szakmunkás, B=nem szakmunkás): 

A pályaválasztás optimalizálásának gyakorisága:  

1 2 3 4 5 A B 

1: 11 1 4 33 39 86 2 

2: 12 0 8 25 11 54 2 

3: 12 1 2 15 11 39 2 

4: 2 0 0 8 10 19 1 

5: 0 0 0 5 1 6 0 

Választott szakma szerint: chi= 27,9389173 	F 1 =4 	F 2=4 

Beosztás szerint: 	chi#1,00442258 	F 1 =4 	F2=1 

Á táblázat a választott szakma és a pályaválasztás optimali-

zálásának csoportjai között nem mutat szignifikáns különbsé-

get, de tendenciajelleggel  érdekes megállapitásokat emel ki. 

Igen nagy értékkel (39 és 33) a két szakmunkásképző (607. és 
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623.) hangsulyozza az intenzivebb elméleti  képzés fontossá-

gát, mig a propagandaeszközök  jobb kihasználását csak a 

623-asok szeretnék erősebb választással (25), másodsorban 

pedig a kereskedelemben dolgozó szakmunkások (12). A gyakor-

lat jobb megismerése  mellett a legjelentősebb értékkel (15 és 

12) ismét a 607-es volt diákjai és a kereskedelmi szakmunkás-

képzőt végzettek foglalnak állást. A 623-asok közül szavaz-

nak legtöbben az oktatás korszerüsitésére  (10). Az 5. válasz-

kategória gyakorlati értéke elhanyagolható. A beosztás sze-

rinti megoszlás és az optimalizáció válaszelemei közel sem 

mutatnak szignifikáns különbséget, tehát, hogy szakmunkás vá-

laszol, vagy nem, ez esetben indifferens tényező. 

A felsorolt válaszelemek között számos olyat találunk, amely 

a pályaorientációs folyamat pedagógiai  összetevőjében lévő 

hiányosságokat jelez (Különösen érvényes ez arra az itemre, 

hogy a pályaorientáció korábban kezdődjék ), ami elsősorban 

az iskola feladata. 

Kiemelendő, hogy a pályaorientációval foglalkozó szerveknek 

szinesebb, változatosabb, a tanulók életkori sajátosságainak 

jobban megfelelőbb propagandaanyagokat kell késziteniük, ame-

lyek ezt a felelősségteljes munkát még hatékonyabbá  tehetik. 

Nagyon lényeges, hogy a fiatalok igen nagy arányban hiányol-

ják a szakma negativ  oldalának a feltárásait is, ami a re-

ális pályakép és szilárd értékrend kialakitásához elengedhe-

tetlen feltétel. Nem szabad tehát a személyis:é.g. fejlő- 
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dése érdekében elhallgatni azokat a várható nehézségeket, 

amelyek később jóvátehetetlenül frusztrációt okozhatnak. A 

szakma alaposabb megismerésére irányuló előzetes 'nyári gya-

korlatok' ötlete is több, mint megfontolandó. 

Meg kell emliteni, hogy az oktatásirányitás azon törekvése, 

mely szerint a szakmunkásképzést a többi képzési formával 

egyenrangu (érettségit is adó) oktatássá kell tenni, a fiatal 

szakmunkásokban is felmerült. Ugy tünik, hogy a jövő szak-

munkástipusának modellizált képében a korszerü müveltség, az 

elméleti jellegü intellektus fontossága is kiemelt szempon-

tot képvisel igen sok fiatal értékrendjében. 

Az intenzivebb elméleti pályaorientáció, a pályaelőkészitő 

munka az iskolákban általában igen lassu, mert a tananyagot 

és a tanárok többségét nem könnyü "megfertőzni" gyakorlati 

ismeretekkel. Sok iskolában a pályaválasztási felelős szere-

pe is csak puszta formalitás. 

Számos kezdeményezés született azonban. Több országban a ta-

nárok számára fizetett lehetőséget teremtettek arra, hogy 

hónapokat töltsenek külőnböző üzemekben, munkahelyeken, és 

igy közvetlen ismereteket szerezzenek a munka világáról. Érde-

kes pl., hogy az 'ismerd meg a brit ipart" akciót a tanárok 

számára Nagy-Britanniában a munkáltatók szövetsége kezdeményez-

te. Több országban - pl. a Szovjetunióban is - a pályaválasz-

tási tanácsadásra való felkészités szervesen beépült a pedagó-

gusok továbbképzésébe. Hazánkban a pedagógusképző intézmények 

programjában ma már ugyancsak hangsulyt kap a pályaválasztásra 

való felkészítés feladata. Ennek várható eredményess.égét a jövő 

minden bizonnyal igazolni fogja. 
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Természetesen nemcsak a tanárok, hanem a diákok számára is 

egyre több üzemi programot szerveznek. A skandináv államok-

ban minden tanulónak 6-10 hetes kötelező gyakorlati oktatá-

son kell részt vennie. Az USA-ban a nyári szünetben szervez-

nek munkát a diákok számára. Ugy tünik, hogy a tőkés országok 

most kezdik felfedezni a munkára nevelés - szocialista or-

szágokban évtizedek óta folytatott gyakorlatának előnyeit. 

Napjainkban egyre világosabbá válik, hogy a pályaérettség  

fogalmát nem lehet általánosan használni a 8. osztályt si-

kerrel végzettek korosztályára. A 14-15 éves fiatalok erköl-

csi értékrendje, itéletei nem tapasztalaton alapuló, interi-

orizálódott tényezők, hanem rendkivül labilis változásnak 

kitett képződmények, ezért az ifjukor előtti életkori sza-

kasz inkább a külső erkölcsi követelményekre való orientáló-

dás szakasza. Jelentős érvényü felfedezés tehát napjaink 

pszichológiájának az az észrevétele, hogy a képességek haté-

kony kibontakozásához legalább a 16. - 17. év betöltése szük-

séges. Addig viszont módszeresen fel kell késziteni fiatalja-

inkat a pályaérettség elérésére, hogy kellő önismerettel, 

megfelelő pályaelképzeléssel és a pályáról alkotott adekvát, 

reális képpel rendelkezzenek. 

Végül az alábbiakban néhány alapvető optimalizálási célzatu 

szempontot emelünk ki: 

1. A fiatalok képzési és foglalkozási szinvonalának mennyiségi 
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és minőségi javitására tett erőfeszitések kőzött - ame-

lyek a vállalatok és az egész társadalom számára hosszu 

távon gyümölcsöző befektetések - szükség van átfogó és 

összehangolt, rövid-, közép- és hosszu távu célokat egy-

aránt tartalmazó programra. 

2. Az oktatás, a képzés és foglalkoztatás integrálása alap-

vető fontosságu e programokon belül. Lényeges, hogy a 

dolgozók és a munkáltatók is felelősséget érezzenek mind-

ezekért a területekért. 

3. Az iskolai oktatás minden szintjein kapjanak a tanulók 

pályaválasztással ősszefüggő információkat és utmutatást. 

A pályaválasztási tanácsadóknak és a tanároknak legyen 

lehetőségük arra, hogy közvetlen tapasztalatokat szerez-

zenek a munkaerő-szükségletről és a vállalatok igényeiről. 

4. Kivánatos lenne uj utakat találni a helyi munkaügyi szer-

vek, a szakszervezetek és a munkáltatók számára az isko-

lai programok kidolgozásához, hozzájáruláshoz, igy biz-

tositva az iskolák orientáltságának gyakorlatiasabbá 

tételét. 

5. A vállalatok által nyujtott képzés gyakran fontos kapocs 

az oktatási rendszer és a munkaerő-szükséglet közőtt. Ha 

a vállalatoknak ilyen pályapedagógiai funkciót is be kell 

tölteniük, akkor megoldást kell találni azoknak a pénzügyi, 

adminisztrativ stb, korlátoknak a lebontására, amelyek akadá- 
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lyozzák a vállalatokat e szerepük vállalásában. 

6. Intézkedéseket kell tenni a leányok és a fiatal asszonyok 

hagyományostól eltérő iskola-, szakma- és foglalkozás-

választásának elősegitésére is. 

A pályaorientációs folyamat rendkivül összetett, bonyolult 

rendszer, nem is véletlen, hogy hatalmas mennyiségű szakiro-

dalom foglalkozik vele. E folyamatnak mi csak egy nézőpont-

jával, annak is csak néhány különösen fontos elemével kiván-

tunk foglalkozni. 

Indokolatlan lenne azt hinnünk, hogy ez az elemzés lényeges 

ujat nyujt a témával foglalkozóknak .  Sok tekintetben inkább 

csak adalékokat szolgáltat e nagyon összetett problémakör 

átfogóbb kidolgozásához. 

De azt valljuk: nincs fontosabb, mint a felnőtt nemzedék 'azon  

igyekezete, hogy utódai számára nyugodt, alkotó jövőt bizto-

sitson. Ha a °jót', s 'jól .  szándékának előbbrevitelét akár 

csak egyetlen tanulsággal is segithettük, már nem dolgoztunk 

hiába. 
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1. sz. melléklet 

K ERDŐIV 	I. 

Kedves Tanuló! 

A kérdőiv adatai tudományos kutatási célokat szolgálnak. 

Pontos válaszokkal segitheted felmérésünk sikeres megvalósi-

tását. Fáradozásodat előre köszőnjük! 

1) Név: 	 2) Iskola: 	 

3) Hová, melyik iskolába jelentkeztél? 

4) Hol, melyik munkahelyen fogsz dolgozni? 

5) Szüleid foglalkozása: 

apa: 	 anya: 	 

6) Ki segitett a pályaválasztásodban? 

(A megfelelő választ huzd alá!) 

- Apa 

- Anya 

- Osztályfőnök 

- Szaktanár 

- Rokon 

- Barát 

- Ismerős 

- Pályaválasztási Intézet 

- Egyéb: 	  

- Senki 
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7) Megitélésed szerint milyen tulajdonságok és képességek 

szükségesek az általad választott pálya sikeres végzé-

séhez? 

(Ird le részletesen!) 

8) Milyennek ismered az általad választott pályát, azaz 

az ottani munkakörülményeket és munkafeladatokat? 

(Ird le részletesen!) 
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2. sz. melléklet 

BÁCS-KISKUN MEGYEI 

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET 

Kecskemét, Kálvin tér 1. Tel.: 21-584 

K É R D Ő I V 	II. 

Kedves Fiatal! 

Mint az általános iskola végzős tanulója - 1981. évben - már 

válaszoltál hasonló kérdéseinkre. Ezzel jól segitetted kuta-

tási munkánk végrehajtását. Most - tehát ez uton - hasonló 

célból kérjük válaszaidat alábbi kérdéseinkre. 

Fáradozásodat előre is köszönjük! 

1) Név: 	  

2) Melyik intézetben tanulsz? 

3) Mely szakmában kérted beiskolázásodat? 

4) Melyik szakmában nyertél felvételt? 

5) Korábban - 1981. évben - válaszoltál arra, hogy megitélé-

sed szerint milyen tulajdonságok és képességek szüksége-

sek az általad választott pálya sikeres végzéséhez.  Akkor 

adott válaszod - lényegében csak - elképzeléseidet tartal-

mazta. Most, mint elsőéves szakmunkástanuló milyen választ 
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adsz erre a kérdésre? (Ird le részletesen!) 

6) Arra is válaszoltál, hogy milyennek ismered az általad vá-

lasztott pályát, azaz az ottani munkakörülményeket és mun-

kafeladatokat. Most milyen választ adsz erre a kérdésre? 

(Ird le részletesen!) 

7) Végül válaszolj arra, hogy miért tartod magadat alkalmas-

nak a kiválasztott pályára? (Ezt is ird le részletesen!) . 
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3. sz. melléklet  

KÉRDŐIV 	III. 

Kedves Fiatal! 

Bizonyára emlékszel, hogy más alkalommal mér válaszoltál ilyen 

kérdőívre. 

Azóta csaknem felnőtt lettél. Ezért ujból érdekelne az, hogy 

miben változott a véleményed az előző felmérés óta. Őszinte 

válaszaid nagyon fontosak ahhoz, hogy az utánad jövő szakmun-

kástanulóknak több segitséget tudjunk nyujtani a pályára való 

felkészülésben. 

Válaszaidat előre is köszönjük! 

Név: 	  Szül. év: 	 

Melyik szakmunkásképzőben végeztél? 	  

Mely szakmában? 	 

1_ ) Jelenlegi munkahelyed: 

beosztásod: segédmunkás 

betanitott munkás 

szakmunkás 

(A megfelelő választ huzd alá!) 

2) A választott szakma (amelyben képesitést szereztél) meg-

felel-e eredeti elképzeléseidnek? 

igen 	részben 	nem 

Miért? (Röviden i ndokold!) 
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3) Mely tárgyak segitették a szakma megszeretését? 

elméleti 	gyakorlati 

Miért? 	  

4) Milyen mértékben tartod jónak, vonzónak munkahelyeden az 

alábbiakat: 

A feltüntetett skála (osztályzat) megfelelő számjegyeinek 

bekarikázásával válaszolj, igy: 

1 = egyáltalán nem tartom jónak 

2 = lényegében nem tartom jónak 

3 = átlagos 

4 = lényegében jónak tartom 

5 = teljes mértékben jónak tartom 

a) a dolgozókkal való bánásmódot 

b) munkaidő és szabadidő viszonyát 

c) a szakma elismertségét, társadal-
mi fontosságát 

d) a szakmai előmeneteli lehetőséget 

e) gépesitettséget, munkamegkünyitést 

f) anyagi megbecsülést 

g) vezetők-beosztottak kapcsolatát 

h) sport - üdülési és egyéb körül-
ményeket 

i) munkatársak egymás kőzti kapcso-
latát 

j) egyéni továbbtanulási, fejlődési 
lehetőségeket 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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5) Milyen mértékben tartod alkalmasnak magad munkakörödben? 

(A megfelelő választ karikázd be!) 

1. egyáltalán nem 	2. megfelelően 	3. átlagosan 

4. jól 	5. nagyon jól 

Milyen mértékben tart téged alkalmasnak a főnőköd? 

1. egyáltalán nem 
	

2. megfelelően 	3. átlagosan 

4. jól 
	

5. nagyon jól 

6) Ha egy barátod ugyanezt a szakmát szeretné tanulni, mit 

tanácsolnál neki, mely tulajdonságait fejlessze? 

7) Tervezel-e továbbtanulást? 

igen 	nem 

Ha igen, hol? 	  

8) Szeretnél-e később munkahelyet változtatni? 

igen 	nem 

Ha igen, miért? 	  

9) Szerinted hogyan lehetne még eredményesebben segiteni a 

fiatalok pályaválasztását? 
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4. sz. melléklet  

Az 1980/81. és 1981/82. tanévben . végzett felmérés  

összesitett adatainak táblázatai százalékban  

Az elméleti pályaismeret alakulása 

S. 	Megnevezés  sz. 

1980/81. 100 % 
= 501 fő 

1981/82. 100 % 
= 346 fő 

fő 0 fő 

1. Ált.(semmitmondó) válasz 48 9,6 47 13,6 

2. Erk. 	tul.-ságokat tag]. 123 24,5 98 28,3 

3. Szellemi 	jellegű válasz 50 10,0 66 19,0 

4. Tanulással kapcs. válasz 39 7,8 35 10,1 

5. Fizikai jellegű válasz 111 22,2 38 11,0 

6. Munkavégz. kapcs. válasz 34 6,8 21 6,1 

7. Specif. személyiségjegyek 62 12,3 37 10,7 

8. Értékelhetetlen válasz 34 6,8 4 1,2 

A gyakorlati pályaismeret alakulása 

1. Pályaisin. 	hiányát beism. 27 5,4 12 3,5 

2. Ált.(semmitmondó) válasz 111 22,2 104 30,0 

3. Munkakörülm. utaló válasz 119 23,7 122 35,3 

4. Énes jell. kivánságok 66 13,2 11 3,2 

5. Szakism.-re vonatk.válasz 132 26,3 •77 22,2 

6. Értékelhetetlen válasz 46 9,2 20 5,8 
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5. sz. melléklet 

II. Kérdőiv feldolgozása, összegzése  

1. Kereskedelmi vendéglátó 
2. Mg. szakmunkás 
3. Ea. szakiskola 
4. 607. sz. ipari 
5. 623. sz. ipari 

Tulajdonságok  
1 2 3 .4 5 	1 	2 	3 	4 	5 

Semmitmondó 	1 
Erkölcsi 	57 
Szellemi 	10 
Tanulással kapcs. 	6 
Fizikai jellegű 	16 
Munkával kapcs. 	6 
Spec. személyiség 	37 

1 0 5 1: 0,42 0,42 0 	2,11 0,42 
7 25 56 40 : 1,36 0,16 0,6 1,34 0,96 
O 1 24 14 : 0,75 0 	0,07 1,81 1,05 
O 4 38 25 : 0,29 0 	0,19 1,84 1,21 
O 0 42 28 : 0,67 0 	0 	1,77 1,18 
1 4 32 17 : 0,36 0,06 0,24 1,93 1,02 
O 1 35 18 : 1,53 0 	0,04 1,44 0,74 

chi=1670,97306 f1=6 	f2=4 

Pályaismeret  

Pályaism. hiánya 
Semmitmondó 
Munkakörülm.ut. 
Énes jellegű 
Szakism. vonatk. 

	

2 	0 0 10 1 :  0,43  0 	0 	2,18  0,21  

	

3 	0 0 15 10 : 0,36 0 	0 	1,83 1, 22 

	

38 	7 6 83 63 : 0,76 0,14 0,12 1,66 1,26 

	

O 	0 2 12 4 : 0 	0 	0,34  2,09.0,69 

	

29 	1 14 25 17 : 1,46 0,05 0,7 1,26 0,86 

chi=591,768887 f1=4 	f2=4 

:Önismeret  

Érdeklődés 
Fiz. képesség 
Énes jelleg 
Semmitmondó 
Ünism. hiánya 

20 5 6 65 58 : 0,49 0,12 0,14 1,61 1,44 

	

19 0 0 50 39 : 0,64 0 	0 	1,68 1,31 
36 2 19 11 6 : 1,88 0,1 0,99 0,57 0,31 
2 1 0 18 2: 0,24 0,12 0 	2,2 0,24 
0 0 1 5 1: 0 	0 	0,43 2,15 0,43 

chi=1865,77055 f1=4 	f2=4 



' 
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6. sz. melléklet 

A választott szakma és az egyéni elképzeléseknek 

való megfelelések gyakorisága  

1. Kereskedelmi vendéglátó 
2. Mg. szakmunkás 

3. Eü. szakiskola 

4. 607. sz. ipari 

5. 623. sz. ipari 

A. Szakmunkás 

B. Nem szakmunkás 

1 2 3 4 5 A B 

1. Emberek 10 0 11 20 6 45 2 
2. Eredeti cél 5 0 0 3 4 12 0 
3. Szeretem 4 0 0 11 7 22 0 
4. Erre számit. 6 0 1 9 8 24 0 
5. Munkatársak 1 0 0 0 0 1 0 
6. Továbbtan. 0 0 1 1 0 2 0 
7. Gyakorlat 0 0 0 1 1 2 0 
8. Konnyü mun. 0 0 0 2 2 4 0 
9. Szülők is 0 0 0 1 1 2 0 

10. Maszekolás 0 0 0 1 1 2 0 
11. Anyagiak 1 0 0 6 7 14  0 
12. Rossz m. idő 2 0 0 0 0 2 0 
13. Felelősség 0 0 0 0 0 0 0 
14. M. megismer. 0 0 0 6 2 7 1 
15. Nem ezt ak. 3 1 0 4 11 18 1 
16. Tanulni ak. 0 0 1 0 1 2 0 
17. Nem ilyenre 1 0 0 10 12 22 1 
18. Nincs lehet. 0 0 0 3 5 8 0 
19. Egyedül is 0 O 0 0 0 0 0 
20. Nem ott dol. 1 0 0 2 0 3 0 
21. Nem első 1 0 0 0 1 2 0 
22. Nem hasznos 0 1 0 2 2 4 1 
23. Mostoha kör. 1 0 0 4 2 6 1 

Választott szakma szerint: chi=121,576191 F1=20 F2=4 

Beosztás szerint: chi=12,9960752 F1=20 F2=1 
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7. sz. melléklet  

A szakmát megszerettető tárgyak qyakorisáqi sora  

szakma (iskola) csoportok szerint  

1. Kereskedelmi, vendéglátó 

2. Mezőgazdasági Szakiskola 

3. Egészségügyi Szakiskola 

4. 607. sz. Ipari Szakmunkásképző 

5. 623. sz. Ipari Szakmunkásképző 

A = Szakmunkás 

B = Nem szakmunkás 

1 2 3 4 5 A B 

1: Elmélet 5 2 3 8 8 24 2 

2: Gyakorlat 27 0 9 60 53 146 3 

3: Mindkettő 3 0 2 16 10 29 2 

4: Egyik sem 1 0 0 • 	0 0 1 0 

Választott szakma szerint:  chi=22,5689241 

F 1 =3 	F 2=4 

Beosztás szerint: 	chi=3,26160836 

F 1 =3 	F2=1 
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