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I, A T}MAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA  

~ .. az ország és a világ dolgaiban eligazodni tudó és azok-

ban reszt vevő, közösségalakitó, tudatosan választott érté-

kekre épitő emberre van szükség egy olyan társadalomban,  

amelyre az átmenetiség ős egyben a kisérletezés a jellem-

ző". Köpeczi /1983./  

Az emberi élettevékenység anyagima  társadalmi-gazdasági fel-

tételeinek átalakulásával megváltozik az az értékrend is,  

amely a társadalom szellemi kultúrájában, a társadalomban  

kialakult erkölcsi viszonyokban rögződött. Ahogy a társa-

dalom egészének fejlődősére a megszakitottság és folytonos-

ság egysége jellemző i  úgy az erkölcsi struktúrák mozgása is  

dinamikusan alakul.  

A régi értékek eltűnnek és újak jelennek meg, átalakul alá-

és fölérendeltségi kapcsolatuk, námelyikilk előtérbe lép, má-

sok háttérbe szorulnak. Az erkölcsi értékek átrendeződésé-

vel átalakul ez emberek erkölcsi tudata is. "A felgyorsuló  

termelési ős társadalmi átalakulás szilárd belső integrá-

ciójú, értékrendű személyiséget kiván. A személyiség belső  

integrációja alapvetően a társadalmunk iránti elkötelezett-

séget jelenti, az erőhöz mért ős végzett mindennapi munkát,  

a szocialista világnézetet és erkölcsiséget," Daróczy /1982./  

A szocialista társadalom létrejötte nem vonja maga után auto-

matikusan a szocialista értékrendszer és értékek .érvényesii-

lését és megszilárdulását. Céltudatos, tervszerü nevelőmun-

kára van szükség az előrehaladáshoz,  hogy pedagógusjelölt  

hallgatóink azonosulni tudjanak társadalmi aljainkkal, ér-

tékeinkkel.  
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Ha értékek és normák rendszerének vagy együttesének fog-

juk fel az erkölcsöt, akkor az erkölcsi nevelés az erköl-

csi normák interiorizálása. Na az erkölcsöt úgy értelmez-

zük, mint eszközt a személyiség és a társadalom nem anta-

gonisztikus ellentmondásainak a megoldásához, akkor az er-

kölcsi nevelés a személyiség szocializálásaként hat .rozható 

meg. 

Ifjúságunkat világnézeti ás az erkölcsi eszmékkel kapcsola-

tos fogékonyság jellemzi. Az általános eszmék ás a minden-

napi élettapasztalat azonhen még nincsenek teljesen össz-

hangban egymással. Az élettapasztalat megszerzését, az össz-

hang elősegitését tudatos nevelésnek kell előmozditania. 

Hatékony nevelésünk egyik fontos kérdése az éj tipusú kap-

csolatrendszer tanár és diák között, amely kétségtelenül 

másfajta nevelői viszonyulást, viselkedéskultúrát, magatar-

tást kíván a pedagógustól. A tartalmi-szemléleti megújulást 

társadalmi fejlődésünk igénye is sürgette, Az az igény, hogy 

a mindennapi életben, a nevelési-oktatási intézményekben, 

a közösségi tevékenységekben, a tanár-diák viszonyban éj 

tartalmat és minőséget kapjanak az emberi kapcsolatok, érint-

kezési formák és az értékek. A pedagógusok értékteremtő, ér-

tékmegőrző, átadó, erkölcsi tudatot formáló, alakitó tevé-

kenysége kiemelten fontos társadalmi-, miivelődéspolitikai 

jelentőségü. A  pedagógus munkájához rendkívüli képességek- 

re van szükség, s ez elsősorban a pedagógus személyiségét 

érintő kérdés. Munkájának a személyiség a hordozója, nem 

csupán pedagógiai ismeretei, tárgyi tudása. 
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Egyetértünk Pataki Ferenc gondolataival, hogy "... minden 

emberi érték befektethető, csak tudnunk kell, hogy melyik 

erényünk miképpen hat a gyermekre." 

Ezért úgy véljük, hogy az óvónőjelöltek erkölcsi felfogá-

sának tudatositása hozzásegithet hatékonyabb nevelőmunkánk 

kialakitásához. 

II. A  TÉMA FONTOSABB SZAKIROL`ALMI ELÖZMENYEI 

A közoktatás egészét, igy a felsőoktatást is érintő, állan-

dó napirenden levő kor.azerü nevelési elgondolások közép-

pontjában  a  nevelés lényeges elemét alkotó viszony, a tanár 

és diák viszonya 411. Ennek értelmezése és helyes megité-

lése a pedagógiai gyakorlatban, valamint a tudományos kuta-

tásban is jelentőségének megfelelő helyet foglal el. 

Oktató-nevelő munkánkban egyre fokozódik az "emberi ténye-

zők" szerepe, igy a tanár-diák kapcsolat részeként ás sür-

gető feladattá vált a pedagógusjelöltek /óvónőjelöltek/ ér-

tékorientációjának befolyásolása, értéktudatának szilárd 

megalapozása. 

Az értékorientáció  fogalomhasználatának szoros és kutatásunk 

szempontjából fontos kapcsolatrendszere van  interdiszcipli-

náris  jellegénél fogva, a tudományok egymás közti kapcsoló-

dását tekintve. 

a/  Murányi Mihály  /1974./ az értékorientáció fejlesztésének 

kérdéseit rendszerező, elméleti könyvében a fogalom 

filozófiai  megközelitésében a marxista értékelméletből 

kiindulva, "értékjellegűnek tekint minden olyan emberi 
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törekvést, amely a társadalom haladását, az egész emberi 

nem gazdagítását szolgálja anyagi vagy eszmei sikon." 

Igy "értékhordozónak tekinthető minden olyan emberi tu-

lajdonság, amely a haladást szolgáló társadalmi tevé-

kenységre alkalmassá teszi az embert." 

b/ Etikai  megközelitésben  Bakstanovszki3  /1978./ definiálá-

sában az értékorientációt sz erkölcsi  tudatnak abban a 

képességében fedezi fel, "hogy az ember szándékait és 

tetteit tartósan, a  I  ^  ° különbözőbb helyzetekben ugyan-

annak az erkölcsi célnak a megvalósitására tudja össz-

pontositani." 

Véleménye szerint "az értékorientáció képviseli ezt az 

erkölcsi alapállást, amelyet a személyiség nemcsak egyes 

tetteiben és inditékniban nyilvánit meg, hanem egész 

viselkednai vonalában és erkölcsi önértékelésében is." 

c/ A szociológiai  megközelités is természetesen sajátos mó-

don, az értékorientáció társadalmi ösazeftiggéseire össz-

pontositva bontja le saját gyakorlatára e fogalmat. 

Kon /1969./ a társadalmi értékekre irányuló orientáció-

kat értők-orientációknak nevezi. A szociológia arra a 

folyamatra i.rányitja figyelmünket, ahogyan egy fiatal 

ember valamilyen módon integrálódik, beépül a működő tár-

sadalomba. A szociológia differenciált megitélésre int 

akkor, amikor hangsúlyozza, hogy "az értékorientációk -  

a szerepstruktúrákhoz hasonlóan - egyszerre társadalmiak 

én egyéniek." 



5 

Ez a tudományág emeli ki, ezükségszerüen jellemzően, az 

értékek társadalmi gyakorlatbeli jelentőségét. 

"Az értékek nélkülözhetetlen fontos szerepet játszanak 

a társadalmi gyakorlatban. Célértékként irányitják, ve- 

zérlik  az  emberi-társadalmi törekvéseket, eszközértékként 

lehetővé teszik e célok elérését, normákként szabályoz-

zák az  emberi-társadalmi együttélést." Hankies  /1977./ 

d/ Az  értékorientáció  szociológiai megközelitésében a műkö-

dő társadalomba  való  beépülésen  van a hangsúly. Az intéz-

ményes  nevelés  - az ifjúság szocializációjának egyik té-

nyezője  -  azokat a lehetőségeket keresi, amelyekkel ezt 

az  integrálódási folyamatot elősogitheti. A fogalom pe-

dagógiai-pszichológiai  megközelitésénél azt a nevelési 

feltételrendszert /valós, bonyolult összetettségében/ kell 

előtérbe  állitani,  amely a társadalmi értékek tudatosi-

tásával,  a  felismertetésével, konkrét  helyzetekben ezen 

értékek működtetésével és kezelésével formálja, alakit- 

ja a  tanulók  személyiségét. 

Ágoston György  az erkölcsi tudatosság  kialakitás ának 

fontosságát  hangsúlyozza, mert az erkölcsi tudatosság fej-

lettségi  szintje  és az értékorientáció magatartásszabá -

lyozó  képessége  szoros kapcsolatban áll. "Törekednünk kell 

arra,  hogy  a  tanulóban tudatossá tegyük erkölcsi követel-

ményeinket.  Az egyszerű erkölcsi képzetektől fokozatosan 

el kell  juttatnunk  tanulóinkat az  erkölcsi  fogalmakhoz, 

az  erkölcsi  jelenségek elvi, finoman differenciált meg -

itéléséhez." 



Nevelésünk akkor lehet sikeres, hatékony, ha a pedagógus  

is megfelelő szemlélettel rendelkezik, a nevelésben ösz-

sze kell hangolni az értelmi, érzelmi és akarati szemé-

lyiségszférákat, az egész ember fejlődésére, az erkölcsi 

személyiség kialakitására kell irányulnia. 

Az értelmi fejlesztéssel párhuzamosan kell alakitanunk 

az érzelmi életet, tanitványaink akaratát és jellemvo-

násait o 

Farkas Endre /1983./ a nevelő fokozott erkölcsi felelős-

ségével kapcsolatban kifejti, hogy pedagógiai módszereink-

nek pedagógiai jelentőségükön túl etikai értékük is van, 

továbbá  a  pedagógiai szituációkban, a tanár—diák közötti 

kapcsolatban az erkölcsi értékek közvetitése csak akkor 

lesz eredményes, he a pedar;ógusnak a nevelésben betöltött 

vezető szerepe a személyes érintkezésben egyenlőségen 

alapuló kölcsön ö s kapcsolattá válik. 

e/ A pedagógiai szociálpszichológia a magfa sWtos eszközei-

vel a nevelés, az intézménye: nevelőmunkájának hatékony-

ságát kivánja elősegiteni. 

Pataki Ferenc /1976./ a pedagógus személyiségével szemben 

támasztott társadalmi, erkölcsi elvárásokról a következő-

ket vallja: "Bár a nevelés tömeges gyakorlata sohasem sza-

kadhat el a társadalom objektive adott  fejlődési  szint-

jétől, a társadalom követelmén`einek megtestesitőjeként 

mindig e szinvonal előtt kell járnia, mert csak igy lehet 

aktív, valóságot formáló tényező." 
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f/ Az értékorientáció pszichológiai megkizelitésével Duró 

Lajos /1983./ több fontos tartalmi jegy együttes kieme-

lésével olyan definiciót adott, amelyet kutat'isunkban 

elemeire bontva is útmutatónak tekintettünk. 

"Az értékorientáció a személyiség környezetéhez való 

értékelő viszonyulásának olyan belső pezichikus diszpo-

zíciója, érzelmileg domináns, kognitiv struktúrája és 

szilárd cselekvésbeli készenléte, amely viselkedését sza-

bályozza." 

Vizsgálatunkban a hallgatói értékorientációt feltehető-

en befolyásoló tényezők kiv ílasztásánál figyelembe vet-

tük, hogy "sz értékorientáció a szociális tanulás, a 

társadalmi értékek elsajititása /interiorizációja/ és 

az egyéni élettapasztalat eredményeként alakul ki." 

Duró /1983./ 

Az értékorientációt a személyiség "szociális ás pszichi-

kus fejlettségének mutatójaként" tekintettük, valamint 

"a személyiség pszichikus struktúrája olyan központi al-

kotórészének, amely döntően meghatározza az ideológiai-

világnézeti-erkölcsi szféra tartalmát ás müködését." 

Duró  /1983./ 

g/  Az értékorientáció személyiségpszichológiai megközelité-

sében Váriné Szilágyi Ibolya /1978./ definiálási törek-

vése mellett, kutatásunk szempontjából útmutató megálla-

pitása:  "Az  értékorientációk kialakítás-ának lényeges 

és kritikus szs kasza a serdülő- és ifjúkor. Ez nemcsak 



az ismeretbeli gazdagodás révén válik ilyen lényegessé, 

hanem a felnőtt funkciók vállalásának elővételezése, s a 

társadalmi cselekvésben - meghatározott részterülethez - 

való felelős részvétel növekvő kényszere által is." 

Ez a megállapitás számunkra azért is fontos, mert az 

értékorientáció bonyolult fogalmi értelmezésbeli megkö-

zelitése, valamint alakulási folyamatának összetettsége 

mellett azért vállalkoztunk a nagyon rövid /2 év/ képzési 

idejű óvónőjelöltek értékorientációját befolyásoló ténye-

zők vizsgálatára, mert a két évfolyam között olyan je-

lentős minőségi különbség is van, ami erre a vállalko-

zásra bátoritott. 

Az első évfolyam hallgatói még "gólyák", a második évfo-

lyam hallgatói már végzősök, a "felnőtt funkciók válla-

lásának" küszöbén állnak, rövidesen pályakezdők lesznek. 

Vállalkoztunk erre a vizsgálatra azért is, mert az inté-

zetben 1975. óta dolgozva figyelmünket, érdeklődésünket 

az óvónőjelöltek ismeretek- és személyiségbeli gazdagi-

tása, fejlesztése köti le, és a kutatómunkát vállaló 

ra is igaz az a megállapitás, hogy a "személyiség értékelő 

/szelektiv/ viszonyulásában az én-közeli értékdimenziók-

ra összpontosit" /I.m./. 

Ezért az óvónőjelöltek és oktatóik körében végeztünk ér-

tékorientációval kapcsolatos vizsgálódást, amely a hall-

gató-oktató viszonyt az értékközvetités oldaláról közeli-

tő kutatásokat bővitheti, hozzájárulhat e témakörben vég-

zett elemző munkához. 
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III. A KUTATÁS FELADATAI, HIFOTÉZISEI  

Hallgatóink értékorientációjának fejlesztése, értéktuda-

tának szilárd megalapozása, a szocialista erkölcs értékei-

vel való cselekvő azonosulás kialakítása összetett és fon-

tos nevelési feladat. Az erkölcsi nevelés sikerességének, 

a hallgatók erkölcsi arculata fejlesztésének nélkülözhetet-

len feltétele a pozitiv emberi tulajdonságok, jellemvoná-

sok igenlő értékelése. Minden nevelő számára fontos, hogy 

ismerje a hallgatói közegben preferált és elutasitott tulaj-

donságokat és épiteni tudjon ezekre az ismeretekre. 

Az óvónőjelöltek értékorientációját befolyásoló tényezők 

vizsgálatát a következő részfeladatokra koncentráltan ki-

vánjuk elemezni: 

1. Feltárjak a hallgatók által fontosnak tartott tulajdon-

ság-együttesek megoszlásét, elemezzük a hallgatók szemé-

lyiségfejlődésében általuk fontosnak ítélt tulajdonság-

csoportokat, kibontva a hallgatói választáson alapuló 

tulajdonság-együttváltozások fontosabb jellemzőit. 

2. Az oktatók körében végzett vizsgálatok célja, hogy fel-

tárjuk az általuk fontosnak tartott, továbbá a hallgatók-

ban kialakitandó tula jdonságegyüttesek jellemzőit. 

3. A hallgatói és oktatói értékorientáció összehasonlitá-

sával az értékközvetités, -átadás, -megőrzés jellemzőit, 

hatékonyságának ismérveit kivánjuk meghatározni. 
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4. Elemezni kivánjruk a legfontosabbnak tartott tulajdonsá-

gok választását és értékelni rangsorolás alapján a ten-

denciaként fellelhető irányokat, különös tekintettel az 

évfolyamok közötti különbségre /fejlődésre/. 

5. A  hallgatók  által választott oktatói példakép tulajdon-

ságainak elemzése alapján feltárjuk a hallgatói elvárá-

sokat, ás ezeket összehasonlitjuk a szocialista társa-

dalom pedagógusokkal szemben támasztott követelményeivel. 

6e Törekszünk a hallgatói értékválasztások erkölcsi tartal-

mainak megismerésére /szülők és gyermekek, valamint a 

nemek közötti viszonyban tapasztalható erkölcsi állásfog-

lalás, a korszerű hazafiság ás humanizmus/. 

Kutatási feladatainkat a következő munkahipotézisek ellenőr-

zésével kivinjuk megoldani: 

1. Feltételezzük, hogy a hallgatók értékválasztásának fejlő-

désére, az értékorientáció irányainak alakulására, moz-

gására - az Óvónőképző Intézetben eltöltött időszakban - 

nagy valószinüséggel a társadalom számára fontos értékek 

előtérbe kerülése jellemző. 

2. Feltételezzük, hogy a választott példakép értékhordozó 

tulajdonságokkal rendelkező, és megfelel a szocialista 

társadalom pedagógusokkal szemben támasztott követelmé-

nyeinek, elvárásainak. 

3. Feltételezzük továbbá azt, hogy a legfontosabbnak tartott 

tulajdonságok erkölcsi tartalma olyan fejlődési irányú, 



mely össze kapcsolód ik az óvónőjelöltek tevékenységének 

céljával. 

IV. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A problémafelvetésből is kitünik, hogy az értékorientáció 

kérdésköre mennyire összetett. A kutatris módszereinek kivá-

lasztásakor arra törekedtünk, hogy az értékorientációval, az 

értékközvetitéssel kapcsolatos témánk fontos összetevőit 

és mozzanatait tárjuk fel. 

A felsorolt kutatási feladatok meghatározzák munkánk módszer-

tani kereteit. 

a/ Elsőként  a  dokumentumelemzést alkalmazzuk. 

Megnézzük az intézetben folyó oktató-nevelőmunkára vo-

natkozó intézményi dokumentumok vizsgálatunk szempontjá-

ból fontosnak minősitett részeinek tartalmi jegyeit. 

b/ Módszereink második csoportját, az egyéni beszélgetést  

/hallgatóval, tanácsadó tanárral, oktatóval, szakmai gya-

korlatot vezető óvónővel/ és a csoportos beszélgetést  

/oktatói testülettel, hallgatói csoporttal, az intézet 

Nevelési Bizottságával/ az értékorientáció irányaira vo-

natkozó tapasztalatok értelmezésére és tudatositására 

használjuk fel. 

c/ Széles körii vizsgálatot folytattunk Szvétek Sándor neve-

lési eredményvizsgálatra ajánlott feladatlapjával ill. 

annak Fekete Bertalan és Szabóné Fátrai Klára által mó- 
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dositott változatával. 

A módszer hivószövege 100 emberi tulajdonságot tartalmaz. 

Ezek a tulajdonságok értékeket is kifejeznek, a pedagó-

guspályán fontos, nélkülözhetetlen tulajdonságokat is. 

A listán szereplő tulajdonságok választása, bizonyos 

értékek /tulajdonságok/ előnyben részesitése, mások el-

utasitása értékitéletet tükröz és értékekhez való viszonyt 

mutat, a kitöltött feladatlap a hallató ill. az oktató ér-

tékválasztását, értékorientációját fejezi ki, vagyis 

azt mutatja meg, hogy mit tart értékes tulajdonságnak 

és mit  nem. 

A feladatlap 100 emberi tulajdonsága 8 fogalomkörbe 

rendezhető, amelyek a következők: 

1. biológiai alkatra; 2. vérmérsékletre; 3. megismerő 

folyamatokra  /funkciókra/; 4.. érzelmekre; 5. cselekvés-

re; 6. világnézetre; 7. erkölcsiségre; 8. komplex irá-

nyulásra vonatkozó tulajdonságok. 

E módszer segitségével az oktatói értékközvetités ha-

tékonyságának jellemzőit a képzési idő és a választott 

tulajdonságegyüttes dimenzióban is feltárhatjuk. 

d/ A hallgatói értékválasztások erkölcsi tartalmának meg-

ismerésére speciális kérdőivet  alkalmaztunk, amely a 

kérdésekre adott válaszokból az értéktartalomról, annak 

értelmezési köréről nyújt megbizható, tanulságos infor-

mációkat. 

Megitélésitnk szerint a módszerek kiválasztása adekvát 
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célkitűzéseinknek. Az adatgyüjtést szolgáló módszerek 

kölcsönhatásban vannak egymással, vizsgálatunkban kie-

gészitik egymást. Együttes alkalmazásuk lehetővé teszi 

a kapott adatok rendszerbe foglalását és kontrollálását. 

Az empirikus vizsgálat adatait számitógéppel dolgoztuk 

fel. A szokásos statisztikai eljárásokon kivül alkalmaz-

tunk többváltozós módszereket is, nevezetesen faktoriá-

lis elemzési, automatikus osztályozási, valamint rangso-

rolási tendencia megállapitására szolgáló korszerit mód-

szereket. 

V. A VIZSGÁLT MINTA JELLEMZŐI  

1. Hallgatói minta jellemzői 

Véletlenszerit kiválasztással alakitottuk ki a hallgatói min-

tát /random módszer/. Az igy kialakított minta több mint 

kétszerese az általában reprezentativnak tekinthető minta 

százalékarányának. 

1983-84. I.évf. 	40 hallgató /27,5 %-a az évfolyamnak/ 

1984-85. II. évf. 40 hallgató /30,8 %-a az évfolyamnak/ 

1985-86. I.évf. 	39 hallgató /30,0 %-a az évfolyamnak/ 

1985-86. II.évf. 40 hallgató /30,8 ó-e az évfolyamnak/ 

A minta jellemzői tanulmányi átlagot, szülők lakóhelyét, 

iskolai végzettségét és eltartó foglalkozását tekintve meg-

egyeznek, illetve megközelitőleg azonosak az adott évfolya-

mok arányaival, átlagával. 
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a/ A vizsgált minta évfolyamonkénti  megoszlása: 

I.  évf.:  49,7 % /79 fő/ 	II. évf.: 50,3  %  /80 fő/  

b/ A hallgatói minta tanulmányi átlaga 3,78. A minta tanul-

mányi átlag szerinti megoszlását a következő grafikon  

szemlélteti:  

13 . 

2,,9 3,0 5,4 3,2  3,3 3,4 3,5 31 6 3, ~ 5,R 5,9 4,0 4,4 4 ~ y3 ccy ti5 y,6 y,) yt R  

Pll7lll~1 	 

C/r1.  

á+h, 9  

Ha a  régebben  alkalmazott hagyományos rendűség alapján 

bontjuk  a  hallgatói mintát, a következő tagolódást kapjuk:  
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2,9 -  3,5 átlagú /közeper rendű/ 30,8 % / 49 fő/ 

3,6 -  4,5 átlagú /jó rendű/ 66,1 % /105 fő/ 

4,6 - 5,0 átlagú /jeles/ 3,1 % / 	5 fől 

Differenciáltabb és megalapozottabb következtetések fel-

tételezett lehetőségét adná a vizsgált minta következő, 

arányos felosztása: 

gyenge tanuló /2,9 -3,5 átlaggal/ 30,8 % / 49 fő/ 

átlagos tanulmányi teljesitményü 

/3,6-3,9 átlaggal/ 34,0 % / 54 fő/ 

tanuló 	/4,0-4,9 átlagú/ 35,2 % / 56 fő/ 

0/ Az apák  iskolai végzettségét tekintve a hallgatói minta 

a következőkkel jellemezhető: 

1. sz. táblázat 

A hallgatói minta megoszlása az apa iskolai 

végzettsége szerint  n = 135 

Az apa iskolai végzettsége aránya 
A hallgatók 

létszáma 
nincs ált.isk. 0,7 1 

/alapfokú/ általános isk. 37,8 51 

/középfokú/szakmunkásképző 12,6 35,6 20 48  

gimn.v.szakközép 23,0 28 
/felsőfokú/ főisk.v.agyetem 25,9 35 

Az apák iskolai végzettségét tekintve az alapfokú /általá- 

nos iskolai/ végzettség emelkedik ki /37,8 %/. A középfokú 
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végzettségen /35,6 %/ belül a szakmunkásképzőt végzettek 

aránya 12,6 %. A főiskolai vagy egyetemi végzettségüek 

/felsőfokú végzettség/ előfordulási arínya 25,9 %. Sajná-

latosan magas /15,1 %/ azon családok előfordulásának mér-

téke /24 hallgatót érint a mintából/, ahol az apa nem él 

a családjával /a hallgatóval egy családban/. A befejezet- 

len általános iskola relativ gyakorisága 0,7 %, csupán 

egy főt jelent a mintában. 

d/ A hallgatói mintát az anyák iskolai végzettsége szerint 

vizsgálva a következő elosztást állapithatjuk meg: 

2. sz. táblázat  

A hallatói minta összetétele az a iák iskolai 

végzettsége szerint 	n = 157 

Anyák iskolai végzettsége aránya 
A hallgatók 

létszáma 
nines tilt. iskola 3,2 5 
/alapfokú/  alt.  isko a 50,3 79 

/középfokú/ szakmunkásképző 4,4 7 
31,2 	49 

	

gimn.v.szakközépisk. 26,8 	 42 

/felsőfokú/ főisk.v. egyetem 	15,3 	24 

A hallgatói minta fele /50,3 %/ jellemezhető az édesanya 

alapfokú végzettségével, 31,2 %-a rendelkezik középfokú 

végzettséggel. Ezen belül a szakmunkásképzőt végzettek 

aránya /4,4 %/  alacsonyabb, mint az apák esetében /12,6 %/. 
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Felsőfokú végzettsége van az édesanyák 15,3 %-ának. A 

befejezetlen általános iskola előfordulásának aránya 

/3,1 %/ magasabb, mint az apáknál /0,6 %/. A hallgató -

val nem egy családban élő anyák száma /2 fő/ lényegesen 

kisebb, mint a másik szülőnél /24 fő/. 

e/ A hallgató eltartójának foglalkozása szempontjából is 

bontottuk a mintát, feltételezve, hogy a hallgatói érték-

választás egyik befolyásoló tényezőjének hatását elemez-

hetjük majd a kapott részminták összehasonlitásával: 

3. sz. táblázat  

A hallgatói minta összetétele az eltartó 

foglalkozásának jelle ge szerint n = 159 

Az eltartó foglalkozása aránya 
ga o 
létszáma 

fizikai 	iparban 39,0 62 
79 munkás 	mezőgazdaságban 10,7 

49,7 
17 

közvetlen 	iparban 
t ermelés- 

8,2  
10,1 

13 
16 

irány it ó 	mezőgazdaságban 1,9 3 
szellemi munkát végez 35,8 57 
egyéb 4,4 7 

A hallgató eltartója 39,0 % előfordulással fizikai ipari 

munkás, 10,7 %-a fizikai mezőgazdasági dolgozó. Az elfoga-

dott hivatalos statisztikai eljárások alapján ezeket az ada-

tokat összevonva megállapithatjuk, hogy az intézet hallgatói-

nak 49,7 %-a fizikai dolgozó gyermeke. 
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A közvetlen termelésirányitásban tevékenykedő eltartók 

aránya /10,1 %/ jellemzően alacsony érték, hasonlóan a 

4,4 %-hoz, ami annak gyakoriságára utal, hogy az eltartó 

egyéb foglalkozású /kisárutermelő, kiskereskedő, stb./. 

Szellemi foglalkozású az eltartók közel harmadad 

f/ Hallgatóink állandó lakóhelye alapján is alakitottunk ki 

részmintákat e 

4. sz. táblázat  

A hallgatói minta lakóhely szerinti összetétele n = 159 

A lakóhely megnevezése A hallgatók 
aránya 	létszáma 
43,4 	69 város 

nem város 56,6 	90 

Megállapithatjuk, hogy más felsőoktatási intézményekhez vi-

szonyitva jelentős azoknak a hallgatóknak az aránya, akik 

nem városból érkeztek intézményünkbe. 

g/ Az adatfeldolgozás során, az elemző munka folyamatában 

vetődött fel az az elgondolásunk, hogy a hallgatói min-

tát célszerű lenne bontani a sziilők iskolai végzettsé-

gének alapján is. 
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~ .  sz. táblázat  

A hallgatói minta összetétele a szülők iskolá-

zottsági szintje szerint n = 133 
 

A hallgatók  
A szülők iskolázottsági szintje aránya 	létszáma  
igen alacsony 	3,0 	4  

alacsony  54,1 	72  

közepes  33,1 	44  

magas  9,8 	13  

Összességében megállapithatjuk, hogy a hallgatók szocioló-

giai jellemzői közül meghatározónak minősithető, hogy a  

szülők többsége alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik.  

2. Az oktatói minta jellemzése  

A száz tulajdonságot tartalmazó feladatlapot az intézet va-

lamennyi oktatója és gyakorlatvezető óvónője kitöltötte.  

A gyakorló óvodában dolgozó óvónők /17 fől, a neveléstudo-

mányi szakcsoport oktatói /17 fő/, az ének-zene szakcsoport  

tagjai /7 fő/, a nyelvi és irodalmi /8 fő/, a természettu-

dományi tárgyakat oktatók /3 fő/, és a marxizmus-leninizmus  

szakcsoport tagjai /4 fő/.  

Osazesen tehát 63 oktató.  

a/ Ha az oktatott tantárgyak, a közvetitett ismeretek  Jena-

tekintjük, célszerinek tünik a következő felosztás:  

szakmai gyakorlati  ismereteket közvetitő oktatók  

/27 // 17 fő  
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szakmai elméleti  ismereteket közvetitő oktatók 

/27 %/ 17 fő 

képességfejlesztéssel  foglalkozó oktatók 

/22,2 I/ 14 fő 

általános  műveltséget fejlesztő,  általános 

ismereteket közvetitő oktatók /23,8 %/ 15 fő 

Az oktatói értékválasztásban és értékközvetitésben ta-

pasztalható általános tendenciák, orientációk, orientá-

ló jelleg mellett feltételezzük, hogy az oktatói minta 

közel azonos nagyságrendit fenti bontása lehetőséget nyújt 

az oktatás-nevelés fenti differenciált jellegének megfe-

lelő, meggyőző statisztikai elemzésre. 

b/ Az oktatói kar átlagéletkora  44 év. Az életkor alapsta-

tisztikai adatai alapján megállapitható, hogy azonos 

előfordulással a 37, 42, 53, 54 éven életkor emelkedik 

ki legnagyobb százalékos gyakorisággal /6,3 %/. A felső- 

oktatásban pályakezdőnek mondható pedagógus /30 év alatti/ 

csupán kettő dolgozik intézetünkben. 

A 63 oktatóból 20 fő 40 évnél fiatalabb. Az 50-60 éves 

pedagógusok a minta harmadát alkotják. Az 50 év feletti 

korosztály tagjai az intézet alapitó tanárai, az új ok-

tatók segitői. A 40-49 év közötti oktatók nagy része az 

Óvónőképző Intézet 1975/76-os tanévben bekövetkezett 

létszámfejlesztéskor került.az intézménybe. 

A 40 év alatti életkorúk alkalmazása évenként folyama-

tosan történt, észrevehetően tudatosan, fiatal pedagógusok 
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munkába állitásával. 

Az oktatói mintát célszerűnek láttuk életkor alapján 

részmintákra bontani. 

6. sz. táblázat  

Az oktatói minta összetétele életkor alapján 

n = 63 fő 

Az oktatók 
Életkor/év 	aránya 	létszáma 

25-39 	 31,7 	20 

40-49 
	

36,5 	23 

50 -60 	 31,7 	20 

c/ Az oktatói mintát az intézetben eltöltött munkaidő alap-

ján is szükségesnek tartjuk csoportokra bontani, mert 

ebben differenciált következtetések levonásának lehető-

ségét feltételezzük. 

7. sz. táblázat  

Az oktatói minta megoszlása az intézetben eltöltött  

munkaidő szerint n = 63 fő 

Az intézetben eltöltött 	Az oktatók 
munkaidő  /év 	aránya 	létszáma 

1- 9 
	

34,9 	22 

10-19 
	

33,3 	21 

20-2.7 
	

31,7 	20 
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Az oktatók intézetben eltöltött átlagos munkaideje 14 

év. Alapstatisztikánkban a húrom éve intézetben dolgo-

zók magas százalékos előfordulását láttuk /7,9 0/, Ezt 

az a körülmény magyarázza, hogy az 1983/84-es tanévben 

kezdődött intézetünkben az óvónők és tanitók integrá-

ciós kisérleti képzése és ezzel együtt az ének-zenei 

képzés /szakkollégium bevezetése/ nagyobb hangsúlyt ka- 

pott. A magasabb szaktárgyi óraszámok, a tartalmilag 

is új képzési forma több új oktató jövetelét, alkalmazá-

sát jelentette. 

Az intézetben eltöltött átlagos munkaidő /14 év/ alap-

ján feltételezhető a viszonylag egységes  nevelői hatás,  

egységes oktatói -nevelői követelményszint kialakulása, 

közös szemlélet kialakitására törekvés az értékek köz -

vetitése területén. 

Persze nem szabad megfeledkeznünk az  egységesség  hang-

súlyozása mellett a sokszinüség, sokoldalúság  jelentő-

ségéről, fontosságáról, értékéről sem. 

d/ Részmintákat alakitottunk ki.az intézet oktatóinak nemek  

szerinti  bontásával. 

8. sz. táblázat  

Az oktatói minta megoszlása nemek szerint  n . 63 fő 

Az oktaTáTc 
aránya 	létszáma 

férfi 	 30,2 	19 

nő 	 69,8 	44 

Az oktató neme 
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Megállapithatjuk, hogy a pedagóguspálya elnőiesedése 

itt is tapasztalható, bár még nem olyan mértékii, mint 

az általános iskolákban és a középfokú oktatási intéz-

ményekben. 

VI. A fontosnak tartott tulajdonságok /tulajdonságcsopor-

tok/  megoszlása hallgatóknál és oktatóknál  

1. A hallgatók választása, értékitélete alapján fontosnak 

tartott személyiségjegyeket a relativ gyakorisági mu-

tatók alapján elemezzük. Ha egy-egy fogalomkör átlagos 

relativ gyakoriságát kiszámitjuk, akkor az igy kapott 

számérték alkalmas arra, hogy az adott tulajdonságcso-

port fontosságát jellemezze a többi tulajdonságegyüttes-

se1 összehasonlitva. Ezt az átlagos relativ gyakoriságot 

a tulajdonságkör fontossági pontjának neveztük el, ami 

alapján  a  nyolc fogalomkör fontossága szerint rangsorol-

ható, és ebben a hierarchizált rendszerben rangsorbeli 

változása elemezhető. 

Mielőtt  a  fogalomköröket jellemző, átlagszámitásból adó-

dó, fontossági sorrendet elemeznénk, szükségesnek tart-

juk áttekinteni az egyes tulajdonságok jellemző válasz-

tási mutatóit. Ugyanis átlagszámitással az egyes tulaj-

donságok közötti lényeges választási különbségek eltün-

nek. Vizsgálatunk szempontjából viszont nem közömbös az 

egyes személyiségjegyek közötti, jelentősnek minősithető 

választási, fontossági eltérés. 

A fontosnak választott tulajdonságokat fogalomkörönként 
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vizsgáljuk, egymás mellett szemléletesen bemutatva a hall-

gatói és az okttói választás intenzitását.  
A biológiai alkatra jellemző tulajdonstígok választásának  
előfordulása:  

Fontossági pont  
Tulajdonság megnevezése Hallgatóknál 	Oktatóknál  

átlatos testes,  
egészséges 	64,8  M  I 	60,3  

izmos, erős ember 	4,4 	
a 	

4,5  

jó alakú,  szép  ember 	9,4 	II 	11,1  
rendszeresen sportoló 	22,6 	 ~ [] 	14,3  

A hallgatói minta választásában az átlagos testii,egészséges  
és a rendszeresen sportoló tulajdonságok minősithetők leg-

inkább értékjellegesnek, ugyanaz állapitható meg az oktatók  

választásáról is.  
Elgondolkodtató az, hogy az idősebb korosztályt képviselő  
oktatók kevésbé tartják fontosnak az átlagos testei, egész-

séges tulajdonságot /állapotot/, mint a betegséggel felte-

hetően kevésbé gyakran szembesiilö fiatalabb életkorú hell-

gatók.  

A tulajdonságkör fontossági pontszáma: 25,3 hallgatóknál  
22,6 oktatóknál.  

A vérmérsékletre jellemző tulajdonságok százalékos előfor-

dulása a következő:  



57,1 

50,8 

42,9 

73,0 

0 

0 

68,3 11111 11 11 1 

Fontossági pont 
Tulajdonság megnevezése  Hall4Ttő l nál  	Oktatóknál 

szalmaláng természetű 	0,6 

vérmes, hirtelen 	0,6 

elmélázó /melankólikus/ 	4,4 

közönyös /flegmatikus/ 	0 

igen érzékeny ember 	11,3 

kiegyensúlyozott ember 	91,8 

gátlásos, félszeg ember 	1,9 

            

0 

            

            

            

            

4,8 

90,4 

           

           

            

           

0 

              

Ebben a tulajdonságkörben a kiegyensúlyozott ember érték-

jellegű tulajdonság választása magasan kiemelkedik. Pozi-

tivan értékelhető a nem értékjellegiU tulajdonságok elutasi-

tása /közönyös, gátlásos, félszeg ember/. 

A tulajdonságkör fontossági pontszáma: 21,74 hallgatóknr11 

19,36 oktatóknál. 

A megismerő folyamatokat jellemző személyiségjegyek válasz- 

tása: 

Fontossági pont 
Tulajdonság megnevezése Hal],gatq?nál 	 Oktatóknál 

gyors, biztos felfogású 52,8 

céltudatos megfigyelő 	37,7 

fejlett emlékezetű 

alkotó képzeletit 

a j?ivőre nem sokat gondoló 0 

álmodozó 	5,7 

jövőjét reálisan tervező 76,7 

32, 7 

57,2 



44,5 

60,3 

15,8 

63,5 

6,4 

39,6 

1,6 

36,5 

74,6 

7,9 

0 

39,7 

31,8 

1 ^  95 , 3 

II 11111 

ui 

u 

Hallgatóknál   	Oktatóknál  

problémákat feltáró 20,7 

gyors problémamegoldó 42,1 

kiváncsi természetit 15,1 

tudásvágy  hiti 37,1 

kételkedő természetű 	3,8 

szereti a biztos tudást 38,4 

csak a sztiksépes tanulja 5,0 

meggyőződésből tanul 	25,8 

önképzi magát 

átlagos tudású ember 

főleg szaktudása van 

67,9 

17,7 

0 

kiemelkedő szakmüveltségü 12,6 

kiemelkedő ált.miiveltségü 27,7 

sokoldalú, intelligens 83, 

A hallgatói választás százalékos előfordulásában a sokol-

dalú, intelligens /83,7 /, jövőjét reálisan tervező /76,7/, 

önképzi magát /57,2/ tulajdonságok vezetnek. 

Az oktatói tulajdonságválasztásból ugyanezek a személyi-

ségjegyek emelkednek ki, bár más sorrendiségben. 

Az oktatói értékválasztás intenzivebb az önképzi magát tu-

lajdonság fontosnak minősitésében, a hallgatókat jövőjük 

reális tervezésére vonatkozó személyiségjegy fontosnak ité-

lése jellemzi inkább. 

Nevelőmunkánkban konkrét feladat megoldására ösztönző a nem 



érzelmeit kimutatja  

uralkodik érzelmein  

mélyen érző ember  

érzelmileg szeszélyes  

érzelmileg eltompult  

érzelmei tartósak  

a hangulat embere  

indulatos  

szenvedélyes  

lelkesedő  

közömbös a szép iránt  

24,5  

29,6  

47,1  

1,3  

0  

56,0  

3,8  

0,6  

7,5  

45,9  

0 

-  2 7  ~  •  

értékjellegit tulajdonságok /ábrándozó, csak a szükségest  

tanul ja/ kapott mértékit fontosnak itélése a hallp_,atói. min-

tában. Az oktatói és hallgatói minta egyaránt elutasitja  

a "főleg szaktudása van" jellemzőt. Ebben feltételezhető-

en a személyiség sokoldalúságára vonatkozó igény fejező-

dik ki, és ennek a sokoldalúságnak csak egy részével /bár  

nem jelentéktelent/ rendelkező ember tulajdonságát nem mi-

nősitik értéknek.  

A tulajdonságkör fontossági pontsz-íma: 36,09 hallgatóknál  

44,63 oktatóknál.  

Az érzelmekre  vonatkozó tulajdonságok választásának  

eredménye:  

Fontossági pont  
Tulajdonság megnevezése Hallgatóknál 	Oktatóknál  

25,4  

1 	 41,3  

66,7  

0  

0 

4 2 ,8  

0 

0 

szereti a  szépet  63,5  

törekszik a szépre  50,9  

élénk, vidám, optimista 61,6  

I  1 1111 - 

17,4  

60,3  

0  

53,9  

58,8  

74,6  
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Vezetö értékként jelennek meg a hallgatói választásban 

a szereti a szépet /63,5/, élénk, vidám, optimista /61,6/, 

érzelmei tartósak /56,0/, törekszik a szépre /50,9/ és a 

mélyen érző ember tulajdonságok. 

Az oktatói tulajdonságválasztásban a mélyen érző ember 

/66,7/  és  az  élénk, vidám, optimista /74,6/ személyiségje-

gyek mellett a lelkesedő  /60,3/ százalékos előfordulása a 

legnagyobb. 

Fozitivan értékelhető az olyan nem értékjellegű tulajdon-

ságok szinte teljes elutasitása, mint az  érzelmileg  sze-

szélyes, eltompult,  a hangulat embere és a szép iránti kö-

zömbösség. 

A tulajdonságkör fontossági pontszáma: 38,78 hallgatóknál 

43,09 oktatóknál. 

A cselekvésre  jellemző tulajdonságok választásának megosz-

lása: 

Fontossági pont 
Tulajdonság megnevezése HallgotCknál 	Oktatóknál 

ösztönei uralják 	 0  	 1,6 

              

uralkodik ösztönein 	25,2 

meggondoltan 
cselekszik 	 57,9 
ötletszerilen 
cselekszik 	4,4 

            

28,5 

             

            

65,0 

             

     

3,2 

68,3 

38,1 

69,8 

      

      

akaraterős, küzdőképes 	70,5 

önálló az elhatározásban 30,8 

határozott, gyors, 
magabiztos 	 56,0 
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Hallpatóknál 	Oktatóknál 

             

önfejű, makacs 	1,9 

kezdeményező 	39,0 

cselekvéseit ellenőrző, 
értékelő 	49,7 

           

0 

           

69 ,0 

           

60,3 

             

             

A hallgatói választás alapján legfontosabb tulajdonságoknak 

minősillnek  az  akaraterős, küzdőképes /70,5/ a meggondol- 

tan cselekszik /57,9/, határozott, gyors, magabiztos 

/56,0/ és a cselekvéseit ellenőrző, értékelő /49,7/ jellem-

zők. 

Az oktatói minta választásában legnagyobb százalékos arány-

nyal a kezdeményező /69,9/, a teatározott, gyors, magabiztos 

/69,8/, akaraterős, küzdőképes /68,3/ tulajdonságok vezet-

nek. Kiemelkedő még a meggondolatlanul cselekszik /65,0/ 

választási aránya. 

Az ösztönei uralják és az önfejű, makacs tulajdonságok 

ilyen mértékű elutasitása pozitivan értékelhető hozzáállást, 

viszonyulást mutat. 

A tulajdonságkör fontossági pontszáma: 47,01 hallgatóknál 

57,13 oktatóknál. 

A világnézetre vonatkozó tulajdonságok válaaztésának meg-

oszlása: 
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Fontossági pont  
Tulajdonság megnevezése Hallgatóknál 	Oktatóknál  

cselekvően vallásos 	1,9 	 0  

idealista világnézetű 	1,2 	l 	0  

ellentmondásos 	t  
világnézetii 	1,3 	 0  
csak a tudományokban  
hisz 	3,8 	 14,3 

 9,5 

.\  ru~~ 63,5 

titkolja világnézetét 	2,5 	 0  

hirdeti világnézetét 	13,9 	 " 

 i
_

ll 
	__  _ 

világnézetileg közömbös 	3,7 	Z . 	0  

Ebben a fogalomkörben a hallgatói választás a marxista vi-

lágnézetű /39,0/ tulajdonság kiemelkedő fontosságot mutat.  

A választási eredmény mégsem megnyugtató, főleg a világné-

zetileg közömbös /3,7/ és a titkolja világnézetét /2,5/  

valamint a cselekvően vallásos /1,9/ tulajdonságok ilyen  

arányú fontosnak minősitése. Ez világnézeti nevelésünk ko-

moly hiányosságaira hiuja fel a figyelmet, és a világnéze-

ti nevelés hatékonyabb módszereinek keresésére ösztönöz.  

Az oktatói választásban a marxista világnézetű /63,5/ jel- 

marxista világnézetil 
ateista 	. 	11,9 

lemző szinten kiemelkedő fontosságunak minősül.  
Az oktatói választásban a nem értékjellegű tulajdonságok  

teljes elutasitását láthatjuk, de kutatni ás keresni kell  

azokat az okokat, amelyek a pozitiv orientáló hatás ered-

ményességét gyengitik.  
A tulajdonságkör fontossági pontszáma: 17,15 hallgatóknál  

27,38 oktatóknál.  
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Az erkölcsiség jellemzőinek fontossági megoszlása:  
Fontossági pont  

Tulajdonság megnevezése Hallgatóknál 	Oktatóknál  

kényszerből tesz jót 	0  

félelemből tesz ját 	0  

elismerést várva tesz jót 0,6  

hasznot remélve tesz jót 0,6  

meggyőződésből tesz jót 70,4  

mások érdekében tesz jót 40,9  

csak szűkebb közösségért  
tevékenykedik 	2,5  

társadalmi ügyben is  
tevékeny 	46,5  

szocialista hazafiság  
jellemzi 	25,1  

internacionalista gond. 17,0  

közeli célokért dolgozik 14,5  

nagy, távoli célokért " 13,9  

önbecsülés, önértékelés  
jellemzi 	40,2  

másokat becsülő 	73,6  

tapintatos, türelmes 	70,4  

udvarias 	66,7  

segitőkész 	78,6  

szerény 	37,1  

elvi kiállás jellemzi 	12,6  

kiáll mások igazáért is 61,0  

kötelességét általában  
teljesiti 	22,7  
igen lelkiismeretesen  
dolgozik 	70,4  

védi a közös tulajdont 	36,5  

0 

0 

1,6  

0 

74,6  

4 1,3  

1, 6  

6 0,3  

61,9  

41,3  

46,0  

11,1  

63,5  

68,2  

63,5  

68,3  

87,3  

50,8  

27,0  

44,5  

3,2  

81,0  

55,5  



alakitja, neveli önmagát 69,2 

anyagias ember 
	

1,9 

szaktudásáért becsült 
ember 
	 2 3,2 

        

Illi' 

  

         

84,2 

          

0 

    

Ilf 

 

1 

  

       

      

50,8 
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Hallgatóknál 	Oktatóknál 
védi a személyi 
tulajdont 

minden tekintetben 
átlagember 

         

         

18,8 

       

25,4 

         

3,8 

       

1,6 

          

          

A hallgatói választásban e tulajdonságkörben vezető ér-

tékként jelennek meg a segitőkész /78,6/, másokat becsülő 

/73,6/ valamint a meggyőződésből tesz jót /70,4/, tapinta-

tos, türelmes /70,4/ és az igen lelkiismeretesen dolgozik 

/70,4/ tulajdonságok. 

Az oktatói választásban a segitőkész /87,3/, az igen lel-

kiismeretesen dolgozik /81,0/, a meggyőződésből tesz jót 

/74,6/, udvarias /68,3/ és a másokat becsülő /68,2/ tulaj-

donságok emelkednek ki az erkölcsiségre jellemzők közül. 

A nem értékjellegiü tulajdonságok /kényszerből, félelemből 

tesz jót/ teljes elutasitása pozitivan értékelhető. 

A tulajdonságkör fontossági pontszáma: 35,84 hallgatóknál 

42,58 oktatóknál. 

A komplex irányulásra jellemző fontosnak itélt tulajdonsá-

gok megoszlása: 

Fontossági pont 
Tulajdonság megnevezése Hallgatóinál 	,Oldtatóknál 



iuu 
0 

1,6 

0 

20,6 

68,2 

0 

27,0 
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Hallgatóknál  	Oktatóknál 

emberségéért becsülik 	64,8 

gyorsan érvényesülni 
szeretne 	0 

másoknak tud parancsolni 1,9 

ismert, hires ember 
	

0 

nagy tudású ember 
	

17,6 

karrierista ember 
	

0,6 

közéleti, politizáló 
ember 
	

5,7 

A hallgatók választásában az alakitja, neveli önmagát 

/69,2/, emberségéért becsülik /64,8/ és a szaktudásáért 

becsült ember /23,2/ tulajdonságok emelkednek ki. 

Az oktatói választásra ugyanezen jellemzek sorrendiségé-

ben is azonosan fontosnak itélése a jellemző. 

Az anyagias ember és a karrierista ember komplex irányulás-

beli tulajdonsága elutaaitott személyiségjegy. 

A tulajdonságkör fontossági pontazárna: 22,80 hallgatóknál 

31,55 oktatóknál. 

2. Vizsgálatunkban célszerűnek látszik az egyes tulajdon-

ságkörön belül fontossági mutatóik alapján elöl álló 

tulajdonságok összehasonlitása egy táblázatban. 

/1d.: II/1. melléklet/ 

A táblázatra pillantva rögtön feltűnik az oktatói válasz- 
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tág nagyobb intenzitása /még ugyanolyan választási rang-

sorbeli pozició esetén is/.  Ez  a nagyobb arányú oktatói 

választásbeli gyakoriság feltételezhetően egy tudatos 

orientáló hatás érvényesitésének szándékával hozható 

összefüggésbe. 

Legnagyobb oktatói "túlválasztást" a kezdeményező  /30,9/ 

emberi tulajdonságnál találunk. 

Az általában nagyobb mértékű oktatói választás mellett 

is vannak olyan tulajdonságok, amelyekre hallgatói "túl- 

választás" jellemző. Legnagyobb mértékben ezt az eltérést 

az érzelmei tartósak  fontosnak itélésében láthatjuk. 

Ha a fontossági pontszámok eltérése /hallgatói és okta-

tói mintát összehasonlitva/ alapján valamennyi tulajdon-

ságot jellemezni akarjuk, célszerb grafikonon szemlél-

tetni az eredményeket. /1d.: II/2. melléklet/. 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az eltéréseket muta-

tó grafikonunk nem mutatja meg azt, hogy ezek az eltéré-

sek milyen relativ gyakoriságú sávban jelentkeznek. Te-

hit  valami általunk fontosnak tartott jellemzőt megmutat, 

ugyanakkor egy másik /nem kevésbé fontos/ jellemző fel-

tárásától összességében el kell most tekintenünk. 

Egyes tulajdonságokra vonatkozóan ezt nyomon követhet-

jük e fejezet 1. pontjában részletesen ismertetve. 

Az oktatói túlválasztás  a vizszintes tengelyen feltünte-

tett tulajdonság-sorszámok mentén jobbra haladva csök-

kenő mértékü. Legnagyobb okt^tói túlválasztást a 74. szo-

cialista hazafiság  jellemzi tulajdonságnál láthatunk 

/36,8/. 



- 3 5 - 

A 97. -67.  sorszámú tulajdonságoknál az oktatói ill. 

hallgatói választusok azonos intenzitásúak: /ismert, 

hires ember, gyorsan érvényesülni szeretne, főleg szak-

tudása van és hat nem értékjellegü tulajdonsáp; esetében/. 

Ezektől a tulajdonságoktól jobbra elhelyezkedő és a 

megfelelő sorsz4mmal jelölt személyiségjegyekre mér a 

növekvő mértékű hallgatói "túlválasztás" jellemző. 

Jelentős az eltérés a 18. jövőjét reálisan tervező /8,4/, 

a 38. érzelmei tartósak /13,2/, a 85. kiáll mások iga-

záért is /16,5/, és  legnagyobb eltérést a 86. köteles-

ségét általában teljesíti /19,5/ tulajdonságok válasz-

tásában. 

3. Ha a tulajdonságköröket fontossági pontszámok alapján 

rangsoroljuk, a kapott szerkezeti jellemzőket ös zeha-

sonlithatjuk a hallgatói és oktatói minta vonatkozásában. 

9. sz. táblázat  

A fontosnak itélt tulajdonséKegyüttesek szerke-

zete a hallgatói és az oktatói mintában 

Hallgatóknál 
Fontossági  p.  Rangh. Tulajdonságkör 

Oktatóknél 
Rangh. Fontossági p. 

25,30 	5. 	biológiai alkat 7.  22,55 

21,74 7. vérmérséklet 8.  19,36 

36,09 3. megism.folyamatok 2.  44.63 

38,78 2. érzelmek 3.  43,09 

47,01 1. 	cselekvés 1. 57,13 

17,15 8, világnézet 6.  19,36 

35,84 4. erkölcsiség 4. 42,58 
22,80  6. komplex irányulás  5.   31,55 



- 36 - 

Az oktatók választáséra általában ós összességében a na-

gyobb intenzitás a jellemző. A rangsor elnő négy helyén 

ugyanazok a tulajdonságkörök szerepelnek, a cselekvésre 

és az erkölcsiségre vonatkozó tulajdonságok esetében a 

sorrendet tekintve is. 

A hallgatók választásában az érzelmekre jellemző tulaj-

donságok fontossági ranghelyüket tekintve megelőzik a 

megismerő folyamatokra vonatkozó személyiségjegyeket. A 

további sorrendet elemezve a hallgatóknál a biológiai 

alkatra és a vérmérsékletre jellemző tulajdonságkör fon-

tosabbnak itélt, ugyanakkor a komplex irányulásra és a 

világnézetre vonatkozó tulsjdonságegyUtteseket kevésbé 

tartják fontosnak, mint az oktatók. 

VII. A kialakitandónak választott tulajdonságok /tulajdon- 

ságcsoportok/ megoszlása a hallgatói és az oktatói  

mintában 

1. Az előző fejezetben a fontosnak választott tulajdonság-

megoszlásokat, tulajdonságcsoportok struktúráját elemez-

ve, véleménycink szerint, a hallgatók illetve az oktatók 

értéktudatának és értéktapasztalatának választásban ki-

fejeződő értékitéletét vizsgáltuk. 

A kialakitandó tulajdonságok választásában, úgy gondol-

juk, mér lényegesen több: az értékmegvalósitó törekvés is  

kifejeződik. A hallgatói mintánál az önismeretre, mint 

alapra épülő önnevelési szándékról tanúskodnak a válasz-

tások. Az oktatói mintánál pedig a tudatosan vállalt, az 
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oktató-nevelő munka folyamatában realizálódó személyiség-

fejlesztő szándék súlyozásáról, az egyes kialakitandó tu-

lajdonságok differenciált fontosságú megitéléséről ka-

punk képet. 

A kialakitandó tulajdonságok és tulajdonságcsoportok vá-

lasztásának elemzésénél az előző fejezetben elemzett fon-

tosnak itélt tulajdonságok vizsgálatával azonos logikai 

menetet követjük. 

A biológiai alkatra vonatkozó kialakitandó tulajdonságok 

megoszlása: 

Fontossági pont 
Tulajdonság meignevezese Hallgatóknál 	Oktatóknál 
átlagos testű, 
egészséges 	1,3 	9,5 

izmos, erős ember 	1,3 	 0 

         

         

jó alakú, szép ember 

rendszeresen sportoló 

5,6 

      

4,8 

      

i 

 

13,8 

     

8,0 

        

A hallgatók választásában a rendszeresen sportoló /13,8/, a 

kiemelkedő gyakorisággal megjelölt kialakitandó tulajdon-

ság, az oktatói választásban az átlagos testű, egészséges 

/9,5/ tulajdonság megelőzi a rendszeresen sportoló jellemzőt 

/8 ,3/. 

A tulajdonságkör fontossági pontszáma: 5,50 hallgatóknál 

5,57 oktatóknál. 

A vérmérsékletre jellemző kialakitandó tulajdonságok  fon-

tossági mutatói: 
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Fontossági pont  
Tulajdonság megnevezése  Hallgatóknál 	Oktatóknál  

szalmaláng természe tü 	0  

vérmes, hirtelen 	0 

elmélázó, /melankólikus/ 	0  

közönyös /flegmatikus/ 	0  

igen érzékeny ember 	0,6  

kiegyensúlyozott ember 	35,8  

gátlásos, félszeg ember 	0  

    

0  

0 

0 

0 

   

3,2  

58,7  

   

    

    

() 

       

A hallgatói választásban /35,8/ és az oktatói választás- 

ban is /58,7/ legnagyobb választási arannyal a kiegyensú-

lyozott ember tulajdonsága emelkedik ki.  

A tulajdonság fontossági pontszáma: 7,28 hallgatóknál  

12,38 oktatóknál. 

A megismerő folyamatokra jellemző kialakitandó tulajdonsá-

gok választásának százalékos megoszlása: 

Fontossági pont 
Tulajdonság megnevezése Hallgatóknál 	Okttóknál  

gyors, biztos felfogású 13,8  

céltudatos megfigyelő 	12,6 

fejlett emlékezetit 	13,2  

alkotó képzeletű 	20,1  

a jövőre nem sokat gondoló 0,6  

ábrándozó 0,6  

jövőjét reálisan  tervező 19,5  

problémákat feltáró 5,6  

                 

~ 

            

26,9  

35,0  

17,5  

49,2  

            

                

                

                

                

                

                

                 

                

0  

0  

35,0  

31,8  

                

                

                

                

                

                 

                  



36,5 

12,7 

44,4 

6,4 

12,7 

0 

25,4 

61,9 

1,6 

0 

19,1 

19,2 

57,2 
1 
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Hallgatóknál 	Oktatóknál 

gyors problémamegoldó 	27,0 

kiváncsi természetis 	0 

tudásvágy hiti 	5,0 

kételkedő természetű 	0 

szereti a biztos tudást 	6,9 

csak a szükségest tanulja 0,6 

meggyőződésből tanul 	6,9 

önképzi magát 	29,5 

átlagos tudású ember 	1,9 

főleg szaktudása van 	0 

kiemelkedő szakmüveltségü 11,3 

kiemelkedö ált.miiveltségü 16,3 

sokoldalú, intelligens 	39,7 

A hallgatói választásban legnagyobb százalékos aránnyal 

megjelenő értékjellegű tulajdonságok a sokoldalú, intelli-

gens /39,7/, önképzi magát /29,5/, gyors problémamegoldó 

/27,0/. 

Az oktatói választásra a hallgatói önképzési igény kialaki-

tásának nagy intenzitása /61,9/, a sokoldalú, intelligens 

/57,2/ és az alkotó képzeletes /49,2/ tulajdonságok gyakori 

előfordulása jellemző. 

A tulajdonságkör fontossági pontszáma: 12,73 hallgatóknál 

27,35 oktatóknál. 



-40- 

Az érzelmekre jellemző kialakitandó tulajdonságok megosz-

lása: 

Fontossági pont 
Tulajdonság megnevezése Hallgatóknál 	Oktatóknál  

érzelmeit kimutatja 	3,8 	15,9 

uralkodik érzelmein 	17,6 	14,3 

mélyen érző ember 	1,2 	I I 	
41,3 

érzelmileg szeszélyes 	0 	 0 

érzelmileg eltompult 	0 	 0 

érzelmei tartósak 	7,5 	 9,5 

a hangulat embere 	0 	 0 

indulatos 	0 	 0 

szenvedélyes 	0,6 	11,1 

lelkesedő 	7,5 	1 	52,4 

közömbös a szép iránt 	0 	 0 

szereti a szépet 	0,6 	22,2 

törekezik a szépre 	7,5 	\ 	33,4 

élénk, vidám, optimista 19,5 	\  • 1 	 , 	50,7 

A hallgatói választásra az élénk, vidám, optimista /19,5/, 

uralkodik érzelmein /17,6/ tulajdonságok kiemelkedő gya-

korisága jellemző, az oktatói mintára pedig a lelkesedő 

/52,4/,  élénk, vidám, optimista /50,7/ és a mélyen érző em- 

ber /41,3/. 

A tulajdonságkör fontossági pontszáma: 6,58 hallgatóknál 

25,08 oktatóknál. 

Z 



0 

9,5 

38,1 

0 

42,9  

19,1 

36 ,5 
0 

47,6 

If 

41,3 

- 43. - 

A cselekvésre vonatkozó tulajdonságok százalékos eloszlása: 

Fontossági pont 
Tulajdonság megnevezése Hallgatóknál 	Oktatóknál 

ösztönei uralják 	0 

uralkodik ösztönein 	8,8 

meggondoltan cselekszik 22,7 

ötletszerűen cselekszik 	0,6 

akaraterős, küzdőképes 	40,9 

önálló az elhatározásban 17,0 

határozott, gyors, 
magabiztos 	28,3 

önfe j ü, makacs 	0 

kezdeményező 	9,5 

cselekvéseit ellenőrző, 
értékelő 	12,7 

A hallgatói választásban vezető kialakitendó értékként 

jelennek meg az akaraterős, küzdőképes /40,9/, határozott, 

gyors, magabiztos /28,3/ és a meggondoltan cselekszik /22,7/ 

tulajdonságok. Az oktatói választásra a kezdeményező /47,6/, 

akaraterős, küzdőképes /42,9/ és a cselekvéseit ellenőrző, 

értékelő /41,3/ tulajdonságok kiemelkedő fontossága jellem-

ző. 

A tulajdonságkör fontossági pontszáma: 19,97 hallgatóknál 

33,57 oktatóknál. 

A világnézetre jellemző kialakitandó tulajdonságok válasz-

tása a következőképpen alakult. 
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Fontossági pont  
Tulajdonság megnevezése Hallgatóknál 	Oktatóknál  

cselekvően vallásos 	0,6  

idealista világnézetű 	0,6  

ellentmondásos  
világnézetű 	0  

          

0  

0  

0  

4,8  

6,3  

50,8  

0  

11,1  

0  

csak a tudományokban hisz 0,6  

ateista 	0  

marista világnézetei 	3,8  

titkolja világnézetét 	0  

hirdeti világnézetét 	1,3  

világnézetileg közömbös 	0,6  

          

          

       

       

       

       

       

          

A tulajdonságkör vezető kialakitandó tulajdonsága a marxista  

világnézetii jellemző hallgatóknál /3,8/ és oktatóknál is  

/50,8/.  

A tulajdonságkör fontossági pontszáma: 1,42 hallgatóknál  

18,25 oktatóknál.  

Az erkölcsiségre vonatkozó kialakitandó tulajdonságok  

fontossági mutatói:  

Fontossági pont  
Tulajdonság megnevezése Hallgatóknál   Oktatóknál  

kényszerből tesz jót 	0  

félelemből tesz jót 	0  

elismerést várva tesz jót 0  

hasznot remélve tesz jót 0  

meggyőződésből tesz jót 4,4  

mások érdekében tesz jót 3,8  

0  

0  

0 

0 

39,7  

17,2  
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Hallgatóknál 	Oktatóknál  

csak szükebb közössé- 
gért tevékenykedik 	0  0  

társadalmi  ügyben  is tev.18,8  36,5  
• 

 szoc.hazafiság jellemzi 	4,8  
internacionalista  
gondolkodású 	1,9  

közeli célokért dolgozik 	0  

~ 
~ 

36,5  

25,4  

23,8  

nagy, távoli célokért dolg.2,6  

önbecsülés, önértékelés  
jellemzi 	10,7  

6,4  

39,7  

másokat becsülő 	4,4  42,8  

tapintatos, 	türelmes 	19,5  44,5  

udvarias 	5,1  41,3  

segitŐk€sz 	5,7  52,4  

szerény 	3,8  
harcos, elvi kiállás  
jellemzi 	2,5  • 

23,8  

17,5  

kiáll mások igazáért is 	10,0  

kötelességét általában  
teljesiti 	3,8  

igen lelkiismeretesen  
dolgozik 	11,3  

20,7  

1,6  

55,6  

védi a  közös  tulajdont 	1,9  25,4  

védi a személyi tulajdont 0,6  

minden tekintetben  
átlagember 	0,6  

9,5  

0  

A hallgatók választásában legnagyobb százalékos arányú a  

tapintatos, türelmes /19,5/; társadalmi ügyben is tevékeny  

/18,8/; igen lelkiismeretesen dolgozik /11,3/ és az önbe-

csülés, önértékelés jellemzi /10,7/ tulajdonságok választása.  
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Az oktatói tulajdonságválasztásban első helyen az igen lel-

kiismeretesen dolgozik /55,6/, ezt követi a segitőkész 

/52,4/ és  a  tapintatos, türelmes /44,5/ kialakitandó szemé-

lyiségjegyek fontosnak itélése. 

A tulajdonságkör fontossági pontszáma: 5,05 hallgatóknál 

24,37 oktatóknál. 

A komplex irányulásra jellemző személyiségjegyek előfordu-

lásinak alakulása: 

Fontossági pont 
Tulajdonság megnevezése Hallgatóknál  	Oktatóknál 

alakitja, neveli önmagát 27,7 	
a 	u  \  III I  I  l 	55,6 

anyagias ember 

szaktudásáért becsült 
ember 

0 

16,9 

16,3 

0 

emberségéért becsülik 

gyorsan érvényesülni 
szeretne 

másoknak  tud  parancsolni 2,5 

ismert, hires ember 	0, 6 

nagy tudású ember 
	4,4 

karrierista ember 
	0 

közéleti, politizáló ember 1,9 

A hallgatói minta választásában kiemelkedő százalékos arány-

nyal megjelenő tulajdonságok az alakitja, neveli önmagát 

/27,7/; a szaktudásáért becsült ember /16,9/; emberségé- 

ért becsülik /16,3/. Az oktatói választásból ugyanez a 

három tulajdonság emelkedik kis Első helyen az alakitja, 

neveli önmagát /56,6/, de az emberségéért becsülik /34,9/ 
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választása sorrendiségével megelőzi a szaktudásáért becsült 

ember /20,7/ választását. 

A tulajdonságkör fontossági pontszáma: 8,78 hallgatóknál 

16,87 oktatóknál. 

2. A száz tulajdonságból önmegukbán kialakitandónak /hall-

gatók/ ill. növendékeikben fejlesztendő /oktatók/ tu-

lajdonságok választási gyakoriságát a rangsorban elől 

állók esetében összehasonlitjuk, akkor még inkább fel-

tünő a nagyobb oktatói intenzitás, tudatosság, értékke-

zelési biztonság a fontosnak itélt tulajdonságválasz-

tással összehasonlitva. /id: 1I/3. melléklet/. 

A jelentősebb személyiségjegyek az oktatói ill. hallga-

tói mintában szinte megegyeznek, jelentősebb eltérés sor-

rendiségükben fedezhető fel. Ez az eltérés természetes-

nek vehető, mint ahogy az esetek többségében önmagunk meg-

itélése és mások rólunk alkotott itélete között is különb-

ség van. Az oktatók véleménye szerint hallgatóink a ki-

alakitandó tulajdonságokkal nem, vagy még nem megfelelő 

mértékben  és  arányban rendelkeznek. Feltételezhető, hogy 

ilyen oktatói megitélés mellett, a mindennap i  oktató-ne-

velő munkában olyan konkrét helyzetekben, vagy éppen tu-

datosan szervezett tevékenységekben nemcsak az értékjel-

legű tulajdonságok felismertetése, hanem megerősitése és 

'lnüködtetése" is kellő hangsúlyt kap. 

A választás egészére összességében jellemző oktatói tál-

választás mellett néhány jelentősebb tulajdonságnál hall- 
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gatói túlválasztást is tapasztalunk. Az ávónői pályára való 

felkészülés folyamatában természetes igény és törekvés, hogy 

hallgatóink szeretnének   34.  érzelmeiken uralkodó   emberekké 

válni. Törekvésük az egészséges életmód kialakitására, ami-

nek egyik fontos tényezőjévé válhat a 4.  rendszeresen spor-

toló tevékenység, a testi nevelés fontosságának belátását 

bizonyitje és ez napjainkban különösen jelentős ás fontos 

nevelési feladat. 

Valamennyi tulajdonságra kiterjesztett választási össze-

hasonlítást szemléltető grafikonunk /I1/4. melléklet/ okta-

tói túlválasztást reprezentáló ága szélesebb intervallumra 

terjed ki /több tulajdonságot érint/ és meredekebb csökke-

nést mutat. Legnagyobb mértékü az oktatói túlválasztás  a 

marxista  világnézetü  /47,0/, segitőkész  /46,7/, lelkesedő  

/44,9/ és  az  igen  lelkiismeretesen dolgozik  /44,3/ tulajdon-

ságoknál. 

A 95. gyorsan érvényesülni szeretne tulajdonságtól a 36. 

érzelmileg szeszélyes tulajdonságig azonos intenzitású  

hallgatói-oktatói választást találunk. 

Meg kell jegyeznünk, hogy ezek a jellemz-Ak általában mind-

két mintában elutasitott tulajdonságok. 

A  28. átlagos tudású ember   /0,3/ tulajdonságától indul el 

egy lassan növekvő mértékü hallgatói túlválasztás,  amely 

legnagyobb értéket a 34.  uralkodik érzelmein  /3,3/  és a 

4.  rendszeresen sportoló  /5,8/ tulajdonságok választásában 

ér el. 
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3. Az egyes tulajdonságok választási jellemzőinek összeha-

sonlitása után vizsgálhatjuk az egyes tulajdonságkörök 

fontossági pontszáma és rangsorbeli poziciója alapján 

kialakult struktúrákat. 

A kialakitandó tulajdonságkörök 

10. 	sz. 	táblázat 

választási 

struktúrája a hallgatói és oktatói mintában 

Hallgatóknál Oktatóknál 
Tulajdonságkör 	Ranghely Fontossági 

•ont 
Fontossági kanghely 

•ont 

5,50 6, biológiai alkat 8 o 5,57 

7,28 4. vérmérséklet 7. 12,38 

12,73 2. megismerő folyamatok 2.  27,35 

6,58 50 érzelmek 3.  25,08 

19,97 10 cselekvés 10 33,57 

1,42 8. világnézet 5. 18,25 

5,5 7. erkölcsiség 40 24,37 

8,78 3 0  komplex irányulás 6. 16,87 

A kialakitandó tulajdonságok választásánál a nagyobb oktatói 

intenzitás, nevelési igény megfelelő mértékben tapasztalható. 

Az első és  a  második ranghelyen ugyanazok a tulajdonsRgkörö k 

állnak, ez  a  cselekvésre és a megismerő folyamatokra jellem-

ző személyiségjegyek kialakitásának megegyező fontosságát 

fejezi ki.  A  rangsorbeli megegyezésre magyarázatot keresve 

feltételezzük, hogy ez annak a következménye, hogy a képzés, 

a pályára  való  felkészités folyamatában a hallgatók a cee- 
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lekvésre és a megismerő folyamatokra jellemző tulajdonságaik-

ról kapják  a  legtöbb értékelő visszajelzést, megerősítést, 

vagy éppen hiányosságaikra utaló értékelést. 

Az oktatói választásban lényegesen fontosabbnak itélt tu-

lajdonságkörök a világnézetre, erkölcsiségre, az érzelmekre  

jellemzőek. Feltűnő ez az elt é rés .főleg az erkölcsiségre 

és az érzelmekre vonatkozó kialakitandó tulajdonságok hall-

gatói megitélésénél, mert az előző fejezetben a fontosnak 

itélt tulajdonságok elemzésénél mindkét tulajdonságkör há-

rom hellyel megelőzte mostani rangsorbeli helyét. A világ-

nézetre jellemzők utolsó rangsorbeli helyét most is produ-

káltan Olyan magyarázatot is találhatunk erre a jelenség-

re, hogy a hallgatók saját megitélése szerint már rendelkez-

nek ezekkel a tulajdonságokkal, de a nagy intenzitású ok-

tatói túlválasztás nem erősit:i meg ezt a véleményt, 

Figyeljönk fel erre a világnézetet, erkölcsiséget és érzel-

meket nem megfelelő szinten értékelő hallgatói viszonyulás-

ra. Véleménycink szerint egymástól elválaszthatatlan szemé-

lyiségszférák tulajdonságainak nem megfelelő mértékű kiala-

kitási igényéről van szó, ás ennek az igénynek a fejlesz-

tésére tudatosabban törekednünk kell. 

A hallgatói megitélésben — az oktatóval összehasonlitva — a 

vérmérsékletre, komplex irányulásra és a biológiai alkatra 

vonatkozó tulajdonságkörök kialakitásának igénye magasabb 

szintit. 
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VIII.  A  hallgatói mintában fontosnak és kialakitandónak 

választott  tulajdonságok cluster-analizise  

A feladatlapon előforduló 100 tulajdonságból fontosnak 

minősített személyiségjegyek és a kialakitandó jellemzők 

választását, ezek fogalomkörönkénti szerkezetét matematikai 

statisztika segitségével, módszerével elemeztük. 

Tekintettel a változó számra, feldolgozási módszerünkben 

a változók póronkénti összefüggéseinek, együttváltozásai- 

nak /korrelációs mátrix/ meghatározásánál is többet mutató, 

megfelelő statisztikai módszert kell választanunk. 

Ha a hallgatói választás alapján bizonyos tulajdonságcso-

portok együttváltozásának 	mértékét 	szeretnénk egzakt 

módon jellemezni, célszerit egy automatikus osztályozási 

/cluster-anelizis/ eljárást alkalmazni. 

"Kis számú tényező esetén a korrelációs mátrix elemzésével, 

póronkénti összehasonlitásával a változók összefüggő blokk-

jait /csoportjait/ a köztük meglévő összefüggések alapján 

feltárhatjuk. Nagy változó szám esetén azonban már nem tu-

dunk  igy  eljárni, éppen ekkor adekvát eszk-3zök a többvál-

tozós statisztikai módszerek." Hunyáné /1982./ 

Ez a módszer abban is segít bennünket, hogy a 100 tulajdon-

ságból álló kitöltött feladatlapok adatait egységes egész-

ben fogjuk át, igy a lényeges jellemzőket együttesen vizs-

gálhatjuk. 
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Az alkalmazott hierarchikus  eljárás egy  csoportba /blokkba/ 

sorolja azokat a tulajdonságokat, amelyek a csoport minden 

eleméhez legalább a megadott /meghatározható/ szignifikancia-

szinten kapcsolódnak; a megadott szint fölött /szorosabb/ 

kapcsolatuk nincs más csoporthoz, tömbhöz tartozó változók 

mindegyikével. Ebből az következik, hogy cluster-elemzésünk 

csoportjaiban a tömbbeli tulajdonságok megjelenésének súlyai 

/nem választott: 0; fontosnak itélt: 1; kialakitandónak vá-

lasztott: 2; fontosnak és kialakitandónak tartott: 3/ össze-

függnek egymással. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált hallga-

tói mintára egyaránt jellemző az is, hogy vannak olyan hall-

gatók: 

- akiknél ezek a tulajdonságok együttesen hiányoznak; 

- akiknél mindegyik közepes fontossággal jelenik meg; 

- akiknél mindegyik a legmagasabb sá11yal szerepel. 

Vagyis, ha egy tulajdonságcsoport egyik tagja megjelenik egy 

feladatlapon, akkor az együttváltozás megadott szintjén meg-

határozható valószinfiséggel megjelenik a többi is; de ennek 

a forditottja is igaz. Tehát nagy valószinüséggel van olyan 

hallgatói csoport, amelyek ezen tulajdonságok együttes meg-

jelenése,  és van olyan is, amelyek ezek együttes hiánya 

jellemez. Arra, hogy melyik hallgatói csoport mekkora, eset-

legesen milyen összetételü, cluster-elemzésünk nem tér ki. 

Automatikus osztályozási eljárásunk eredményeinek értelme-

zésében a tulajdonságok együttváltozásának /korrelációjának/ 

szignifikanciájára épitettünk. Az általánosan elfogadott 

5 %-os valószini.iségi szinttel dolgoztunk, de ahol lehetőségünk 

volt, használtuk a Szigorúbb követelményként elfogadott  1 %- 

os szignifikanciaszintet is. 
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A minta elemszáma n = 159, igy az 5 % valószinüségi szint ese-

tében az  r  = 0,19 korrelációs együttható fölött eredményünk 

mér / a tulajdonságok együttváltozása/ szignifikáns; 1 

valószinüségi szint mellett az r=0,25 szint feletti kapcso-

16dásnál beszélhetiink szignifikáns együttváltozásról. 

Hierarchikus osztályozási eljárásunk 21 tömböt különitett 

el egymástól. A tömbökbe sorolt tulajdonságok számszerit elő-

fordulása ingadozó /3-8/. A részletesebben elemzett 10 tu-

lajdonságblokk megfelelt azoknak a követelményeknek, amelyek 

alapján együttváltozási valószinüségük szintje lehetővé tette 

következtetéseinket. 

a/ A tulajdonságegyüttesek alkotta tömbök között találhattunk 

olyan tipusúakat is, amelyek a szigorúbb követelményszint-

nek is megfelelő együttváltozással jellemezhetők./1-7.-ig/ 

Az 1ocluster blokkjában a legszorosabb összefüggés az 

ábrándozó és a csak a szükségest tanulja jellemzők között 

található /0,70/. Ezekhez kapcsolódik már lazább /0,45/ 

mértékben az átlagos tudású ember.  A tömbhöz tartozik még 

0,25-os szinten az érzelmeit kimutatja tulajdonság. 

Szem előtt kell tartanunk azt, hogy ezen személyiségje-

gyek együttváltozásában tapasztalt eredményünk mind pozi-

tív, mind negativ előjellel megfogalmazható. 

Egyfelől megállapithatjuk, hogy ez a tulajdonságblokk rep-

rezentálja 	a megismerési  folyamatokhoz erősen érzelmi 

alapokon viszonyuló hallgatói csoport választását. 

Ebben az esetben a megismerő folyamatokra jellemző tulajdon- 
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ságok együttválasztása szinte természetes, hiszen aki 

csak  a  szükségeset tanulja, legjobb esetben is csak egy 

átlagos tudású emberré válhatd Ebben a tulajdonságegyüttes-

ben az érzelmi élet, a személyiség érzelmi szférája túl-

hangsúlyozott, mégpedig égy tűnik, hogy a megismerő folya-

matokra jellemző tulajdonságok, tevékenység rovására. 

A pályára való felkészülés, az óvónői munkához szükséges 

elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésének idősza-

kában ez nem tekinthető kivánatos együttválasztásnak. 

Másfelől összegezve és értékelve eredményeinket az is el-

mondható, hogy ezen tulajdonságok együttváltozása /hiánya/ 

olyan hallgatói csoportot is 	reprezentál, melyek vá- 

lasztására nem  jellemző  az érzelemközpontúság, az érzelmek 

kimutatása; akik elutasitják a csak a szükségeset tanulja 

jellemzőt, mert nem elégednek  meg egy átlagos szintű tu-

dással.  

b/ A második clusterben látható, hogy az udvarias és segitő- 

kész tulajdonságok együttváltozása szoros /0,40/. Ehhez 

a két jellemzőhöz kapcsolódik lazábban a kiáll mások iga-

záért is /0,25-os szinten/. 

Egyfelől ez az erkölcsiségre jellemzők szoros együttvál-

tozása olyan hallgatók hozzáállásán alapul, akiknél az 

udvarias és segitőkész tulajdonságok értékkért müködnek, 

aktivitásuk pedig a kiáll mások igazáért is tulajdonság 

választásában fejeződik ki. 

Másfelől ez a tulajdonságegyüttes olyan hallgatói hozzá- 

állást  is  reprezentál, akikre ez a humán attitűd nem jellemző. 
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c/ A 3.  tcmb azt szemlélteti, hogy az érzelmileg_szeszélyes 

és az indulatos tulajdonságok együttesének összefüggése 

szoros /0,70-os szint/, ezekhez kapcsolódik 0,45-os szin-

ten a csak szükebb közösségért tevékenykedik majd 0,30-os 

szinten a kötelességét általában tel;jesiti tulajdonság. 

Ezen tulajdonságblokk jelez egy nem kivinetos érzelmi  

labilitást és indulatos érzelmi állapotot, ami mellett 

csak egy szükebb közösségben végzett tevékenykedés és a 

kötelességteljosités /általában!/ jelenik meg. 

Eredményeinket másik oldalról közelitve olyan hallgatói 

hozzáállást feltételezünk, amelyet ezen zárt érzelmi  

szféra és tevékenysé, elutasitása jellemez. 

d/ A 4. blokk egy olyan tulajdonságcsoportot mutat, amely 

három fontos személyiségjegyet tartalmaz. A tudásvágy  

fűti  és  a szocialista hazafiság jellemzi 0,40-os szintű 

összefüggését kiegésziti 0,30-os szinten a hirdeti villg-

nézetét jellemző. 

Ez a tulajdonságcsoport sokoldalúnak, fontosnak, értékes-

nek minősíthető. 

Ha az együttváltozás ezen jellemzők hiányára mutat, ez 

komoly nevelési feladatot jelent a hallgatói hozzáállás 

tekintetében. 
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e/ Az 5. clusterben az elmélázó és a hangulat embere tulaj-

donságok együttváltozása a legszorosabb szintit /0,40/. 

Ezekhez kapcsolódik 0,35-os szinten az igen érzékeny em-

ber,  majd  0,25-os szinten a kiváncsi természetü.  

Ez a tulajdonságblokk a vérmérsékleti jellemzők együtt-

változásának adott szintű szignifikanciájával jellemez-

hetőe Eredményeinket értékelve nem tartjuk szerencsésnek, 

különösen pedagógus pályára készülők esetében a meg-

jelenő együttes választást; kivánatosabb ezen tulajdon-

ságok együttes hiánya, ill. elutasitása. Ugyanis a melan-

kólikus és igen érzékeny ember még önfegyelemmel, akarat-

tal, önneveléssel jó tulajdonságok kialakulására ill. ki-

alakitására is fogékony lehet, ám a hangulat embere tulaj-

donság megjelenése ebben a tömbben nem erről a szándékról 

tanúskodik. 

f/ A 6. cluster azt a blokkot mutatja be, amelyet a gyors,  

biztos felfogású és igen lelkiismeretesen dolgozik tulaj- 

donságok együttváltozásának magas valószinüségi szintje 

jellemez /0,30/. Ezekhez kapcsolódik 0,25-os szinten a 

határozott, gyors, magabiztos tulajdonság. 

Ez a tulajdonságcsoport sokoldalú, több fogalomkört is 

érintő; megismerő folyamatokra, erkölcsiségre, cselekvés- 

re jellemző személyiségjegyek együttváltozását mutatja. 

Ugy véljük, hogy a szakemberré válás folyamatában a gyors, 

biztos ismeretelsajátítás, a munkavégzésben a lelkiisme- 

retesség, a cselekvésben a határozottság, magabiztosság 

nagyon fontos értékjellegű tulajdonságok. 

Eredményeink alapján azt állapithatjuk meg, hogy ezeket a 
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tulajdonságokat a hallgatói minta egymással azonosan itéli 

meg;  vagy  egyaránt pozitiv, vagy egyaránt negativ előjellel. 

g/ A 7.  cluster  bizonyos világnézeti és erkölcsi jellemzők 

együttváltozását szemlélteti. 

A marxista  világnézetű  és az internacionalista gondolko-

dású összefüggése a legszorosabb /0,35/, ezekhez kapcso-

lódik  az ateista  tulajdonság 0,25-os szinten. 

Ez a  blokk  a világnézeti jellemzők  együttváltozásával 

jellemezhető. Nagy valószinüséggel van olyan hallgatói 

csoport, amelyre ezen tulajdonságok együttes megjelenése; 

de van  olyan  hallgatói csoport is, 	amelyre 	ezek- 

nek a személyiségjegyeknek az együttes hiánya jellemző. 

h/ A 8. blokk összességében nem értékjellegü tulajdonságok 

adott szintit együttváltozásátmutatja. 

A vérmes, hirtelen  és az anyagias ember  együttváltozása 

szoros, /0,55/, ezekhez kapcsolódik a másoknak  tud paran-

csolni  tulajdonság /0,25/, majd lazábban /0,20-os szinten/ 

a titkolja világnézetét  tulajdonság. 

Ez a tulajdonségegyüttes egy pedagógus mindennapi munká-

ja  során negativ példát sugall.  

Ezen tulajdonságok együttes hiánya a hallgatói választás-

ban pozitivan értékelhető. 

i/ A 9.  tömb  az 5 %-os követelményszintnek megfelelő együtt-

változást reprezentálja. Az uralkodik érzelmein  tulajdon-

ság és  az élénk, vidám, optimista  vriltozásának összefüggé- 
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se 0,20-os szintű, e két tulajdonsághoz harmadikként 

ugyancsak 0,20-os szinten kapcsolódik az akaraterős, 

küzdőképes  személyiségjegy. Ez a blokk a cselekvésre  

jellemzők  együttváltozását reprezentálja. 

j/ A 10. cluster is az 5 %-os követelményszintnek felel meg. 

A mások érdekében tesz jót, másokat becsülő  és a törek-

szik a szépre  személyiségjegyek együttváltozása 0,35-os 

ezintü. Ehhez a három tulajdonsághoz kapcsolódik az ér-

zelmei tartósak  jellemző 0,20-os szinten. 

Ez a tulajdonságegyüttes egyrészt olyan hallgatói hozzáállást 

reprezentál, amelyre a társas kapcsolatok fontossága, 

erkölcsi értékként kezelése a jellemző. 

Eredményeinket negativ előjellel összegezve, más-

részt  van  olyan hallgatói csoport is, akiknél a társas 

kapcsolatok fontosnak itélése nem jelenik meg.  

Tapasztalataink és a cluster-elemzés alapján megállapithat-

juk, hogy:  "Eredményeink meggyőzőek, megvilágitanak bizonyos 

összefüggéseket, de ugyanakkor újabb kérdések feltárására, 

problémák megoldására is késztetnek." Hunyáné /1982./ 

IX. A hallgatók által kiemelten fontosnak megjelölt tulaj-

donságok /csoportok/ elemzése, rangsorolási tendencia 

megállapitására vonatkozóan és a hallgatók szociális  

jellemzőinek megfelelően 

A feladatlap II. pontjában a hallgató ill. az oktató a száz 

tulajdonságból kiválasztotta azt az öt tulajdonságot /a fon-

tosság sorrendjében!, amit kiemelten fontosnak tartott. 
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Feladatunknak tekintettük a választásban mutatkozó rang-

sorolási tendencia megállapitását, először a hallgatói 

minta egészét vizsgálva, majd a szociális jellemzők sze-

rint kialakitott részmintákra vonatkoztatva. 

A kiemelten fontosnak tartott tulajdonságok megoszlási mu-

tatóit szem előtt tartva, a választás sorrendjét is figye-

lembe véve, a hallgatói minta egészét jellemző eredmények: 

1. helyen kiemelt tulajdonságok: 

kiegyensúlyozott ember 

átlagos testű, egészséges 

sokoldalú, intelligens 

2. helyen kiemelt tulajdonságok: 

kiegyensúlyozott ember 

sokoldalú, intelligens 

jövőjét reálisan tervező 

3. helyen kiemelt tulajdonságok: 

akaraterős, küzdőképes 

sokoldalú, intelligens 

emberségéért becsülik 

4. helyen kiemelt tulajdonságok: 

másokat becsülő 

sokoldalú, intelligens 

kiegyensúlyozott ember 

5. helyen kiemelt tulajdonságok: 

igen lelkiismeretesen dolgozik 
marokat becsülő 
sokoldalú, intelligens 
alakitja, neveli önmagát 

/33,3/ 

/15,7/ 

/13,2/ 

/16,4/ 

/13,8/ 

/ 8,2/ 

/11,9/ 

/10,7/ 

/ 6,9/ 

/ 8,2/ 

/ 6,9/ 

/  6 ,3/ 

/ 7,5/ 
/6,9/ 

/ 6,9/ 
/ 5,7/ 
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Az egyes rangsorbeli helyeken kiemelt gyakorisággal sze-

replő tulajdonságokon túl a hallgatói minta egészét jobban 

jellemzi ezen gyakorisági mutatókat /választási ranghelyük-

nek megfelelően/ összevontan alkalmazó statisztikai eljá-

rás eredménye. 

Ennek megfelelően a hallgatók által kiemelten fontosnak 

itélt személyiségjegyek: kiegyensúlyozott ember /12,8/, 

aki sokoldalú, intelligens; akaraterős és küzdőképes; em-

berségéért becslilik; jövőjét reálisan tervezi; igen lelki-

ismeretesen dolgozik; mélyen érző ember; átlagos testi, 

egészséges; tapintatos és tisrelmes; alakitja és neveli ön-

magét /3,1/. 

Megállapithatjuk, hogy a hallgatói választást egy megfele-

lően differenciált, sokoldalú összkép jellemzi. Minden tu-

lajdonságkör értékes jellemzővel került be ebbe a választás-

ba, kivéve a világnézetre vonatkozó tulajdonságcsoportot. 

A hallgatók tulajdona ágkiemelésben megmutatkozó értékité-

letét feltehetően befolyásoló tényezők alapján /apa és 

anya iskolai végzettsége, szülők iskolázottsági szintje, 

eltartó foglalkozásának jellege, lakóhely,  a  hallgató ta-

nulmányi eredménye, évfolyama; az  oktetói választás  orien-

táló hatása/ kialakitott hallgatói részminták értékorien-

tációját  a  száz tulajdonságból kiemelt és rangsorolt Öt 

legfontosabbnak tartott  értékes személyiségjegy  választá-

sára  koncentráltan  elemezzük. 

Arra a  kérdésre már  választ kaptunk, - az egész hallgatói 
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mintát tekintve /VI. fejezet/ - hogy egy tulajdonságkörön 

belül az  egyes  személyiségjegyek fontosnak ítélése milyen 

megoszlást  mutat. 

A szociális jellemzők feltételez*tt hatásának vizsgálatát 

célszerünek látszott tulajdonságegyüttesekre összesitett 

relatív gyakorisági mutatók alapján elemezni. 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a hallgatói részmin-

ták jellemző választásának elemzésénél a minta elemszáma 

nem  a  hallgatói  létszám /159 fő/, hanem a kiemelten fon-

tosnak minősitett tulajdonságok száma /5'159=795/. 

Vizsgálatunkban a százalékos eltérések /fontossági pontkü-

lönbségek/ a kiemelten fontosnak minősitett személyiségje-

gyek előfordulása bizonyos tulajdonságkörökhöz tartozó jel-

lemzők gy akoribb megjelenésére vagy hiányára utalnak. 

1. A hallgatói minta értékválasztását befolyásoló tényező-

nek feltételeztük az apa iskolai végzettségét. Ennek 

megfelelően hallgatói részmintákat alakitottunk ki. Azok-

nak az apáknak, akik alapfokú végzettséggel nem rendel-

keznek, a mintán belüli előfordulása olyan alacsony 

/0,7 %, 1 fől, hogy ennek a részmintának az elemzésétől 

eltekintetteink, mert összehasonlitásra sem ad kellő meg-

alapozottságot. /1d. 11.sz.táblázat/ 

a/ Az apák iskolázottsági szintjének emelkedésével párhuza-

mosan  két  csökkenő fontosságú tulajdonságcsoportra fi-

gyelhetünk fel: a komplex irányulásra és a világnézetre 

jellemzők esetében. 
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Jelentős különbségek vannak az egyes részminták válasz-

tásai között is. A közép- és felsőfokú iskolai végzett-

ségű apák gyermekeinek választásából kitünik, hogy a bi-

ológiai alkatra és a megismerő folyamatokra jellemzők ke-

vésbé fontosak a felsőfokú végzettségű apák gyermekei 

számára, viszont lényegesen fontosabbnak itélik az er-

kölcsiségre jellemzőket. 

Ha a tulajdonságkörök fontossági pontszámai alapján a vá-

lasztási strukturában kialakult rangsorbeli rendeződést 

hasonlitjuk össze, akkor azt tapasztaljuk, hogy szerkezeté-

ben az  slap-  és középfokú iskolázottságú apák gyermekei-

nek választásbeli szerkezete jobban hasonlit egymáshoz, 

ugyanakkor a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelke- 

ző apák gyermekeinek választása jelentősebb eltéréseket 

mutat: a morális kérdések, az erkölcsiség jellemzői ke-

rülnek  ez  első helyre, a megismerő folyamatokra jellemző 

tulajdonságok pedig a második helyre. A cselekvésre vo-

natkozó tulajdonságok rangsorbeli pozíciója az apák is-

kolázottsági szintjével párhuzamosan egy-egy hellyel 

előbbre kerül, a vérmérsékletre jellemzők fontosnak ité-

lése viszont kisebb mértékü a ranghelyet tekintve. 

A 6. 7. és 8. helyen álló tulajdonságcsoportok /bár a 

fontossági pontszámok ingadozást mutatnak/ mindhárom rész-

mintánál azonos megitélést mutatnak, 

b/ Az egyes tulajdonságok választásának gyakoriságit vizs-

gálva vannak olyan jelentős eltérésű tulajdonságválasz-

tósok,  amelyeket  célszerünek és fontosnak tartunk megem - 

l it eni. 
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Az apák emelkedő ezintü iskolai végzettségével párhuzamo-

san csökkenő tendenciájú fontosnak minősitést tapaszta-

lunk a segitőkész /3,9 % - 1,7 %/ és a mélyen érző ember 

/4,7 %-2,9 %/ tulajdonságok értékelésében. 

Az spa iskolai végzettségének magasabb szintjével együtt 

emelkedő arányú az alakit ja, neveli nmagit /2,7 %-5,1 %/, az 

érzelmei tartósak /1,2 %-3,4 %/; igen lelkiismeretesen 

dolgozik /3,1 %-5,1 %/; tapintatos, türelmes /2,0 %-4,0 %/; 

jövőjét reálisan tervező /3,9 %-5,1 %/ tulajdonságok ki-

emelten fontosnak itélése. 

Összegezve megállapithatjuk, hogy a felsőfokú végzettségű 

apák gyermekei fontosabbnak tartják, kiémelten értékelik 

az önállóbb, önmagát irányitó embert. 

c/ A szociális jellemzők alapján kialakitott részminták vá-

lasztásainak különbségeire irányitva figyelmünket, fontos 

megjegyeznünk azt is, ahol jelentős eltérést nem tapasz-

taltunk  a tulajdonságok kiemelésében. 

Minden szociális jellemző alapján végzett vizsgálatunk-

nál kiemeljük azokat a tulajdonságokat is, amelyek jelen-

tős megoszlási mutatói közel azonosak, a minta egészére  

érvényesek,  vagyis befolyásoló tényezőnek vélt jellemző-

től függetlenül kiemelt tulajdonságként jelennek meg. 

Az apa iskolai végzettsége jellemző esetében is vannak 

ilyen személyiségjegyek: kiegyensúlyozott ember; akarat-

erős; küzdőképes; sokoldalú, intelligens; élénk, vidém 

optimista. 
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2. Az anya iskolai végzettségének megfelelően kialakított 

hallgatói részminták választásának jellemzőit tábláza-

tunk mutatói alapján elemezhetjük. /12.sz. táblázat/. 

a/ Az érzelmekre, biológiai alkatra, erkölcsiségre én a 

megismerő folyamatokra jellemző tulajdonságokat kisebb 

eltérésekkel azonos szinten /és sorrendiségben/ ítélik meg 

intézményünk  hallgatói; 

hasonlóan itélik meg,-de a megítélés minősége nem megnyug-

tató -a  világnézetre jellemzők fontosságát is. A kapott 

fontossági mutató /0/ az alapfokú végzettséggel  nem  ren-

delkező  és  a felsőfokú végzettségű anyák gyermekeinél azt 

jelenti, hogy a részmintához tartozó hallgatók választásá-

ban az  öt  kiemelten fontosnak ítélt személyiségjegy között 

világnézetre vonatkozó tulajdonság nem fordul elő. 

Jelentős eltérés tapasztalható a  komplex  irányulásra  vo-

natkozó értékjellegű tulajdonságkör megitélésében: az 

alapfokú végzettséggel nem rendelkező anyák gyermekei ma-

gasabb szinten értékelik az önnevelést, szaktudásért, em-

berségért kapott megbecsülést, mint a hallgatói minta 

más rétegei. 

A cselekvésre jellemzők fontosnak itélésében intenzitás-

növekedést tapasztalunk, de ez a tendencia a felsőfokú 

iskolázottságú anyák gyermekeinek választásában megtörik. 

b/ Az egyes tulajdonságok  választásának eredményeiből fontos 

és nevelési szempontból útmutató következtetéseket vonha-

tunk le. Az emberségéért becsülik tulajdonság választása 
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az anya iskolai végzettségének emelkedésével csökken 

/16 70-2,5 ó/, csökkenést mutat a mélyen érző ember érté-

kelésének intenzitása is. /8 %-0 %/. 

Növekedést mutat az élénk, vidám, optimista /0 ó-6,7 %/; 

az akaraterős, küzdőképes /4 %-10 %/ és a tartós érzel-

mű /0 %-4,2 %/ tulajdonságok értékként megitélése a nö-

vekvő  szintű iskolázottságú anyák gyermekeinél. 

A hallgatói választások alapján úgy tűnik,  hogy az  anya 

iskolázottsági szintjének emelkedésével együttjár az, hogy 

gyermekeik értékitélete az emberségért kapott megbecsü-

lés igényének csökkenésével a cselekvésben megmutatkozó 

bizonyos értékjellegü tulajdonságok fontossága felé ori-

entálódik. 

c/ Az anya iskolai végzettségétől függetlenül mindegyik rész-

mintában közel azonosan magas fontossági mutatóval érté-

kelték hallgatóink  a  kiegyensúlyozott  ember és  a  jövőjét 

reálisan tervező tulajdonságokat. 

3. Az apa és az anya együttes iskolai végzettségének /az is- 

kolai végzettségeknek megfelelő pontszámokat összesitve 

és új kódolást alkalmazva/ megfelelően részmintákat kiala-

kitva vizsgáltuk a hallgatók tulajdonságválasztását. 

A hallgatók értékorientációjának változását igy a szülők  

iskolai  végzettségének  függvényében vizsgálhatjuk. 

Az igen alacsony szintűnek minősitett iskolázottságú szülők 

mintabeli aránya /3 %/ olyan alacsony, hogy  a  választásá_ 

ban mutatkozó fontossági pontszámok összehasonlitásra  nem 

alkalmasak. 
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a/ Észre kell vennünk, hogy a szülők növekvő iskolázottsá-

gi szintjével együtt nő az erkölcsiségre jellemző tulaj-

donságok fontosnak minősítése, és csökken a megismerő fo-

lyamatokra jellemzők kiemelése. Feltételezhető, hogy az 

érintett hallgatók könnyebben szonosulva a felsőoktatá-

si követelményekkel, értékelő figyelmüket morális kér-

désekre irányitják. 

Nem megnyugtató a magas iskolai végzettségit szülők gyer- 

mekeinél a cselekvésre jellemzők alacsony szintű minő-

sitése,  és  a világnézetre vonatkozó tulajdonságkör elő-

fordulása /0/. Ezt a jelenséget már az anya iskolai vég-

zettségének megfelelő részminták értékorientációjánál 

is tapasztaltuk. 

A  szülők iskolázottsági szintjének értékorientációt be-

folyásoló tényezőként történő vizsgálatánál arra is vá-

laszt kereshetünk, hogy a szülők közül, az apa vagy az 

anya iskolai végzettségének a hatása a jellemzőbb. 

A  cselekvésbeli jellemzők megitélésénél az anya iskolai 

végzettsége tűnik meghatározóbbnak, hiszen az apák is-

kolai végzettségénél tapasztalható tendenciát ellenté-

tes irányúvá képes változtatni. 

Az apák iskolai végzettségének meghatározó jellegét a 

megismerő folyamatokra és az erkölcsiségre jellemzők meg-

itélésében tapasztaljuk; gyermekeik választásában az anya 

iskolai végzettségének emelkedésével tapasztalt tenden-

cia ellenkező irányú mozgására is felfigyelhetünk. 
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b/ Az egyes tula,tdonságok választási gyakoriságával kapcso-

latos eredményeink azt mutatják, hogy a szülők iskolá-

zottsági szintjével együtt nő az alakitja, neveli önma-

gát /1,9 %-9,2 %/; akaraterős, küzdőképes /4,4 %-7,7 %/; 
tapintatos, türelmes /1,9 %-4,6 0/; kiemelkedő általános 

miiveltségii /0,8 %-3,1 %/; élénk, vidám optimista /2,8 %-

4,6 %/ tulajdonságok fontos jellemzőként kiemelt megje-

lenési gyakorisága; csökkenő tendenciát mutat az ember-

ségéért becsülik /6,7 %-1,5 ó/ és a marxista világnéze-

tű /1,9 %-0 %/ tulajdonságok előfordulásának aránya. 

c/ A minta egészére vonatkoztatva, a szülők iskolázottsági 

szintjétől függetlenül közel azonosan magas megoszlást 

mutat a kiegyensúlyozott ember tulajdonság választása. 

4. Az eltartó foglalkozásának jellege szerint kialakitott 

részminták összehasonlitásánál feltételeztük, hogy hall-

gatói értékorientációt befolyásoló tényező hatását ele-

mezhetjük. /14.sz, táblázat/ 

a/ A megoszlások sorrendiségében tapasztalt különbségekből 

láthatjuk, hogy az erkölcsiségre vonatkozó tulajdonság-

kör áll az első helyen a szellemi foglalkozású eltartók 

gyermekeinek választását kivéve. Ennél a részmintánál 

a megismerő folyamatokkal összefüggő személyiségjegyek 

köre veszi át a vezető helyet. A megismerő folyamatokra 

vonatkozó tulajdonságok megitélésében a közvetlen terme-

lésirányitással foglalkozó eltartók gyermekeinek válasz-

tása jelentősen eltér a többi részminta értékelésétől; 
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ugyanitt tapasztalható az érzelmek sokkal fontosabbnak 

minősitése. A cselekvésre jellemző tulajdonságok fontos-

nak itélésében a szellemi dolgozók gyermekeinek válasz-

tása mutatja a legmagasabb fontossági pontszéímot, ugyan-

akkor a komplex irányulásra jellemzők megitélésében a 

többiektől jelentősen eltérő véleményt képviselnek. 

Az egyéb foglalkozású eltartók gyermekeinél meg kell em-

litenünk az erkölcsiség magas megoszlás-arányát és a bio-

lógiai alkatra, világnézetre vonatkozó tulajdonságok 

rendkivül alacsony fontossági mutatóit. 

b/ Az egyes tulajdonságok választási me,oszlácát vizsgálva 

az alkotó képzeietii /1,0 %-8,6 %/; a  törekszik  a szépre 

/0,3 %-2,9 %/ tulajdonságok fontosnak itélésében növeke-

dést, a marxista világnézetii /2,0 %-0 %/ tulajdonság ki-

emelésének arányában pedig csökkenést tapasztaltunk a 

táblázatban vázolt eltartó foglalkozási jelleg sorrend-

je szerint. 

c/ Az egész hallgatói mintára vonatkoznak a következő tulaj-

donságok közel azonosan magas arányú választásai: kiegyen-

súlyozott ember; sokoldalú, intelligens. 

5. A hallgatói minta értékorientációját befolyásoló ténye-

zőnek feltételeztük a hallgató lakóhelyét. /15.sz. táblá-

zat/. 

a/ A megismerő folyamatokra és az erkölcsiségre vonatkozó 

tulajdonságokat azonos sorrendiségben itélték fontosnak 

hallgatóink. 
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A komplex irányulás jellemzőinek fontosnak itélénében a 

városban lakó hallgatók fontossági póntszáma /és ranghe-

lye/ lényegesen alacsonyabb. A világnézetre jellemzők 

megitéléséről /bár azonos ranghely mellett/ ugyanezt 

mondhatjuk el. Ennél a részmintánál figyelhető meg, hogy 

a cselekvésre vonatkozó személyiségjegyek fontosnak mi-

nősülésben és rangsor-pozicióban is magasabb szintet fog-

lalnak  el. 

b/ Az eg y es tulajdonságok választásmegoszlásának összehason-

litásánál jelentősebb eltéréseket tapasztalunk: a város-

ban lakó hallgatóknál fontosabbnak itélt az akaraterős, 

küzdőképes /4,1 ó- 7,6 V ; a határozott, gyors, magabiz-

tos /1,4  %  - 3,1  %/  és  az  önképzi magát /2,3  % - 3,8 %/ 

tulajdonság. 

A  nem városban lakó hallgatóknál értékesebb,  fontosabb 

tulajdonságnak  minősül az emberségéért becsülik /4,0 %-

6,4  %/  jellemző, mint városban  lakó társaik  választásai-

ban. 

c/ Mindkét részmintánál a jövőjét reálisan tervező;  sokol-

dalú, intelligens; mélyen érző ember; igen lelkiismere-

tesen dolgozik; alakitja, neveli ónmagát tulajdonságok 

választásának egyezően magas arányát találtuk. 

6. Hallgatói részmintákat alakitottunk ki a hallgatók munká-

ban elért teljesitményszintjének, tanulmányi átlagered-

ményeknek  megfelelően.  
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a/ Rangsorbeli poziciában és fontossági pontszámban legin-

kább figyelemre méltó az erkölcsiség kevésbé fontosnak 

ítélése az átlagos teljesitményü hallgatóknál; figyelmük és 

értékelő viszonyulásuk a megismerő folyamatokhoz kapcso-

lódó tulajdonságkörre koncentrálódik és a struktúrában 

átveszi a vezetö helyet. 

Tendenciaként értékelhető a vérmérséklet jellemzőinek 

csökkenő, az érzelmekre vonatkozó tulajdonságok növekvő 

intenzitású választása a javuló tanulmányi eredménnyel 

párhuzamosan. 

A cselekvésre jellemzők értékelésének rangsorbeli pozíció-

jában tapasztalható előbb a negyedik helyről a harmadik 

helyre kerülés /gyenge és átlagos tanulmányi teljesitmé-

nyü részmintákat összehasonlitva/, és ezt a poziciót a 

jó tanulók választásában is  megtartja. 

A komplex irányulásra, biológiai alkatra és világnézetre 

jellemzők a kialakult tulajdonságkör-szerkezetben az utol-

só helyeket foglalják el. 

b/ Az egyes tulajdonságok  választásában azt tapasztaltuk, hogy 

a tanulmányi eredmény javulásával nő az igen lelkiismere-

tesen dolgozik /3,3 % - 5,7 %/ és az emberségéért becsülik 

/4,5 % - 5,4 %/ személyiségjegyek választásának gyakori-

sága. A eegitőkészséget a gyengébb tanulók sokkal nagyobb 

gyakorisággal emelték ki legfontosabb tulajdonságként 

/0,7 % - 5,3  %/ mint a jó tanulók. 

c/ A három kialakitott hallgatói részminta mindegyikére jel- 
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lemző a jövőjét reálisan tervező; önképzi magát; sokolda-

lú intelligens; élénk, vidám, optimista; akaraterős, küz-

dőképes; másokat becsülő; alakitja, neveli önmagát tulaj-

donságok közel azonos szintü, jelentős arányú választá- 

sa. 

7. Az értékorientáció időben változó hierarchizált érték-

struktúrát jelent. Feltételezzük, hogy hallgatói mintán-

kat évfolyamokra bontva a képzési idő függvényében vizs- 

gálhatjuk hallgatóink tulajdonságokra vonatkozó érték -

itéletének változását, alakulását. /17. sz. táblázat/. 

a/ A fontossági pontszámokat évfolyamonként  összehasonlitva 

tulajdonaigkörönként eltéréseket tapasztalunk.  Az  első 

négy tulajdonságkör fontosnak minősitésében csökkenés, az 

utolsó négynél növekedés látható. 

Ha a fontossági pontszámok összehasonlitásán túl a rang-

sorbeli eltéréseket vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a 

pontszámbeli változás struktúraösszetételben tapasztalt 

hatása már bonyolultabb. A megismerő folyamatok vezető 

helye és az erkölcsiségre jellemzők második rangsorbeli 

poziciója mindkét cvfolyamra jellemző. 

A második évfolyam választásában a cselekvésre jellemzők 

megitélésében tapasztalható legnagyobb mértékű /ötödik 

helyről a 3. helyre/ előtérbe kerülés az első évfolyam-

hoz viszonyitva. A világnézetre vonatkozó tulajdonságok 

megitélésében is pozitiv irányú rangsorbeli változás ta-

pasztalható. 



- 81 -  

Tu
la

jd
on

s
ág

kö
r  

a) 
N t0  

`O O  

H 	O 
+3  

O 

C0  

CV ~O 

• 
CV ~O 

CO  

N 

• • 
r-1  a) 

•  •  
r♦  CrN  N  

bi
o
ló
 g

ia
i  
a
l
ka

t  

cs
el

e
kv

és
  

me
g
is
me

r
ő 

fo
ly

a m
a
to

k  

V
ér

m
ér
s
ék

le
t 

ös
s
ze

fC
ig

g é
s  

A  
k
ie

me
lt

e
n  
fo
n
to

s
na

k 
ta

r
to

tt
  t

u
la

  

+3 	•("'I  
CO 	-P  
N +-'  

`RS 	:0  
r1  N 
m ~M  
4-,  t0  

• V  
N r1 
m 

•ri 
• m 

`a)  
r1 N  

n •m  
M  

co 

ör
ö
k 
s
ze

rk
e
ze

te
  
é
s
  

• 



- 82 - 

A második évfolyam hollgntéi a biológiai alkatra, vér-

mérsékletre és az érzelmekre jellemző tulajdonságokat ke-

vésbé itélik fontosnak, mint az első évfolyam hallgatói. 

b/ Az egyes tulajdonságok választásában a második évfolyam-

nál 2,6 % csökkenést tapasztalunk a sokoldalú, intelli-

gens tulajdonság fontosnak minősitésében, és 2,2 % emelke-

dést az igen lelkiismeretesen dolgozik személyiségjegy 

fontossági mutatójában. 

0/ Mindkét évfolyam hallgatóinál közel azonos arányú kieme-

lést tapasztalunk a kiegyensúlyozott ember; jövőjét reá-

lisan tervező; önképzi magát; mélyen érző ember; élénk, 

vidám, optimista; akaraterős, küzdőképes; másokat becsü-

lő; segítőkész; tapintatos, türelmes; emberségéért becsü-

lik tulajdonságoknál. 

8. Az évfolyamok alapján kialakitott részminták tulajdonság-

körökre vonatkozó választásainak elemzésénél a képzési 

időre,  mint  befolyásoló tényezőre /élettapasztalat gyara-

podása, értéktudat fejlődése stb./ koncentráltunk. Ugy 

gondoljuk, hogy az intézményhez kapcsolódó képzési idő-té-

nyező alkalmat, lehetőséget teremt az oktatói testület 

értékközvetitő hatásának  vizsgálatára, értékfelismerésre 

és tudatositására, konkrét helyzetekben bizonyos értékek 

működtetésére, "kezelésére" irányuló orientáló hatás ered-

ményességének elemzésére. 

Ezekre,  az  oktntókat feltehetően különösen érdeklő hatás 

eredményességére, hatékonyságára jellemző feltevésekre szeret- 
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nénk tényszerű, konkrét elemzést végezni, ha az évfolya-

mok választásának struktúrái között elhelyezzük az okta-

tói tulajdonságválasztás szerkezetének összetételét be-

mutató rangsorolt személyiségjegycsoportoket. /18.sz.táib-

lázat/. 

A világnézetre vonatkozó tulajdonságok fontosabbnak minő-

sitésében feltehetően hat a hallgatókra az oktatók által 

képviselt értékstruktúra. 

A komplex irányulásra jellemzők mepitélésében rangsorbeli 

változás ugyan nem tapasztalható, de a fontossági pont-

szám emelkedő tendenciát mutat. 

Nem értékelhetjük pozitiv változásnak az érzelmekre jellem-

ző személyiségjegyek kevésbé fontosnak tartását /rangsor-

beli visszaesését/; ugyanezt mondhatjuk el a biológiai 

alkatra ás a vérmérsékletre jellemzők megitélésénél. Tud-

juk,  hogy  egy struktúraösszetételben /esetünkben a nyolc 

tulajdonságkör fontossági sorrend jében/ szükségszerüen 

vannak olyan struktúraelemek, amelyek az utolsó helyeken 

szerepelnek. Láthatjuk annak az oktatói orientáló szándék-

nak  a  hallgatói választásban, konkrét eredményekben tük-

röződő hatását, amely a pedagógusok értékfelismerésben, tu-

datositásban és értékorientációban mutatkozó kulcsszerepét 

húzza alá. Ezzel a megállapitásunkkal a pedagógusok /kü-

lönösen a pedagógusképző intézményekben oktatók/ felelős-

ségét szeretnénk hangsúlyozni és tudatositani. A minden-

napi oktató-nevelő munkában minden pedagógus önmagát adja, 
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növendékeire hatást gyakorol, ennek vállalása, felelőssé-

ge elől nem térhet ki. 

Egyetértünk Pataki Ferenc gondolataival, hogy "... a pe-

dagógus legfontosabb munkaeszköze tulajdon személyisége, 

értenie kell ahhoz, hogy maradéktalanul birtokába vegye, 

"jó karban tartsa", - s tapasztalatai nyomán szakadatla- 

nul munkálkodjék pedagógiai hatásrendszerének csiszoló-
, 

san. "  

X. Az oktatók által kiemelten fontosnak megjelölt  tulajdon- 

ok csoportok/ elemzése ran:sorolási tendencia mei- 

állapitására vonatkozóan és az oktatók szociális jellem- 

zőinek megfelelően 

Az oktatók értékorientáló hatásának jelentőségét és felelős-

ségét kiemelve szeretnénk elkerülni azt a feltételezést, 

hogy a hallgatói választások alakulásában és a hallgatói ér-

tékitéletekben az oktatói orientáló szándék egyszerüen fair-

ható és megállapitható közvetlen eredményei tükröződnek. 

Láthattuk a hallgatói mintánál, hogy az egyes szociális jel-

lemzők  alapján  részmintákat alkotó csoportok tulajdonságvá-

lasztási struktúrája  milyen sokszinü rangsorbeli formáció-

kat mutat. 

A hallgatói választás sokszinüsége mellett most az oktatói 

testület értékitéletekben megmutatkozó heterogenitását, sok-

oldalúságát kivánjuk bemutatni. Véleményünk szerint az orien-

táló hatás egységességét abban a törekvésben fedezhetjük fel, 
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hogy minden oktató egyformán értékes embereket, pedagógusokat  

akar nevelni: de ezt a törekvést az egyes oktatók különböző 

személyiségükkel; sokoldalú megközelitéssel kivánják megvdló-

sitani. Tehát egységességet az erodmónyben, különbözőséget 

az eredmény eléréséhez vezető megfelelő út, módszerek megvá-

lasztásában kell látnunk. 

Az oktatói minta egészére vonatkoztatva a kiemelten fontos-

nak tartott személyiségjegyek: kiegyensúlyozott ember /10,8/, 

aki sokoldalú, intelligens, igen lelkiismeretesen dolgozik, 

marxista világnézetü; alakitja, neveli önmagát; mélyen érző 

ember; akaraterős, küzdőképes; átlagos testű, egészséges; 

élénk, vidám, optimista; alkotó képzeletü /2,9/. 

Ha az oktatói és a hallgatói választást összehasonlitjuk, 

akkor az oktatói választásban  a marxista világnézetű; élénk, 

vidám, optimista és alkotó képzeletü tulajdonság; a hallgatói 

választásban  az emberségéért becsülik; tapintatos, türelmes 

és a jövőjét reálisan tervező tulajdonságok előfordulása 

mutatja az eltérést. A többi személyiségjegy kiemelése mind-

két mintára jellemző. 

Az oktatói minta különböző szociális jellemzők szerinti bon-

tásával választ kerestünk az oktatók tulajdonságválasztásban 

megmutatkozó értékitéletét feltehetően befolyásoló tényezők 

hatására és ezen hatások minőségére. 

1. Az oktatók tulajdonságválasztását feltehetően befolyásol-

ja az oktató neme.  
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a/ Ha a választások rangsorbeli sorrendiségét öeszehasonlit-

juk, azt tapasztaljuk, hogy a nő oktatók lényegesen 

fontosabbnak minősitik a vérmérsékletre és az érzelmek-

re vonatkozó tulajdonságköröket; a férfi oktatók a komp-

lex irányulásra, világnézetre és erkölcsiségre jellemző-

ket tartják, jelentősebb fontossági pontszámkülönbség-

gel is rangsorbeli pozicióban is megmutatkozó változás-

sal,  fontosabbnak. 

A cselekvésre jellemzőket a férfi oktatók /b.r kisebb 

fontossági mutatóval!,  a  megismerő folyamatokra vonat-

kozó tulajdonságokat pedig a nő oktatók itélik jelen-

tősebbnek /bár a fontossági mutató itt kisebb/. 

A biológiai alkatra jellemzők rangsorbeli utolsó helyét 

a férfi oktatóknál lényegesen magasabb fontossági pont-

szám eredményezi. 

b/ Ha az egyes tulajdonságok előfordulásának arányát össze-

hasonlitjuk, jelentős eltéréseket is tapasztalunk  a  két 

részminta választásában. 

A nők magasabb arányban emelik ki a kiegyensúlyozott em-

ber /13,2 % - 5,3  %/  és az igen lelkiismeretesen dolgo-

zik /9,5  %-4,2 %/ tulajdonságokat. 

A férfiak választásában a marxista világnézetű /10,5 %  -

5,5  %/  és az akaraterős, küzdőképes /6,3 % - 2,7 %/ jel-

lemzők előfordulási aránya lényegesen magasabb. 

c/ Az emlitett különbségek mellett úgy gondoljuk, fontos 

kiemelni azokat a tulajdonságokat is, amelyek vé:lasztá- 
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sóban az oktató neme, mint befolyásoló tényező hatását 

nem tapasztaltuk. Minden oktató megközelitőleg azonos szin-

ten tartja fontosnak: a sokoldalú, intelligens; mélyen 

érző ember; alakitja, neveli önmagát és az emberségéért 

becsülik tulajdonságokat. 

2. Feltételeztük, hogy az oktatói kar tulajdonságválasz-

tását befolyásoló tényező lehet ez, hogy milyen jellegit 

tantárgyat oktat. /20. sz. táblázat/. 

a/ Az oktatói részminták választásmegoszlását összeha son-

litva a következő - véleményünk szerint lényeges - elté-

réseket kivánjuk kiemelni: 

- az általános müveltségbeli ismereteket közvetitő ok-

tatóknál a biológiai alkatot jellemző tulajdonságok 

kisebb fontossági pontszámmal jelennek meg /1,3/, mint 

más részmintánál; 

- Ugyanezen csoportnál a vérmérsékleti jellemzők fontos-

nak minősitésében is hasonló alacsony fontossági mu-

tatót /8,0/ figyelhetünk meg; 

- a világnézetre és az érzelmekre jellemzőket ezen rész-

minta oktatói fontosabbnak minősitik az ismeretközve-

tités más jellegit területén dolgozó kollégáiknál; 

- a szakmai gyakorlati ismeretek elsajátitásában tevé-

kenykedő oktatóknál a vérmérséklet, az érzelmek és a 

cselekvés jellemzői kiemelkedő fontossági pontszámmal 

és ranghellyel kerülnek előtérbe. A komplex irányulásra 
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vonatkozó tulajdonságok kiemelésében alacsonyabb meg-

oszlásértékeket láthatunk; 

- a szakmai elméleti ismereteket közvetítő oktatóknál 

a megismerő folyamatokra jellemző tulajdonságok kie- 

melkedő fontossági pontszámát és ranghelyét találjuk; 

- a képe cégfejlesztő tárgyak oktatásában dolgozó tanárok-

nál az erkölcsiségre jellemző tulajdonságok választá-

si előfordulása kiemelkedő. 

A kapott választási struktúrák rendkivül differenciált 

és összetett képet mutatnak. Viszonylag egységes érté-

kelő viszonyulást az első két ranghelyen levő tulajdon-

ságkör fontosnak minősitésében és a biológiai alkatra 

jellemzők kisebb fontossági pontszámaiban fedezhetünk 

fel. 

A sokoldalúságot értékként elismerve, mégis nagyobb ha-

sonlóságot vártunk a szakmai elméleti ős gyakorlati is-

mereteket közvetítő oktatóknál az érzelmek jellemzőinek 

megítélésében, de ugyanez elmondható a komplex irányulás-

ra vonatkozó tulajdonságok minősitéséről is. 

b/ A felsorolt választási különbségek mellett fontosnak 

tartjuk  azon  tulajdonságok tömbjének rögzitését, amelyre 

az egész oktatói minta közel azonosan jelentős választá-

si aránya jellemző: kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, 

intelligens; mélyen érző ember; marxista világnézetű; 

igen lelkiismeretesen dolgozik; alakítja, neveli önmagát. 
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3. Vólaszt keresünk arra a kérdésre is,  hogy az életkor, 

az életkorban is kifejeződő élettapasztalat befolyásol-

ja-e és hogyan az oktatók választását./21.sz.táblázat/ 

8/ Az életkor emelkedésével párhuzamosan enyhén csökkenő 

fontossági pontszámmal, de első vezető ranghel y ét meg-

őrizve,  a  megismerő folyamatokra jellemző tulajdonság-

kör szerepel, ugyanezt tapasztaljuk az erkölcsiségre 

jellemzők fontosnak minősitésében is a második helyen. 

Az életkor növekedésével így tünik, egyre fontosabbnak 

minősülnek a világnézetre vonatkozó tulajdonságok és 

az érzelmi szférát jellemző személyiségjegyek. Nem ér-

tékelhetjük pozitív eredményként a cselekvésre jellem-

ző értékjellegű tulajdonságok észlelt mértékit fontos-

ságbeli visszaesését /3. ranghelyről a 7. ranghelyre/. 

A középkorú oktatók vAlasztásának jellegzetessége: 

visszalépés a komplex irányulás jellemzőinek fontosnak 

minősitésében, és más tulajdonságköröket ranghelyben 

is megelőzve előtérbe /3. helyre/ kerül a vérmérsékletre 

jellemző tulajdonségkör. 

b/ Az egyes tulajdonságok választásában mutatkozó lényeges 

eltérések: az életkor növekedésével emelkedést tapasz-

taltunk  a  marxista  világnézetei /4,0 %- 10,0%/; akarat-

erős, küzdőképes /1,0 %- 6,0 %/; kiemelkedő szakmüvelt-

ségü /1,0 %- 4,0 %/ és a sokoldalú, intelligens /8,0 %-

10 %/ tulajdonarígok előfordulási gyakoriságában. Csök-

kenést tapasztaltunk az alakitja, neveli önmagát /7,0 %-

2,0 %/; önképzi magát /4,0 ;7o- 0 %/; alkotó képzeletű 
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/4,0 %- 1,0 %/ és a cselekvéseit ellenőrző, értékelő 

/4,0 %- 1,0 %/ tulajdonságok fontossági mutatóinak vál- 

tozásában. 

c/ Életkortól függetlenül, egységes intenzitású fontosnak 

minősitést tapasztaltunk az igen lelkiismeretesen dol-

gozik tulajdonságnál. 

4. Az oktatók intézetben eltöltött munkaidejét  értékitéle-

tük, tulajdonságválasztásuk befolyásoló tényezőjének 

véljük.  /22.  sz. táblázat/. 

a/ Ha 1-9  éve  és a 10-19 éve intézetben dolgozó oktatók 

tulajdonságválasztási szerkezetét a ranghelyekre koncent-

rálva összehasonlitjuk, lényeges eltérést az érzelmi 

jellemzők előtérbe kerülésében és s komplex irányulásra 

vonatkozó tulajdonságok kevésbé fontosnak itélésében ta-

pasztalunk a régebben intézetben dolgozóknál. 

Az azonos ranghelyeken szereplő tulajdonságkörök fontossá-

gi pontszámai már változatosabb képet mutatnak. 

A 10-19  éve  az intézetben dolgozók választásában a bio-

lógiai alkat, vérmérséklet, cselekvés jellemzői nagyobb 

fontossági mutatóval; a megismerő folyamatok, világnézet 

és erkölcsiség jellemzői pedig kisebb fontossági pont-

számmal foglalják el ugyanazt a poziciót, mint az 1-9 

éve az intézetben dolgozó tanárok esetében. 

A 20-27  éve  alapitó tagként az intézményben dolgozó ok-

tatók tulajdonságválasztásában a vezető helyet /kiemel-

kedő fontossági mutatóval/ a megismerő folyamatok jel- 
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lemzöi foglalják el, az erkölcsiség fontosnak minősitése 

csak e tulajdonságkör után következik. 

A vérmérséklet jellemzői kerülnek a harmadik helyre, 

majd a világnézetre vonatkozó tulajdonságok még eddig 

egyetlen részmintánál sem tapasztalt struktúrabeli he-

lyet és fontosságot kapnak. Az érzelmek, cselekvés és 

a komplex irányulás jellemzői ugyanolyan szinten minő-

sülnek fontos tulajdonságkörnek. 

b/ Ha az  egyes tulajdonságok  választása és az intézetben 

eltöltött munkaidő között keresünk  összefüggéseket, 

akkor a következő jelentősebb eltéréseket tapasztalhat-

juk: az intézetben eltöltött munkaidő növekedésével 

együtt emelkedést láthatunk  a  sokoldalú, intelligens 

/7,3 %- 13,0 %/ és az akaraterős, küzdőképes /1,8  %-5,0  %/ 

tulajdonságok választási gyakoriságában; csökkenést az 

alakit ja,  neveli önmagát  /7,3  %- 2,0 %/ és az alkotó 

képzeletit /5,5  %-  1,0  %/  tulajdonságoknál. 

c/ Az intézetben eltöltött munkaidőtől függetlenül, közel 

azonos szintű,  magas  gyakoriságú választás jellemzi a 

kiegyensúlyozott ember és az igen lelkiismeretesen dol-

gozik értékjellegit tulajdonságokat. 

XI. A hallgatói és az  oktatói tulajdonságválasztás indoklás-

tartalmának elemzése 

a/ A hallgatói minta indoklástartalmának jellemzői 

A kiemelten fontosnak  tartott tulajdonságok választását 

a hallgatók indokolták.  Az  indoklás,  az irányulás lénye- • 
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gót szem előtt tartva, tartalmi elemekre bontható. Igy 

az indokláselemek tartalmi jellemzőik alapján csopor-

tosithatók: lehetnek formálisak vagy egyéni érdekeket 

előtérbe állitók; a magánélet teljességének igényére 

koncentráltak; tükrözhetnek önmegvalósitási törekvése-

ket; személyiségideál körvonalazására vonatkozóak; az 

indokláselemben kifejeződhetett a társadalmi hasznosság 

igénye; lehetett munka- és pályacentrikus. 

A hallgatói minta egészére vonatkoztatva az általuk ki-

emelten fontosnak itélt személyiségjegyek: kiegyensúlyo-

zott ember, aki sokoldalú, intelligens; akaraterős és 

küzdőképes; emberségéért becsülik, a jövőjét reálisan ter-

vezi; igen lelkiismeretesen dolgozik, mélyen érző ember; 

átlagos testű, egészséges; tapintatos és türelmes; ala-

kitja és neveli önmagát. 

A választások indokláselemeinek rendszere, a megfogalma-

zásban található sorrendet is figyelembe véve, a fentebb 

leirt tulajdonságszerkezetnek a következő indokláshátte-

ret adják: 

1. helyen kiemelt indokláselem: 

/115 fő/ 	személyiségideál 	41,7 

magánélet 	18,3 

társadalmi hasznosság 	17,4 

2. helyen kiemelt indokláselem: 

/47  fől  társadalmi hasznosság 	34,0 

magánélet 	21,3 

személyiségideál 	19,1 
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3. helyen kiemelt indokláselem: 

/16 fő/ 	magánélet 	31,3 

társadalmi hasznosság 	25,0 

munka- és pályacentr. 	18,8 

4. helyen kiemelt indokléselem: 

/2 fő/ 	társ.hasznosság 	50,0 

munka- és pályacentr. 	50,0 

Választását 44 hallgató nem indokolta. Láthatjuk, hogy 

a választási indoklásban kifejeződő igény, törekvés 

egy-két-három tartalmi elemből áll, négy összetevőből 

álló rendszer megfogalmazása csak két hallgató indok-

lásában szerepel. 

Ha az indoklás tartalmi elemeit /rangsorolási tendenciá-

ra vonatkozó matematikai-statisztikai eljárás segitségé-

ve1/ egye fitt vizsgáljuk, akkor a megfogalmazott tulajdon-

ságválasztás-indoklás sorrendiségében a következő eleme-

ket tartalmazza: 

személyiaégideil körvonalazása /32,8/, társadalmi hasz-

nosság igénye /22,8/; magénéletcentrikus /20,0/; önmrg-

valós itási törekvés /10,6/; munka- és pályacentrikus 

/10,0/; egyéni érdeket előtérbe helyezése ill. formális 

indokláselem /3,9/. 

Vizsgáltuk az indoklásrendszer szerkezetbeli változásait 

a hallgatók szociális jellemzőinek megfelelően kialaki-

tott réozmintik üsezehaeonlitásával. A vizsgált minta 

elemszáma ennél az elemzésnél az indokláselemek ez-ma. 
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Az indoklás tartalmi szerkezetének vizsgálata előtt min-

den esetben ismertetnünk kell az adott részminták vá-

lasztására jellemző kiemelten fontosnak itélt tulajdon-

ságcsoportot is, hiszen az indoklás ezen személyiségje-

gyek választásának indokláselemeit tartalmazza. 

1. Az apa iskolai végzettségének alapján hallgatói részmin-

tákat kialakitva, és az egyes tulajdonságok választásá-

ban kiemelve a fontosnak tartott jellemzőket, az egyes 

részmintáknál a következő tulajdonságok preferálását fi-

gyelhettük meg: 

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező apák gyermekei- 

/51 fő/ 	nél: kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, in- 

telligens; emberségéért becslilik; akaraterős, 

küzdőképes; mélyen érző ember. 

Középfokú iskolai végzettségű apák gyermekeinél: 

/48 fő/ 	kiegyensúlyozott ember, sokoldalú, intelli- 

gens; emberségéért becsülik; akaraterős, küz-

dőképes; jövőjét reálisan tervező. 

Felsőfokú iskolai végzettségű apák gyermekeinél: 

/35 fő/ kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelli-

gens; akaraterős, küzdőképes; jövőjét reáli-

san tervező; igen lelkiismeretesen dolgozik; 

alakitja, neveli önmagát. /23.sz. táblázat/ 

A fontossági pontszámok változásaira figyelve megállapit-

hatjuk, hogy a magánéletcentrikus indoklástartalmak ará-

nya nő az apa iskolai végzettségi szintjének emelkedésé-

vel párhuzamosan, ez a változás jelentős előtérbe kerülést 
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idéz elő a rangsorpozicióban is. 

Itt szeretnénk megemliteni a társadalmi hasznosság igé-

nyének /bár fontossági pontszámváltozása és ranghelye 

sem olyan egyértelmű/ erősödő kifejezési törekvését. 

A társadalmi hasznosság igényét kifejező indokláselem 

legmagasabb fontossági mutatóval és ranghellyel a fel-

sőfokú végzettségit apák gyermekeinél fordul elő. Fi-

gyeljünk fel ennél a részmintánál az igen lelkiismerete-

sen dolgozik tulajdonság megjelenésére a legfontosabb-

nak választott személyiségjegyek csoportjában. 

Az önmegvalósitási törekvés növekvő fontossági pontszá-

mait az apa emelkedő iskolai végzettségével párhuzamo-

san észlelhetjük. Ezzel a változással párhuzamba állit-

ható tulajdonságválasztási megfelelőt is megtalálhatjuk 

a jövőjét reálisan tervező és az alakitja, neveli önma-

gát személyiségjegyek előfordulásában ill. hangsúlyozot-

tabb kiemelésében. 

A személyiségideál körvonalazásának intenzitásában erő-

sen csökkenő tendenciát vehetünk észre, ha az apák nö-

vekvő szintit iskolai végzettségével összehasonlit juk. 

A munka- és pályacentrikus indokláselem gyakoribb előfor-

dulása a középfokú iskolai végzettségű apák gyermekeire 

jellemző. 

Fel kell figyelnünk a felsőfokú végzettségit apák gyer-

mekeinél a nem kivánatos mértékit /7,7/ formális indoklá-

sokra ill. egyéni érdekeket kifejező indokláselemek elő- 
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fordulására. Itt kell megomlitenünk, talán ezzel össze-

függésben áll az, hogy a kiemelt fontosságú személyi-

ségjegyek között ennél a részmintánál nem találjuk az 

emberségéért becsülik tulajdonságot. 

2. Az anya iskolai végzettségének  megfelelően kialakitott 

hallgatói részminták indoklásszerkezetét is elemeztük. 

Az alapfokú végzettséggel nem rendelkező anyák esetében 

az elemszám /indokláselemek száma/ olyan mértékben le-

csökkent, hogy elemzésre, összehasonlitásra adataink al-

kalmatlanná váltak. 

Az egyes részmintákra jellemző kiemelten fontosnak tar-

tott tulajdonságcsoportok: 

Alapfokú  végzettséggel rendelkező anyák gyermekeinél: 

/79 fő/ 	kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelli- 

gens; emberségéért becsülik; igen lelkiisme- 

retesen dolgozik; akaraterős, küzdőképes. 

Középfokú  végzettséggel rendelkező anyák gyermekeinél: 

/49 f ő/ 	kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelli- 

gens; akaraterős, küzdőképes; mélyen érző em-

ber; élénk, vidám, optimista; emberségéért 

becsülik. 

Felsőfokú  végzettséggel rendelkező anyák gyermekeinél: 

/24 fő/ 	kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelligens; 

akaraterős, küzdőképes; élénk, vidám, opti- 

mista; emberségéért bec&ilik. 
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Az indokláselemek szerkezetének összképe alapján figyel-

münk rögtön a személyiségideál azonos, vezető ranghelyű 

előfordulására irányul. Ez a közel egységes /mert pont-

számában azért változó/ hozzáállás tulajdonságválasztá-

si megfelelőjét megtalálhatjuk aa első két helyen kiemelt 

tulajdonság azonos szinten fontosnak minősitésében ill. 

az akaraterős, küzdőképes jellemző előfordulásában. Ez a 

kiegyensúlyozottsággal, sokoldalúsággal jellemezhető in-

telligens személyiség, mint ideál felé törekvés poziti-

van értékelhető. 

A társadalmi hasznosság igényének csökkenő tendenciája 

is jellemző az indoklásszerkezetre, mégpedig az anyák 

növekvő iskolázottsági szintjével párhuzamosan mutatko- 

zó jelens4gként. /az apák iskolázottsági szintjének függ-

vényében ennek ellenkezőjét tapasztaltuk!/ 

Figyeljünk fel arra, hogy az igen lelkiismeretesen dolgo-

zik tulajdonság kiemelése csak a társadalmi hasznosságot 

legmagasabb fontossági szinten értékelő részmintánál, az 

alapfokú végzettségü anyák gyermekeinél fordul elő. A 

munka-  és pályacentrikus indokláselem kiemelkedő fontos-

sági mutatója és ranghelye is erre a részmintára jellem-

ző. 

Az egyéni érdekeket kifejező indokláselem /az apák isko-

lai végzettségénél észlelt eredményeinkkel megegyező/ 

fontossági mutatója a felsőfokú végzettségü anyák gyer-

mekeinek indoklásában a legmagasabb. 
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3. A szülők iskolázottsági szintjének  függvényében is vizs-

gáltuk a tulajdonságválasztás indoklás-hátterét.  

A részminták által kiemelten fontosnak itélt személyiség-

jegyek:  

Alacsony  iskolázottsági szintit szülők gyermekeinél:  

/72 fő/ 	kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelligens;  

emberségéért becsülik; jövőjét reálisan tervezi;  

mélyen érző ember; akaraterős, küzdőképes.  

Közepes  iskolázottsági azintü szülők gyermekeinél:  

/44 fől 	kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelligens;  

akaraterős, küzdőképes; alakitja, neveli ön- 

magát; mélyen érző ember.  

Magas  iskolázottsági azintü szülők gyermekeinél:  

/13 fő/ 	kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelligens;  

blakitja, neveli önmagát; igen lelkiismerete- 

sen dolgozik; akaraterős, küzdőképes.  

/25. sz. táblázat/  

Az alacsony és közepes azintü iskolázottságú szülők gyer-

mekeinek indoklásszerkezetében a fontossági mutatókat  

összehasonlitva az egyéni érdekeket kifejező, a magánélet-

centrikus, az önmegvalósitási törekvést és a társadalmi  

hasznosság igényét megfogalmazó tartalmi elem előfordu-

lásának növekedését tapasztaljuk a szülők iskolázottsági  

szintjének emelkedésével párhuzamosan.  

Ha a részmintákra jellemző, fontosnak itélt tulajdonság-

csoport szerkezetében ezzel a változssal összefüggésbe  
~ 
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hozható jelenséget keresünk, feltehetően erre utal az 

alakit ja, rn veli önmagát tulajdonság megjelenése a kö-

zepes iskolázottságú szülők gyermekeinek választásában. 

Az alacsony iskolé.zottságú szülők gyermekeinek tulajdon-

ságválasztása azt mutatja, hogy figyelmük, értékelő vi-

szonyulásuk jövőjük reális tervezésére és morális kér-

désekre /emberségéért becsülik/ irányul. 

Indoklásszerkezetükben vezető helyen a személyiségideál 

körvonalazásának igénye áll, magas fontossági pontszám-

mal. /a fontossági pontszám a szülők iskolázottsági szint-

jének emelkedésével csökken/. 

A magasnak minősitett iskolázottságú szülők gyermekeinél 

a magánélet teljességére törekvés, a személyiségideál 

megfogalmazása és a társadalmi hasznosság igénye ugyan-

olyan gyakorisággal előforduló indokláselem. Ünmegvaló-

sitési igényük és munka- ill. pályacentrikus viszonyulá-

suk szintén azonos gyakorisággal fogalmazódik meg. Az e-

gyéni érdekeket hangsúlyozó indokláselem magas előfordu-

lósa nem megnyugtató mértékű. Talán nem véletlen, hogy 

tulajdonságcsoportjukban nem fordul elő a mélyen érző em-

ber értékes tulajdonsága. 

4. Az eltartó foglalkozásának jellege  alapján is elemeztük 

a hallgatók tulajdonságválasztásának indoklását. Az el- 

tartó foglalkozásának jellege szerint kialakitott hallga-

tói részminták által kiemelten fontosnak itélt személyi-

ségjegyek: 

• 
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Az eltartó fizikai dolgozó:  kiegyensúlyozott ember; 

/79 fő/ 	sokoldalú, intelligens; akaraterős, küzdő- 

képes; jövőjét reálisan tervező; igen lelki- 

ismeretesen dolgozik; emberségéért becsülik. 

Az eltartó közvetlen termelésirányitó:  kiegyensúlyozott 

/16 fő/ 	ember; sokoldalú, intelligens; emberségéért 

becsülik; átlagos testű, egészséges; élénk, 

vidám, optimista. 

Az eltartó szellemi foglalkozású:  kiegyensúlyozott em-

/57 fő/ 	ber; sokoldalú, intelligens; akaraterős, küz- 

dőképes; mélyen érző ember; jövőjét reálisan 

tervező. 

Az egyéb foglalkozású  eltartók részmintánál az indoklás-

elemek száma /n= 9/ olyan mértékben lecsökkent, hogy ösz-

azehasonlitásra alkalmatlannak találtuk. /26.sz.táblázat/. 

A hallgatói minta egészére megállapithatjuk, a személyi-

ségideál körvonalazásának magas igényét és vezető rang-

helyét, legnagyobb fontossági mutatóval a fizikai dolgo-

zók gyermekeinél. Ez az ideál a fizikai dolgozók gyerme-

keinél  az  igen lelkiismeretesen dolgozik tulajdonsággal 

is rendelkezik. 

Magas fontossági mutatóval /és ranghellyel/ fordul elő a 

társadalmi hasznosság igényét kifejező tartalmi elem is. 

Leginkább előtérbe kerülő igényként jelentkezik ez a fi-

zikai dolgozók gyermekeinél, és kissé visszaeső mértékü 

előfordulást tapasztalunk a szellemi foglalkozású szülők 

gyermekei esetében. 
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A munka- és pályacentrikus indokláselem magas fontossági 

pontszáma és ranghelye is inkább a fizikai dolgozók gyer-

mekeire jellemző. 

Az egyéni érdekeket kifejező, magánéletcentrikus, valamint 

önmegvalósitási igényt kifejező indokláselemek leggyako-

ribb előfordulása a szellemi dolgozók gyermekeinél fedez-

hető fel. 

5. Vizsgáltuk az indoklásstruktúra összetételét a hallgató 

lakóhelyétől  függően is. 

Nem  városban  lakó hallgatók által kiemelten fontosnak tar- 

/90  fő/ tott tulajdonságok: 

kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelli-

gens; emberségéért becsülik; jövőjét reáli-

san tervező; igen lelkiismeretesen dolgozik. 

Városban  lakó hallgatók választása: 

/69 fő/ 	kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelli- 

gens; akaraterős, küzdőképes; másokat be-

csülő; mélyen érző ember. /27.sz.táblázst/ 

A fontossági pontszámeltéréseket vizsgálva megállapit-

hatjuk, hogy változatlan ranghelypozició mellett az egyé-

ni érdekeket kifejező és a személyiségideál körvonalazá-

si igényét tükröző indokláselem a városban lakó hallgatók-

nál gyakoribb előfordulást mutat. 

Az önmegvalósitási igény ugyancsak a városban lakó hallga-

tókra jellemzőbb indokláselem. Ennek az igénynek realizá-

lási törekvését erősiti meg feltehetlen sz akaraterős, 
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küzdőképee személyiségjegy kiemelése. 

A társadalmi hasznosságra törekvést kifejező tartalmi 

elem fontossági mutatója /és ranghelye/ a nem városban 

lakó hallgatóknál magasabb értékü; e törekvésüket feje-

zi ki feltehetően az igen lelkiismeretesen dolgozik, 

emberségéért becsülik és a jövőjét reálisan tervező tu-

lajdonságok kiemelten fontosnak itélésében. 

6. A hallgató tanulmányi  munkájának tel'esitményszintje  

alapján, a különböző hallgatói részminták választására 

jellemző személyiségjegyek: 

Gyenge  tanulmányi teljesitményü hallgatóknál: 

/49 fő/ 	kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelli- 

gens; akaraterős, küzdőképes, segitőkész, 

jövőjét reálisan tervező. 

Átlagos  tanulmányi eredményű hallgatóknál: 

/54 fől 	kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelli- 

gens; mélyen érző ember; akaraterős, küzdő-

képes; jövőjét reálisan tervező. 

Jó tanulmányi tel jesitményszintü hallgatóknál: 

/56 fő/ 	kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelli- 

gens; akaraterős; küzdőképes; igen lelkiis-

meretesen dolgozik; emberségéért becsülik. 

/28. sz. táblázat/. 

A tanulmányi teljesitményszint emelkedésével párhuzamosan 

csökkenő tendenciát mutat az egyéni érdekeket kifejező 

vagy tartalmilag formálisnak minősithető indokláselem. 
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Ez a csökkenés olyan mértékű, hogy rangsorbeli pozí-

cióváltozást is eredményez. 

Az önmegvalósitási törekvés fontossági mutatója 	nö- 

vekvő tendenciát mutat, rangsorbeli változást is  ered-

ményez. /a gyenge és átlagos teljesitményszintü rész-

minta indoklásszerkezetét összehasonlitva/. 

Az átlagos tanulmányi teljesitményt mutató hallgatók 

választásának indokláselem-szerkezete jelentősen eltér 

a gyenge és a jó tanulók részmintáira jellemzőtől. 

Vezető helyen, indoklásuk középpontjában a magánélet- 

centrikus indokláselemek állnak. Fel kell figyelnünk 

arra is, hogy a társadalmi hasznosság igényének inten-

zitását kifejező tartalmi indokláselemek előfordulása 

is ennél a részmintánál a legmagasabb /változatlan 

ranghely mellett/. Személyiségideált körvonalazó szándé-

kuk megfogalmazásának fontossági mutatója és ranghelye 

jelentősen kisebb a gyenge és a jó tanulmányi eredmé-

nyű hallgatók indoklásstruktúrájához viszonyitva. 

A munka- és pályacentrikus indokláselemek előfordulása 

a gyenge tanulókra jellemzőbb, az átlagos és jó tanul-

mányi szintet produkáló hallgatóknál ranghelypozició -

ban is visszaesést tapasztalunk. 

7. Vizsgáltuk a választott tulajdonsigcsoportokhoz tarto-

zó indokláselemek szerkezetét az évfolyam  függvényében 

is. 
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Kiemelten fontosnak választott tulajdonságcsoportok: 

Első évfolyam:  kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intel- 

/79  fő/ 	ligens; akaraterős, küzdőképes; embersé- 

géért becsülik; jövőjét reálisan tervező. 

Második évfolyam:  kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, 

/80  fő/ 	intelligens; akaraterős, küzdőképes; igen 

lelkiismeretesen dolgozik; emberségéért 

becsülik. /29. sz. táblázat/. 

Vezető helyen szerepel mindkét évfolyam hallgatóinak a 

személyiségideált - természetesen a részmintához tarto-

zó tulajdonságcsoporthoz kötődő - körvonalazó törekvése, 

igénye. 

A második évfolyam hallgatóinak indoklásában jellemzőbb 

a társadalmi hasznosságot és a munka- ás pályacentrikus 

választást kifejező indokláselem. Ezek az indoklásbeli 

magasabb mutatók feltételezhetően összefüggésbe hozha-

tók az igen lelkiismeretesen dolgozik tulajdonság kieme-

lésével  a  pályakezdés előtt álló, végzős hallgatóink vá-

lasztásában. 

Az első évfolyam indoklásában az önmegvalósitási törek-

vést kifejező, megánéletcentrikus elemek nagyobb fontos-

sági pontszámmal ás jelentősebb ranghellyel fordulnak 

elő. 

A második évfolyam indoklásstruktúrájában az egyéni ér-

dekeket előtérbe állitó ill. formális indokláselemek 

előfordulási aránya jelentősen csökken. 



• • 
Cr\ 

• 
r l  (V ~ 

in
do

kl
ás

el
em

e
k

 s
ze

r k
ez

et
e  

és
  

áv
fo

lj
am

a  
/k

zp
z á

si
  i

d
ő/

 

kc
z

dt
ti

  J
ss

ze
f ü

  

U 
CO  
r-1  

U) 

li 

In
do

kl
ás

el
a

m  
In

do
kl

ás
e l

e
me

k  
s

ze
r k

ez
e
te

,  
is

  a
  

.O 

a) 

r-i  

CV 
w  

r  

w 

CO  
r-1 

0 

\ o 

N  
M  

t á
rs

ad
al

m
i  

áa
s

zn
os

s á
g  

• 
Ír'  

N  

IC\  

7 

-  11 6  -  



- 117 - 

b/ Az oktatói minta indoklástartalmának jellemzői:  

Az oktatói minta választásában kiemelten fontosnak tar-

tott tulajdonságcsoport: kiegyensúlyozott ember, aki 

sokoldalú, intelligens; igen lelkiismeretesen dolgozik; 

marxista világnézetii; alakitja, neveli önmagát; mélyen 

érző ember; akaraterős, küzdőképes; 'ítlagos testü, egész-

séges; élénk, vidú .m, optimista; alkotó képzeletű. 

Vizsgáltuk azt is, hogy ezen tulajdonságstruktúra vá-

lasztásának hátterében milyen' indoklásrendszer működik. 

1. helyen kiemelt indokláselem: 

/50 fő/ munka - és pályacentrikus 58,0 

társadalmi hasznosság 18,0 

személyiségideál 16,0 

2.  helyen kiemelt indokláselem: 

/27 fő/ személyiségideál 37,0 

önmegvalósitás 22,2 

társadalmi hasznosság 18,5 

munka és pályacentrikus 18,5 

3.  helyen kiemelt indokláselem: 

/11 fő/ személyiségideál 45,5 

munka- és pályacentrikus 18,2 

társadalmi hasznosság 18,2 

4.  helyen kiemelt indokláselem: 

/2 fő/ önmegvalósitás 50,0 

társadalmi hasznosság 50,0 
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Választását 13 oktató nem indokolta. Összevont statisz-

tikai mutatókkal vizsgálva az indoklásrendszer alaku14-

sát, összegzett eredményünk fontossági /előfordulási/ 

sorrendben: munka- és pályacentr :ikus indokláselem /40,0/; 

személyiségideál tulajdonságainak megjelölése /25,5/; 

társadalmi hasznosság igény ének kifejezése /18,9/; 

önmegvalósitási törekvés megfogalmazása /13,3/; 

magánéletcentrikus indokláselem /2,2/. 

Vizsgáltuk az oktatói kar tulajdonságkiemeléséhez kap-

csolódó indoklásszerkezeteket is azoknak a jellemzők-

nek a függvényében, amelyekről feltételeztük, hogy nem- 

csak a tulajdonságválasztást befolyásolják, hanem a vá-

lasztással együttjáró indokláselemek összetételét is. 

1. Az oktatói karból nemek alapján részmintákat kialakitva, 

a kiemelten fontosnak itélt személyiségjegyek: 

Férfi oktatóknál: marxista világnézetü; sokoldalú, in- 

/19 . fő/ 

Nő oktatóknál: 

/44 fő/ 

telligens; akaraterős, küzdőképes; 

átlagos testű, egészséges; kiegyen-

súlyozott ember. 

kiegyensúlyozott ember; igen lelkiis-

meretesen dolgozik; sokoldalú, intel-

ligens; marxista világnézett[; mélyen 

érző ember. /30. sz. táblázat/ 

A rangsorbeli szerkezet hasonlósága /közel azonossága/ 

és a sokoldalú, intelligens; marxista világnézetü; ki-

egyensúlyozott ember személyiségjegyek egész mintára 
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jellemző kiemelése között üs,ryzefüggést feltételezünk. 

Jelentősebb  eltéréseket a fontossági mutatók között ta-

pasztalunk /változatlan ranghely mellett/. A munka- és 

pályacentrikus indokláselem a nőkre jellemzőbb. Ugy 

véljiik,  hogy  az igen lelkiismeretesen dolgozik és az 

óvónői pályára felkészitők "érzelemközpontúsága" /mé-

hyen érző ember/ ennek a munka- és pályacentrikus válasz-

tási viszonyulásnak az eredményeként jelentkeznek a nő 

oktatók által kiemelten fontosnak it4lt tulajdonságok 

között. 

Az önmegvalósitási igényt, személyiségideál kifejezését 

és a társadalmi hasznosság igényét tartalmazó indoklás-

elemek fontossági mutatói a férfi oktatóknál magasabbak. 

Feltételezzük, hogy ezen igényük az akaraterős, kiizdő-

képes személyiségjegy fontosnak minősitésében fejeződik 

ki. 

2. Az oktatott tantárgyak jellege szerint is alakitottunk 

oktatói részmintákat. 

Szakmai gyakorlati ismereteket közvetitő oktatóknál: 

/17 fő/ 	kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelli- 

gens; igen lelkiismeretesen dolgozik; 

marxista világnézetű; önképzi magát; élénk, 

vidám, optimista; cselekvéseit ellenőrző, 

értékelő; tapintatos, tiirelmes. 

Szakmai elméleti ismereteket közvetitő oktatóknál: 

/17 fő/ 	kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelli- 

gens; marxista világnézetii; alakit ja, neveli 
önmagát; akaraterős, küzdőképes. 
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Képességfejlesztő  tantárgyakat oktatóknál: 

/14 fő/ igen lelkiismeretesen dolgozik; kiegyensú-

lyozott ember; átlagos testű, egészséges; 

mélyen érző ember; segitőkész. 

Általános miiveltségbeli  ismereteket közvetitő oktatóknál: 

/15 fő/ 	sokoldalú, intelligens; marxista világné- 

zetü; kiegyensúlyozott ember; akaraterős, 

küzdőképes; igen lelkiismeretesen dolgozik. 

/31. sz. táblázat/. 

Az oktatói részminták mindegyikére jellemző a munka- és 

pályacentrikus indokláselem magas fontossági mutatója 

/és ranghelye/. Különösen magas ez a mutató a szakmai 

gyakorlati ismereteket közvetitő oktatóknál. Feltételez-

hetően olyan tulajdonságok választásához kapcsolódik ez 

az értékelő viazonyulás, mint: igen lelkiismeretesen dol-

gozik; önképzi magát; élénk, vidám, optimista; cselekvé-

seit ellenőrző, értékelő; tapintatos, türelmes. Ezen 

részmintánál a többi indokláselemre az azonos intenzi-

tás, illetve a formális indoklások és a magánéletcentri-

kus indoklástartalom hiánya tapasztalható. 

A szakmai elméleti ismereteket közvetitő oktatóknál a 

munka- és pályacentrikus indoklástartalom a személyiség-

ideál kifejezési törekvésével azonos megoszlással sze-

repel. Ennél a részmintánál a legmagasabb értékit a tár-

sadalmi hasznosság igényét kifejező elem megoszlási 

aránya. 
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A képességfejlesztő tárgyakat oktatók indokláselem-

struktúrája nagyon közel áll a fentebb elemzett rész-

mintára jellemző szerkezethez. Ezekhez a hasonló struk-

túrákhoz megegyezéseket és természetesen eltéréseket is 

mutató kiemelt személyiségjegy-csoportok kapcsolódnak. 

Az általános műveltségbeli ismereteket közvetitő okta-

tók indoklásának tartalmi összetéte]éről ugyanez mond-

ható el, bár itt megjelenik /7,4/ a magánéletcentrikus 

indokláselem az önmegvalósitási törekvés megfogalmaz-

sával azonos ranghelyen és egyező fontossági mutatóval. 

Ennél a részmintánál azt tapasztaltuk, hogy a sokoldalú, 

intelligens és a marxista világnézetű tulajdonságok meg-

előznek más részmintára jellemző előfordulási arányokat. 

3. Az oktatók életkora  alapján kialakitott részmintákra jel-

lemző kiemelt tulajdonságcsoportok: 

A 25 -39 év  közötti életkorú oktatóknál: 

/20  fő/  kiegyensúlyozott ember; igen lelkiismeretesen 

dolgozik; sokoldalú, intelligens; alakitja, 

neveli önmagát. 

A 40 -49  év  közötti életkorú oktatóknál: 

kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelli-

gens; igen lelkiismeretesen dolgozik; marxista 

világnézetű; mélyen érző ember. 

Az  50-60 év  közötti életkorú oktatóknál: 
marxista világnézetű; sokoldalú, intelligens; 
kiegyensúlyozott ember; igen lelkiismeretesen 
dolgozik; akaraterős, küzdőképes. 
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Az indokláselemek sorrendiségükben jelentős eltérése-

ket nem mutatnak. 

Az 50 -60  éves oktatók részmintáján íl tapasztalható a 

ma gánéletcentrikus indokláselem hiánya. Figyeljünk fel 

az  életkor  növekedésével párhuzamosan jelentkező csök-

kenő  tendenciára  a magánéletcentrikus indokláselem mu- 

tatóinál; valamint  a  társadalmi  has?nosság igényét meg-

fogalmazó tartalmi jellemzőnél. 

Az önmegvalósitási törekvést  kifejező indokláselem  a 

25-39 év közötti oktatóknál  szerepel  a  legmagasabb 

fontossági mutatóval. 

A 40-49 éves oktatóknál  a többi részmintával összehason-

litva jelentősen  kisebb fontossági  mutatóval  szerepel-

nek  az  önmegvalósitási törekvést  kifejező és a szemé-

lyiségideált  körvonalazó indokláselemek. A munka- és pá-

lyacentri.kus elem kiugróan magas mutatója erre a részmin-

tára  jellemző. 

4.  Az  intézetben eltöltött  munkaidő  alapján kialakitott 

oktatói részminták választását  jellemző tulajdonságcso-

portok: 

1-9 éve  az  intézetben dolgozó  oktatóknál; igen  lelkiisme-

/22 fő/ 	retesen  dolgozik; alakitja,  neveli önma- 

gát;  kiegyensúlyozott ember;  sokoldalú, 

intelligens; marxista v ilágnézetü. 

10 -19  éve az  intézetben dolgozó oktatóknál: kiegyensú-

/21 fő/ 	lyozott ember; sokoldal,,, intelligens; 
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mélyen érző ember; igen lelkiismeretesen 

dolgozik; átlagos testű, egészséges; élénk, 

vidám, optimista; akaraterős, küzdőképes; 

marxista világnézetii. 

20-27  éve az intézetben dolgozó oktatóknál: 

/20 fő/ 	kiegyensúlyozott ember; sokoldalú, intelli- 

gens; marxista világnézetii; igen lelkiis-

meretesen dolgozik; akaraterős, küzdőképes. 

/33. sz. táblázat/ 

Ranghelybeli sorrendiségében a 10-19 éve és a 20-27 éve 

intézetben dolgozó oktatók indokláselem-poziciója meg-

egyezik. A fontossági mutatókat vizsgálva a régebben 

intézetben dolgozóknál a társadalmi hasznosságot kifejező 

és az önmegvalósitási igényt tartalmazó elem gyakorisá-

ga nő, viszont a munka- és pályacentrikus, valamint a 

személyiségideált körvonalazó indoklási tartalom csökken. 

Az 1-9 éve sz intézetben dolgozó oktatók indokláselem-

szerkezete jelentősen eltér a másik két részmintától. 

A társadalmi hasznosság igényének kifejezése intenzitá-

sában erősebb; a személyiségideál tulajdonságbeli megfo-

galmazásának szándéka pedig jelentősen gyengébb. Az ön-

megvalósitási törekvés fontossági mutatója ebben a rész-

mintában  a  legmagasabb /slakitja, neveli önmagát!, ma-

gánéletcentrikus választási indokláselem csak ebben a 

részmintában szerepel. 

Az egész oktatói részmintára jellemzően megállapithatjuk 
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a munka- és pályacentrikus indoklástartalom vezető rang-

helyét, és a formális vagy egyéni érdekeket kifejező 

indokláselemek hiányát. 

XII. A hallgatók által választott oktatói példakép tulajdon-

ságszerkezetének vizsgálata rangsorolási tendencia 

megállapitására vonatkozóan és a hallgatók szociális  

jellemzőinek megfelelően 

A példaképválasztás tényének és tulajdonságszerkezetben 

megfogalmazott minőségének fontosságát hangsúlyozva, a 

választási kört az oktatói karra ill. gyakorlatvezető 

óvónők csoportjára szükitve, vizsgálni kivánjuk a köve-

tendő mintának választott, megjelölt tulajdonságokkal ki-

fejezett példakép személyiségjegyeinek összetételét. 

A hallgatói minta 46,2 %-a /73 fő/ választott példaképet 

a velük foglalkozó pedagógusok köréből. 

Ez  pozitivan értékelhető, hiszen pedagógusjelöltek pél-

daképválasztásáról van szó; továbbá megnyugtató eredmény-

nek tinik abból a szempontból is, hogy a nevelőtestület 

ilyen arányú hallgatói választásra ad lehetőséget, és 

ilyen mértékben felel meg annak az elvárásnak, hogy kö-

vetendő minta legyen a hallgatók előtt. Fontosnak tart-

juk vizsgálatunknak példaképválasztásra vonatkozó részét 

azért is, mert a megjelölt személyiségjegyek ebben az 

esetben konkréttá, emberközelivé, egy-egy pedagógus sze-

mélyében együtt megjelenő értékekké válnak. 
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Feldolgozási technikánkban követjük a kiemelten fontos-

nak itélt tulajdonságok elemzési módszerét. 

1. helyen kiemelt példaképtulajdonságok: 

sokoldalú, intelligens 20,5 

kiegyensúlyozott ember 13,7 

emberségéért becsülik 9,6 

2. helyen kiemelt példaképtulajdonságok: 

sokoldalú, intelligens 

igen lelkiismeretesen dolgozik 

másokat becsülő 

tapintatos, türelmes 

15,1 

9,6 

6,8 

6,8 

3. helyen kiemelt példaképtulajdonságok: 

sokoldalú, intelligens 	11,0 

élénk, vidám, optimista 	9,6 

igen lelkiismeretesen dolgozik 	8,2 

4. helyen kiemelt példaképtulajdonságok: 

segitőkész 

tapintatos, türelmes 

másokat becsülő 

5. helyen kiemelt példaképtulajdonságok: 

kiegyensúlyozott ember 	11,0 

igen lelkiismeretesen dolgozik 	9,6 

segitőkész 	 9,6 

önképzi magát 	6,8 

A példaképtulajdonságok sorrendbeli előfordulását sú-

lyozottan összesitő statisztikai eljárás a következő 

9,6 

8,2 

6,8 
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példakép-személyiségjegyszerkezetet mutatja: sokol-

dalú, intelligens /11,0/; kiegyensúlyozott ember; igen 

lelkiismeretesen dolgozik; tapintatos, türelmes; ember-

ségéért becsülik; segitőkész; másokat becsülő; élénk, 

vidám, optimista; szaktudásáért becsült ember /3,3/. 

Megállapithatjuk, hogy a hallgatók iltal követésre méltónak 

választott oktatói példakép értékjellegű tulajdonságok- 

kal rendelkező minta. 

Az az oktató, aki ismeretközvetités folyamatában sokol-

dalúan, intelligensen munkálkodik, a hallgatók megis-

mez^ő tevékenységét igen lelkiismeretesen végzett munká-

val segiti, megfelelő követendő pedagógusszemélyisé-

get képvisel. Kiegyensúlyozott emberként, tapintatosan, 

türelmesen, segitőkészen oktatja-neveli hallgatóit, ez-

zel feltehetően jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, 

hogy növendékei is hasonló pedagógusokká váljanak. 

Érzelmeiben ez a példakép élénk, vidám, optimista; mo-

ralitását jellemzi, hogy a hallgató-oktató kapcsolatban 

is másokat becsülő, igy kiérdemli, hogy emberségét és 

szaktudását hallgatói megfelelő szinten értékeljék. 

Láthatjuk, hogy a tulajdonságszerkezetre a sokoldalú-

ság a jellemző: a megismerő folyamatokra vonatkozó tu-

lajdonságok mellett a vérmérsékletet, erkölcsiséget, ér-

zelmeket jellemző személyiségjegyek is magas szinten 

minősülnek fontosnak  a  hallgatók példaképválasztásában. 

A példaképtulajdonságok szerkezetét és tényét is vizs- 
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gáltuk a hallgatói részminták összehasonlitása alapján. 

Ezt a vizsgálatot is célszerűnek tünt a tulajdons.ígkö-

rö kre jellemző összevont gakorisági mutatókra koncent-

ráltan elvégezni /a kiemelten fontosnak választott tu-

lajdonságokhoz hasonlóan/. 

1. Az apa iskolai végzettségének függvényében vizsgáltuk 

a választott példaképre jellemző tulajdonságkörök szer-

kezetét, és a választás tényének részmintán belüli ará-

nyát. Ez az arány a középfokú végzettségit apák gyerme-

keinél  a  legalacsonyabb. /37,5 %/• /34.sz. táblázat/ 

Megállapitható, hogy az alapfokú és felsőfokú végzett-

ségü apák gyermekeinek példaképválasztásában az oktató 

moralitása a fontosabb vonzó tényező, a középfokú vég-

zettségU apák gyermekeinél pedig a megismerő folyamatok-

ra jellemző értékjellegű tulajdonságokkal rendelkező ok-

tatói példakép a vonzóbb. 

A példakép világnézeti jellemzőinek előtérbe kerülése 

az apák növekvő iskolai végzettségével pírhuzamosan je-

lentkezik. 

A felsőfokú végzettségit apák gyermekeinek példaképválasz-

tásában  a  cselekvésre jellemzők jelentősen kevésbé fon-

tosak,  mint  a középfokú végzettségű apák gyermekeinél. 

Az érzelmi életet jellemzők vonzási jellege is csökken, 

viszont  a  vérmérsékleti jellemző /kiegyensúlyozott ember/ 

fontosnak minősitése ennél a részmintánál előtérbe kern . 
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A biológiai alkatra jellemzők, mint példaképtulajdon-

ságok előfordulása mindegyik részmintánál alacsony mér-

tékű. 

2. Az anya iskolai végzettségének megfelelően kialakitott 

részminták választási jellemzőit is elemeztük. Az alap-

fokú végzettséggel nem rendelkező anyák gyermekeinél 

a választás olyan kismértékit /4 fől, hogy elemzésétől 

el kellett tekintenünk. /35. sz. táblázat/ 

Az anya iskolázottsági szintjével párhuzamosan a meg-

ismerő folyamatokra jellemzők szerepe nő a hallgatók 

példaképválasztásában, az erkölcsiségre vonatkozó tulaj-

donságok jelentősége pedig, csökken. Hasonlóan csökkenő 

fontossági mutatót tapasztalunk a vérmérsékleti és ér-

zelmi jellemzők példaképválasztást befolyásoló jelen-

tőségében. /változó ranghely mellett/. 

A cselekvésre vonatkozó tulajdonságok a középfokú vég-

zettségű anyák gyermekeinek példaképválasztásában érté-

kesebbnek minősülnek, a komplex irányulásra jellemzők 

vonzása pedig csökken ezen részminta választásában. 

A biológiai alkatra jellemzők úgy tűnik kissé előtérbe 

kerülnek az anyák iskolázottsági szintjének emelkedésé-

vel. 

A példaképválasztás legkisebb arányú a középfokú isko-

lai végzettségű anyák gyermekeinél /35,4 0/. 
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3. A szülők  iskolázottsági szintjének megfelelően kinlaki-

tott részmintákról azt tapasztaltuk, hogy az igen ala-

csony iskolázottságú szülők gyermekeinek /3 fő/ példa-

képválasztása alapján kapott eredmények megalapozott 

össze hasonlításra alkalmatlanok. 

Legkisebb arányú példaképválasztást a közepes szintü-

nek minősitett iskolázottságú szülők gyermekeinél ta-

pasztaltuk /37,2 %/; legmagasabb aranyt a magas skolá-

zottságú szülők részmintánál /69,2 %/ /36.sz. táblázat/ 

A példaképtulajdonságok ranghelybeli poziciói rendki- 

vül összetett és differenciált képet mutatnak. Az alacsony 

és a közepes iskolázottságú szülők gyermekeinek példa-

képválasztásában az erkölcsi jellemzők foglalják el a 

vezető ranghelyet; a magas iskolai végzettségü szülők 

gyermekeinél a vilasztás legjellemzőbb tulajdonságköre 

a megismerő folyamatokra jellemző személyiségjegyek cso-

portja. 

A ranghelybeli poziciókat összehasonlitve, véleményünk 

szerint, az alacsony és a magas iskolázottságú szülők 

gyermekeinek példatulajdonság-szerkezete hasonlit egy-

máshoz /a két első ranghely kivételével/; ettől a két 

részminta hasonló tulajdo nsigezerkezetétél jelentősen 

eltér a közepes iskolázottságú szülők gyermekei által 

választott példakép személyiségjegy struktúrája. Ennél a 

részmintánál tapasztalható a vérmérsékleti jellemzők 

jelentős mértékű előrelépése, valamint a cselekvésre 
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vonatkozó példaképtula jdonsrágok fontosabbnak mi_nősité-

se. Ugyanakkor figyeljünk fel az érzelmi jellemzők és 

a komplex i_rnyulásra vonatkozó példaképtulajdonságok 

jelentősen kisebb gyakoriságú /és alacsonyabb ranghe-

lyü/ megjelöléséren 

A fontossági mutatók változásában tendenciaként jelent-

kező v=íltozrísokra ir4nyitva figyelmünket, azt tapasztal-

hat juk,  hogy  a szülők emelkedő azinti.i iskol  zottságával 

pérhuzamoaan a megismerő folyamatokra jellemző példakép -

tulejdonsigok növekvő, a cselekvésre vonatkozó személyi-

ségjegyeké pedig  csökkenő  tendenciAt mutat. 

4. Az eltartó foglalkozásának  jellege  alapján  k :i_alakitott 

részminták által választott példakép-tulajdons?gszerke-

zetek összehaso .nlitésánál az egyéb  foglalkozású szülők 

gyermekeinek  /4 fő/ választását nem  tudtuk figyelembe 

venni.  /37.  sz. táblázat/ 

Megállapithat juk, hogy a fizikai dolgozók  és  a közvetlen 

termelésirényitók gyermekeinek példaképv,ilasztásé.ban  az 

erkölcsi jellemzők kapnak kiemelten fontos szerepet;  a 

szellemi dolgozók gyermekeinél a példakép  megismerő fo-

lyamatokra vonatkozó tulajdonságainak előfordulrísa meg-

előzi a morAlin jellemzőket. 

A komplex irányulásra vonatkozó tulajdonságok rangsorbeli_ 

poziciója mindhárom részmintinál  megegyező  /kiesé  csökke-

nő fontossági mutatóval/. 

A cselekvésre jellemző  példaképtulajdonságok  megjelenése 
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csökkenő ranghelyü, az érzelmekre vonatkozó tulajdonsá- 

gok pedig egyre magasabb poziciót foglalnak el a Struk- 

túrában /a foglalkozási jelleg szerinti részminták 

táblázatban megjelölt sorrendjének alspján/. 

Tendenciaként értékelhető fontossági mutatóra vonatkozó 

változások: csökkenés a komplex irányulásra, erkölcsi-

ségre; növekedés a megismerő folyamatokra és a bioló-

giai alkatra vonatkozó tulajdonságok kiemelésében. 

A példaképválasztás aránya a közvetlen termelésirányi-

tással foglalkozó szülők gyermekeinél a legmagasabb 

/62,5 a/; a fizikai dolgozók gyermekeinél a legalacso-

nyabb /39,2 1/. 

5. A hallgató lakóhelye alapján kialakitott részminták jel- 

lemzőit is táblázatban összegeztük. /38.sz. táblázat/ 

A példaképválasztásban megjelölt tulajdonságkörök szer-

kezetbeli ranghelyét vizsgálva megállapithatjuk, hogy 

az erkölcsi jellemzők, megismerő folyamatokra vonatkozó 

tulajdonságok, a komplex irányulással kapcsolatos sze-

mélyiségjegyek első három helyen mutatkozó kiemelt fon-

tosságú megjelenése megegyezik mindkét részmintánál. 

Ranghelybeli megegyezést találunk a cselekvésre, a vi-

lágnézetre és a biológiai alkatra jellemző példaképtu-

lajdonságok előfordulásában is. 

Rangsorbeli eltérést két tulajdonságkörnél tapasztalha-

tunk, amiből arra lehet következtetni, hogy a nem város- 

ban lakó hallgatók példaképválasztósában megmutatkozó 
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értékelő viszonyulása inkább a vérmérsékleti jellemzők- 

höz kötődik; a városban lakó hallgatók választásában 

a példakép érzelmi jellemzője a jelentősebb befolyásoló 

tényező. 

A fontossági mutatók közötti legnagyobb eltérést /bár 

változatlan ranghely mellett/ a megismerő folyamatokra 

vonatkozó példaképtulajdonságok előfordulásánál látha-

tunk /5,1/; a nem városban lakó hallgatók példaképvá-

lasztásában ez a tulajdonságkör fontosabbnak minősül. 

6. Feltételeztük, hogy a hallgató tanulmányi teljesitmény -

szint,je befolyásolja a választott példakép tulajdonság-

szerkezetét. Hipotetikus feltevések helyett törekedtünk 

a választásban jelentkező eredményekből, adatokból meg-

fogalmazni a megfelelő következtetéseket. /39.sz.táb- 

lázat/. 

A gyenge tanulók példaképválasztásában a megismerő fo- 

lyamatokra jellemzők játszanak legfontosabb szerepet; 

az átlagos és jó tanulók választásában a vezető helyet 

a morális tulajdonságok veszik át. 

A komplex irányulásra, világnézetre jellemzők rangsor-

ban ugyanazt a poziciót foglalják el, de figyeljünk fel 

a javuló tanulmányi eredménnyel párhuzamosan jelentkező 

csökkenő tendenciára a világnézeti jellemzőknél, és a 

komplex irányulásra vonatkozó fontossági mutatók növe-

kedésére. 
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A cselekvésre jellemzők leggyakoribb eléfordulását  /é:; 

kiemelkedő ranghelyét/ az átlagos teljesitményü hall-

gatók példaképválasztásában tapasztaljuk. .Ennél a rész-

mintrín .él 1•átható a vérmérsékletre  ós  a biológiai alkat-

ra vonatkozó személyiségjegyek kisebb fontossági muta-

tója  a  példakép tulajdonságainak összetételében. 

7. Évfolyamonként  hallgatói .részmintákat kialakitva, vá-

laszt kerestünk a képzési idő és a példaképválasztás 

jellemzői közötti összefüggésekre. /40. sz. táblázat/. 

Mindkét évfolyamra jellemzően megrllapithatjuk, hogy 

példaképválasztásukra az erkölcsi jellemzők, a megis-

merő folyamatokra és a komple„ irányulásra vonatkozó 

személyiségjegyek kiemelkedő fontossága jellemző. 

Azonos ranghelyek mellett is figyeljünk fel az erkölcsi-

nég jelentősen növekvő, a  megismerő folyamatokra vonat-

kozó jellemzők ugyancsak jelentősen csökkenő fontossá-

gi mutatóira a m.lsodik évfolyam hallgatóinál. 

A  világnézetre és a biológiai alkatra jellemzők fontoss á -

gi mutatói növekednek a második évfolyam hallgatóinak 

péld aképtula jdonság-szerkezetében. 

A cselekvésre vonatkozó személyiségjegyek ranghelyében 

előrelépést tapasztalunk, az érzelmi jellemzők megje-

lenésében pedig csökkenést a végzős hallgatóknál. 

Az oktatói karból példaképet választók nr : nya a máso-

dik évfolyam esetében lényegesen kisebb. 
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XIII. A korszerit hazafiság és a humanizmus értéktartalmának 

feltárása, a szülők és gyermekek, valamint a nemek 

közötti viszonyban tapasztalható erkölcsi állásfog-

lalás elemzése  

Elemző munkánkat az erkölcsi állásfoglalásra, értéktar- 

talmak feltárására vonatkozóan konkrét vizsgálati ered-

mények alapján végeztük. Ezekhez a konkrét adatokhoz 

kérdőivUnk /1d. I.sz. melléklet 3. sz. kérdőiv/ nyitott 

kérdéseire adott hallgatói válaszokból kaptuk. 

Az első  és  a második évfolyam hallgatói, a feladatlap-

hoz hasonlóan, egyénileg töltötték  ki a kérdőiveket. Va-

lamennyi megkérdezett hallgató kitöltött kérdőivet adott 

vissza. Szeretnénk azt is megjegyezni, hogy válaszadásuk-

ra a megfontoltság, komolyság, körültekintő véleményal-

kotás a jellemző. Az eredmények összositéséről viswzajel-

zést és értékelést kértek; ezt a jogos kérést teljesitet-

tük. Feldolgozási technikánkat százalékos arányok kimun- 

kálása jellemzi. 

1. A korszerit hazafiság  értéktartalmának feltárását azért 

tartottuk fontosnak, mert a hallgatók tulajdonságválasz -

tásában  kapott  eredményeink azt mutatták, hogy a legnagyobb 

mértékit  eltérés  az oktatói és hallgatói minta értékitéle-

tét kifejező választásban /oktatói túlválasztás/ a 740 

szocialista hazafiság jellemzi személyiségjegy fontosnak 

minősitésében volt. 

Ezzel az eredménnyel nincs összhangban hallgatóink igenlő 
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válasza  /100  %/ mindkét évfolyamon arra vonatkozóan, 

hogy a hazafiságot ma alapvető értéknek tartja-e. 

A korszerei hazafiság értéktartalmának feltárására töre-

kedve  szem  előtt tartottuk, hogy a hazafiság fogalma 

változásokon ment át a magyar történelem folyamatában. 

A hazafiság történelmi kategória, a társadalom fejlődé-

sének adott szakasz-án mindig magán hordta a kor jellem-

zőit. A korsze rü hazafiság vállalja a megelőző korok 

igaz hazafiságát, mint nemzeti hagyományaink és törté-

nelmi örökségeink igazi értékeit. A kor. szerü hazafiság egy-

ben cselekvő hazafiság, igy megköveteli a közösségi akti-

vitást, a munkát, a képességeknek megfelelő tanulást. 

Véleményünk szerint tudatositani kell hallgatóinkban, 

hogy a közösségért végzett munka nem azonos a társadal-

mi munkával, vagy a közösségben végzett munkával, hanem 

a kifejezés széles értelmében ebbe a fogalomkörbe tarto-

zik pl. az ő egyéni tanulmányi tevékenysége is, hiszen 

az ismeretek elsajátitásával hasznosabb, műveltebb tagja 

lesz a társadalomnak. Az elsajátitott ismeretek birto-

kában jobb munkát végezhet a közösségben, a kizösség ja-

vára. 

Az embernek a hazájához fűződő érzelmi, értelmi, s a cse-

lekvéseiben megnyilvánuló alkotó viszonyát nevezzük kor-

azerü hazafiságnak. "Semmiképp sem pusztán a szó hangoz-

tatását ..." olvashatjuk az egyik válaszban, hanem 

"... szeretni azt az országot, ahol élünk, és tettekkel 

is bizonyitani ezt a szeretetet." 



- 147 - 

a/ Az első évfolyam hallgatóinak válaszaiban legnagyobb 

gyakorisággal éppen ez a cselekvő, tettreké©z hazafiság 

fogalmazódik meg, munkával fejleszteni, szépiteni hazán- 

kat /53,3 ó/ 

"Tegyünk meg mindent hazánk fejlesztése, szépitése ér-

dekében," Fontos tartalomként fejezik ki a haza,  a szü-

lőföld iránti szeretetet  /46,7 0/. 

A korazerü hazafiság lényeges jellemzőjeként szerepel 

a válaszokban a hazához való hűség és ragaszkodás  

/26,7 %/. 

"A korszerű hazafiság a hazához és a szülőföldhöz való 

ragaszkodást is jelenti." 

A haza megbecsülése  /20 %/ mellett ugyanolyan fontosnak 

tartjáka  más  népekkel  kialakitott jó viszonyt  /20 v/. 

"Hazaszeretetünk, hazafiságunk mellett a többi ország 

tisztelete is él bennünk." 

A hazai   táj  ismerete,  szeretete, a haza történelmének 

ismerete,  az anyanyelv  értékeinek szeretete, ápolása  

mellett fontosnak tartják, hogy kialakuljon az emberek-

ben a nemzethez tartozás  érzése, amely egy nagy közösség-

hez tartozás biztonságát és büszkeségét fejezi ki. 

b/ A második évfolyamos hallgatóknál az elsősökhöz hasonlóan 

a korszerű hazafiság leglényegesebb tartalmaként a haza 

javára végzett munka  /53,3 l/ fogalmazódik meg. 

... mindenki képességének megfelelően tanuljon ill. dol-

gozzon."  A  hazához való ragaszkodás  /33,3 %/ és a szülő-

föld emlékeinek, hagyományainak ápolása  /33,3 0/ ugyan- 
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ugyanolyan gyakorisággal szerepel a hallgatók v lnazni-

ban: "... ragaszkodni a szülőhazához, ápolni környeze-

tünk, lakóhelyünk emlékeit, hagyományait ... ". A szülő-

földhöz, a lakóhelyhez fiiződő szeretet, és ezek fejlesz-

tésére irányuló tevékenység nemcsak helyi jelentőségü, 

hanem  az  össztársadalmi fejlődésnek is  egyik legfőbb ténye-

zője.  A  nemzeti fejlődés ugyan nem egyszerűen a helyen-

ként elért eredmények összességéből tevődik össze, annál 

több is, és végső minőségében is más. Mégis annyi bizo-

nyos,  hogy  a helyi fejlődést megteremtő egészséges lokál-

patriotizmus és a korszerit hazafiság nemcsak kölcsönösen 

kiegészitik, hanem kölcsönösen feltételezik és erősitik 

egymást. 

A haza iránti szeretetet  /26,7 e/ a korazerü hazafiság 

lényeges tartalmaként fejezik ki. A haza  iránti megbecsü-

lés /26,7 q/, a nemzeti ünnepek megbecsülése  /26,7 á/, 

az ünnepek tartalmának belső átélése, érzelmi vállalása 

fejleszti bennünk, és feltehetően majd növendékeinkben 

is, "a magyarság-tudatot, annak értelmi és érzelmi elfo-

gadását." Egyik válaszban a következő szép, nemes törek-

vés olvasható: "... ide kötődöm, igyekszem majd a rám bi-

zott gyermekekben is ezt elmélyiteni." 

A haza  megvédése  /20 V és az óvónői pályán a hazaszere-

tetre nevelés  /20 ó/ tartalmi jegyek megjelenése már a 

konkrét feladatvállalási lehetőségek keresésének szándé-

kát jelentik végzős hallgatóinknál. "Óvodai munkámban a 

gyermekek nevelésével, hazaszeretetre nevelésével tudom 

majd hazámat szolgálni." 
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Az első évfolyam hallgatóihoz hasonlóan a második évfo-

lyamnál is megfogalmazódnak a korszerű hazafiság olyan 

fontos jellemzői, mint a haza történelmének ismerete, 

a hazai táj ismerete és m ás népek szeretete, tisztelete.  

2. A humanizmus értéktartalmának feltárására azért vállal-

koztunk, mert a hallgatói tulajdonságválasztás és példa-

képválasztásban is fontos arányt képviselnek az erkölcsi 

jellemzők, megmutatva azt,  hogy hallgatóink mennyire fo-

gékonyak ás érzékenyek a morális problémákra. Ugyanakkor 

láthatjuk, hogy - részben a társadalmi - gazdasági gon-

dok hatására - mind jobban elidegenedünk, elhidegülünk 

egymástól. Up ,y gondoljuk, hogy a kedvezőtlen jelensége-

ket nem szabad általánosnak kikiáltani, és bizunk abban, 

hogy a  "kép  nem, olyan sötét", és a komor árnyalatok mel-

lett megtalálhatók a pasztellszinek is.  

A humanizmus tartalmi struktúrájának változásaira és ál-

landó jellemzőire figyelhetünk fel, ha a két évfolNam 

hallgatóinak e kérdésre adott válaszait összehasonlítjuk. 

a/ Az első évfolyam esetében az emberiessé; /60 ó/ a legalap-

vetőbb, l.eg;yakorLbb ór. tr k. Az  agy én személyiségének sza-

bad  fejlődéséhez  szükségesek az emberséges feltételek, 

ennek felismerésével indokolható e tartalmi jegy kieme-

lése. 

Véleményünk szerint a humanizmus "az ember szabadságát, 

méltóságát, ós az ezen alapuló magatartást" jelenti, 

olyan embertársi viszonyt, amely "őszinteséget, megbecsü-

lést sugároz." 
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Kiemelten fontosnak tartják a ee ,itűkész©éget /40 %/.  

A válaszokból kiderül, hogy hallgatóink többségének a  

segítő szríndék, a segíteni akarás nagyon értékes embe-

ri tulajdonság.  

"Az ember segitse és megértse társát gondjai megold'ís ó-

ban",  "az  emberek legyenek egymáshoz türelmesek, aegit-  

senek egymásnak a bajban", "a csal.dbnn, munkahelyen,  

nagyobb közösségben legyenek egymáshoz megértőek, segí-

tőkészek."  

Lényeges tartalmi jegynek minősítik az emberszeretetet   

/27  %/,  az  emberek megbecsülését  /27  ~ó/,  megértését  /20 %/.  

E jellemzők helyes értelmezéséről meggyőződhetünk az idé-

zett válaszokból: "tiszteljék, becsüljék egymást az embe-

rek, ne akarjanak uralkodni mások felett"; "hallgassák  

meg egymás véleményét, az igazságot nyiltan mondják meg  

embertársaiknak"; "ha ismerem a másik gyengéit, akkor ne  

használjam ki, hanem segitsek neki, hogy le tudja küzdeni."  

Teljesebb képet kapunk a hallgatókban kialakult humaniz-

mustartalomról, véleményről, ha a v:álanzokban kifejezett  

/már kisebb arányban előforduló/ magatartásnormákat, kö-

vetelményeket is megvizsgáljuk, elemezzük.  

Az egymás iránti tisztelet, őszinteség,  bizalom igénye  

nemes erkölcsi értékként jelenik meg.  

Az emberek megbecsülése mellett külön is kiemelik az  

emberek munkájának megbecsülését.  

A humanizmus tartalmaként kifejezik a másik emberhez  való  
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optimista módon közeledést i  "minden emberben rejlenek 

megbecsülendő értékek." 

Olyan emberi kapcsolatokra van igényük, melyeket a jóin-

dulat, önzetlenség, türelem, alkalmazkodás jellemez: 

"valaki ne csak saját érdekeit nézze, képes legyen más 

emberek problémáival is foglalkozni", "ami nekem nem 

lenne  jó,  azt én sem teszem másnak." 

b/ A második évfolyam hallgatóinak véleménye a humanizmus 

tartalmára vonatkozóan a két általuk legfontosabb tar-

talmi jegyben megegyezik az első évfolyam hallgatóinak 

tartalmi jegyeivel. 

Legnagyobb százalékos előfordulással szintén az emberies-

séget  /46,7  %/ emelik ki: "tegyünk meg mindent magunk és 

embertársaink életének jobbá tételéért"; "..., hogy az 

emberek egymástól ne idegenedjenek el." Igénylik az "em-

berhez méltó viselkedést és gondolkodást minden körül-

mények között." 

A se itőkészséget, mint közösségi embert jellemző maga-

tartást, ugyanolyan szinten /40  %/  tartják másodéves hall- 

gatóink jelentős tartalmi jegynek, mint az első évfo-

lyam hallgatói. "Ha valaki segitségért fordul hozzám, 

próbálok rajta segiteni, tanácsot adni, nem utasitom el", 

"... ha  tudunk  segiteni, ezt meg kell tenni, nem szabad 

közömbösnek le.nni." 

A másodévesek körében az emberközpontú magatart s, gondos-

kodás igénye nő /26,7 %/, és több kérdőiv válaszában sze-

repel az emberek közötti tisztelet /20 %/ mint a humaniz- 
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mus fontos tartalmi jegye. Véleményünk szerint "az ember-

ben levő értékek tiszteletet érdemelnek." 

Pedagógusjelöltek személyiségében annyira nélkülözhetet-

len másokhoz optimista módon való közeledést ezen évfo-

lyam hallgatói  is  fontosnak minősítik. 

A végzős hallgatókban kialakult humanizmus fogalom tar-

talmi jegyeit gazdagitják olyan fontos jellemzők, mint 

a fogékonyság mások problémái iránt, az emberi méltósál; 

tisztelete, figyelmesség, jólelküsóg, egymás iránti tü-

relem, megértés, megbecsülés. 

A humanizmus harcos, aktív tartalmára a második évfolyam-

nál több konkrét utalást találhatunk. Ez pozitívan ér-

tékelhető, hiszen ez a fontos oldal a humanizmustól el-

választhatatlan. 

"Harc a jobbért, a szebbért önmagam és társaim élet ,óben, 

körülményeiben, személyiségfejlődésében."; 'Harc az el-

idegenedés ellen", "küzdelem a közömbösséggel szemben", 

elutasítva olyan emberi hozzáállást, mint "menjen min-

den a maga útján", "nem az én ügyem, nem avatkozom bele." 

Tudjuk,  hogy  a humanizmus fokalma összetett, sok jelen-

tésű tartalmat hordozhat. 

értelmezzük erkölcsi alapelvként akkor, ha az emberek-

kel kapcsolatos magatartás- és bánásmód emberiességi kö-

vetelményeit fogalmazzuk meg. Nevelésünk akkor humanista 

nevelés,  ha  sikerül növend é keinkben olyan igényt és tö-

rekvést felkelteni, amely önmaga és embertársai szemé-

lyiségének szabad, sokoldalú fejlesztésében fejeződik ki. 
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A humanizmus fogalmának elvként való értelmezése a kér- 

désre adott válaszokban megtalálható. Az első évfolya-

mon az embertársakhoz való viszony jellemző, a második 

évfolyamon már árnyaltabb, többszinü tartalom bontako-

zik ki: emberhez méltó viselkedés, gondolkodás, magatar-

tásnormák; emberek közötti  jó tulajdonsápokon alapuló 

kapcsolat.  

3.  Az emberek egymáshoz való  viszonyával kapcsolatban szocio-

lógusok, pszichiáterek s más tudományos felkészültségit 

szaktekintélyek nyilatkoznak arról, hogy közömbössé vá-

lunk egymás ir nt, egyre inkább  uralkodóvá  válik a ri-

degség. És sajnos nem kell szakembernek lennünk ahhoz, 

hogy megállapitsuk: az önzéssel, a mindenáron való pénz-

hajhászással, érvényesülési törtetéssel mindannyian tál-

ságosan gyakran találkozunk.  Ezek a negativ tendenciák 

valóban léteznek, de szerencsére akadnak hagyományos ér-

telemben vett jó emberek, emberséges emberek is közöttünk. 

Olyanok, akik a szocialista erkölcs normáit betartva, 

kedves, okos, szép szavakban sem szűkölködve javitják 

mások közérzetét rohanó, zaklatott, kicsit összekuszá-

lódott világunkban. 

Az ilyen emberek tevékenységének egyik fő tartalma olyan 

körülmények, viszonyok, emberi kapcsolatok kialakitása,  

amelyben az igazi emberszeretet a lehető legteljesebben 

megnyilvánulhat.  A humanizmusban minden egyes ember, 

minden személyiség sokoldalú fejlődésének követelménye 

fejeződik ki. Ezért a humanizmus szorosan összefügg a 
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személyiség és a tárnadalom, a személyiség és a közös-

ség viszonyával. Igy találunk szoros összefüggést a hu-

manizmus és a másik fontos erkölcsi alapelv, a kollekti-

vizmus között. 

Az alapvetőnek itélt értékjellegű tulajdonságok választ 

adnak arra a fontos kérdésre; milyen mértékben tettek  

szert  hallgatóink a közösségi emberré váláshoz szükséges 

tapasztalatokra.  

a/ Az első évfolyam hallgatói az emberek egymáshoz való vi-

szonyában a segitőkészség.et /66,7 ó/ tartják kiemelten 

fontos értékként megjelenő tulajdonságnak. Az egymás   

iránti tisztelet /46,7  %/  őszinteség /46,7  0/,  megbecsülés  

/40  %/  feltétele az emberek közötti jó viszony kialaki-

tásának és megtartásának.  Egymás  megértése /26,7 %/, az 

egyén becsületessége /26,7 °ó/,  emberszeretete  /20 %/, 

alkalmazkodóképesség /20 %/ társas kapcsolataikban fel-

tételez olyan nemes tulajdonságokat, mint a másik ember 

meghallgatása /20 7/, egymásra figyelés /13,3 %/, figyelem, 

türelem, figyelmesség.  

... az ember úgy éljen, hogy tudja, szüksége van másokra, 

és másoknak is rá." "Figyeljünk embertársainkra és ne csak 

saját problémáinkkal foglalkozzunk." 

"Közösségi lényként éljen mindenki", "törekedjünk bará-

ti kapcsolatok kialakitására", de legyünk önmagunkkal 

szemben  és  kapcsolataink, kötődéseink kialakitásában 

igényesek.  
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"Törekedjünk mások hibáinak kijavitására", az emberekhez 

való viszonyában az egyént "akaraterő", "kitartás", "fe  

lelősségtudat" jellemezze, önmaga é9 mások megitélésé-

ben legyen igazságos.  

Az értékként megjelenő személyiségjegyek mellett a vála-

szokban találhatók elutasitott tulajdonságok, magatar-

tásformák is. "Ne legyünk egoisták, másokban ne cask a 

hibákat lássuk." 

Találunk utalást az érdekek viszonyára is: "... az egyén 

döntéseiben vegye figyelembe mások érdekeit is." 

b/ A második évfolyam hallgatóinak válaszaiban az első év-

folyamhoz hasonlóan a segitőkészség  /73,3 %/ szerepel leg-

többször értékként megjelölt tulajdonságként. Utalást 

találunk a válaszokban arra is, hogy a segiteni akarás, 

a segitőkészség "nem válhat tolakodóvá, vagy éppen sér-

tővé." 

A további értékek érdekes, az első évfolyamtól jelentősen 

eltérő képet mutatnak. 

Az emberszeretet  /60 %/; fogékonyság, érdeklődés mások 

problémái iránt  /60 //, alkalmazkodóképes 	/40 ;o/, mint 

értékes tulajdonságok  lényegesen több válaszban kifejeződ-

nek. 

mamás  megbecsülése  /46,7 %/; a megbecsülést kifejező 

őszinteség  /53,3 %/; megértés  /33,3 	embertársaink iránt, 

szép, közösségi embert jellemző személyiségjegyek. 

Az emberek egymáshoz való viszonyában igénylik a tapinta-

tot /26,7 //, türelmet  /26,7 %/, tiszteletet  /26,7 `I/, 
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figyelmességet  /26,7 ó/ és bizalmat  /20 ;ó/. 

Szép emberi érzelmek  /20 ;ó/ az emberi kapcsolatokat, az 

egyént  is  gazdagitják, személyiségét fejlesztik, életét 

teljesebbé, boldogabbá tehetik. 

A nevelői ténykedés kiindulópontja, a jó és a Szép fel-

tételezése embertársainkban, növendékeinkben, ez  optimista 

emberszemlélet  alapvető értékként fejeződik ki a hallga-

tók véleményében. 

Az együttélés normáiként emlitik még az  erkölcsösséget,  

önzetlenséget, egészséges versenyszellemet, becsületessé-

get, felelősségtudatot,  szabad véleménynyilvánitást  és a 

humort.  

Elutasitják az embertik egymás iránti közömbösségét, elité-

lik, ha valaki visszaél egy másik ember bizalmávol. 

4. Eddigi elemzéseinkben is figyelembe vettük azt, hogy a 

családi környezet  a hallgató értékválasztására alapvető 

hatást gyakorol. Ezt a szociokulturális hatást eddig a 

szülők müveltségszintjével és a társadalmi munkamegosz-

tásban elfoglalt helyével összefüggésben vizsgáltuk. 

Véleményünk szerint, a fenti tényezők jelentőségének hang-

súlyozása mellett, a család orientáló hatásbeli eredmé-

nyességének egyik fontos feltétele a megfelelő szülő-gyermek 

viszony.  Ezért  kivántuk feltárni azt, hogy hallgatóink 

véleménye szerint milyen az ideálisnak nevezhető kapcso- 

lat szülő és gyermeke között. 

A  szülők és gyermekük közötti ideális viszonyt  jellemző 
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tartalmi jegyek feltárása azért fontos, mert a humaniz-

musra nevelés legelső és meghatározó ezintere a család. 

A családban szerzett tapasztalatok, élmények, a család-

tagok közötti viszony olyan értékeket alakithat ki ta-

nitványainkban, amelyek meghatározóvá válnak akkor is, 

ha nagyobb közösség tagjaiként dolgoznak, élnek, tanul-

nak; feltételezhetően ezen értékek, magatartási normák 

közvetitőivé válnak. 

A szülő és gyermeke között kialakuló megfelelő viszony 

olyan emberi, erkölcsi kötődést és emberi tartást jelent, 

amire humanizmusra nevelésünk gyakorlatában épithetitnk. 

Ha ez a viszony ideálisnak  tekinthető,  akkor ilyen kap-

csolatban a szülő iránti szeretet és ragaszkodás termé-

szetes érzés. 

Óvónőjelöltjeink gyakorló pedagógusként sokat tehetnek 

majd növendékeik és szüleik közötti jó viszony kialaki-

tása, ápolása érdekében. 

Vizsgálatunkban a szülő és gyermek közötti ideális vi-

szony jellemzőinek, tartalmának, követelményeinek feltá-

rására törekedtünk. 

a/ Az első évfolyam hallgatói az őszinte kapcsolat  /73,3 ó/ 

iránti igényüket fejezték ki leghangsúlyozottabban. 

Az előzővel szoros összefüggésben a nyiltságot  /53,3 %/ 

tartották fontos követelménynek. Válaszaikból kiolvasha-

tó, hogy igénylik a családi közös programokat, fontosnak 

tartják  a  gyakori tartalmas együttléteket, mert ezek  al-

kalmat adnak az őszinte, meghitt beszélgetésekre, szülői 
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tanácsadásra. Megfelelő szülő-gyermek kapcsolatban elfo-

gadják és igénylik a tapasztaltabb felnőtt, a szülő ta-

nácsát: "... a szülőnek bele kell élnie magát gyermeke 

helyzetébe, ha úgy látja jónak, be kell avatkoznia ...", 

... a szülők tanácsát figyelembevéve kell cselekedni." 

A beszélgetésekben, családi döntések meghozatalakor igény-

lik, hogy egyenrangú partnerként  /26,7 %/ nyilvánithassa-

nak véleményt. 

Az ideális viszony kialakulásának és megtartásának fontos 

követelményeként fogalmazzák meg az egymás iránti szere-

tetet 1/33,3 %/, bizalmat /33,3 %/, segitőkészséget /33,37/ 

és megértést /33,3 ó/• 

"A szülő legyen megértő, de ne engedjen meg mindent gyer-

mekének, ne legyen túl elnéző." 

A szülők iránti tisztelet  /26,7 %/ érzése olyan szülő-

gyermek kapcsolatot jelent, amely feltételezi a későbbiek-

ben a tiszteletreméltó felnőttek iránti megbecsülést, ra-

gaszkodás kialakulását. 

A szülők iránti megbecsülésben  /20 77,/ a szülők emberi 

magatartásának, munkájának, áldozatvállalásának tiszte-

lete fejeződik ki. 

b/ A második évfolyam hallgatóinak e kérdésre adott válaszai-

ból kiderül, hogy az elsősökhöz hasonlóan ugyanazon két 

tartalmi jegyet tartják legfontosabbnak. 

Választási gyakoriságban a nyilt kapcsolat /60 v/ meg-

előzi az őszinteség  /53,3 ,ő/ iránti igényüket. Tartalmát 
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tekintve, véleményünk szerint, a kettő olyan szorosan 

összefügg, hogy e két jellemzőt összevontan őszinte, nyilt 

kapcsolat szülő és gyermeke között követelménynek minő-

sithetjük. 

A kölcsönös szeretet szülő és gyermeke között /46,7 %/ 

igénye  a  második évfolyamnál határozottabban kifejezett. 

Hasonlóan intenzívebben fogalmazódik meg a segítőkész-

ség is olyan megfogalmazásban, hogy a gyermek számithat  

szüleire /40 %/. E jellemzőben, véleményünk szerint, a 

biztos családi háttér igénye fejeződik ki, ami tudjuk, 

hogy az élet nehéz perceiben sokszor erőt ad, érzelmileg 

szilárd támaszt nyújt ahhoz, hogy més területen adódó 

konfliktusainkat feldolgozzuk, megoldjuk. "... a szülő 

gondoskodjon gyermekéről anyagilag, érzelmileg." 

Másodévesek körében nagyobb az igény arra, hogy a szülő 

egyenrangú partnerként  /33,3 ó/ kezelje őket, részt akar-

nak vállalni a család gondjainak megoldásában is. 

A szülő és gyermeke közötti megértés /33,3 0/, a megértő 

magatartás, gondolkodás mind a két fél számára fontos 

az ideális viszony kialakitásához. 

Az első évfolyamnál nem található a válaszokban, a másod-

éveseknél viszont annál erőteljesebben fejeződik ki a 

jobb viszony kialakitásához szükséges alkalmazkodás /26,7 %/. 

Ez a tendencia pozitivan értékelhető, mert bármilyen em- 

beri kapcsolat kialakitásához, megtnrtásához az alkalmaz-

kodás nélkülözhetetlen. 
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Az egymás iránti bizalom  /26,7 %/, segitőkészség  /26,7 ó/ 

és tisztelet  /20 %/ a megfelelő szülő-gyermek kapcsolat 

fontos követelménye. 

Bár gyakoriságával nem jelentős mértékben előforduló, 

de fontossága miatt, valamint hallgatóink átgondolt, meg-

fontolt, körültekintő válaszadásának bizonyitására em-

litjük meg azt a jelzést, amit másodéves hallgatóink 

/13,3 l/ a következőképpen fogalmaznak meg: "... szeretet 

a család tagjai között ..."; "... a szülő és gyermek 

kapcsolatát befolyásolja a szülők kapcsolatának milyen- 

sége ... ". 

Az egységes szülői hatás, követelmények, a szülők egymás 

iránti viselkedése, érzelmi kötődése meghatározó ténye-

ző a családi nevelésben, és a megfelelő szülő-gyermek 

kapcsolat kialakulásának feltétele. 

Arra a kérdésre, hogy az  On  viszonya szüleihez ideális-

nak minősithető-e, a következő eredményt kaptuk. 

I. évfolyam 	II. évfolyam 

Igen: 	86,7 % 	Igen: 	80 % 

Nem: 	13,3 % 	Nem: 	20 

Feltételezhető, hogy a másodéves hallgatók árnyaltabb, 

több jellemzőt feltáró válaszai, bizonyos tartalmi jegyek 

előtérbe kerülése éppen kevésbé jó tapasztalataikból 

eredően fogalmazódtak meg. 

5. A nemek közötti kapcsolatra vonatkozó erkölcsi állásfog-

lalást azért tartottuk szükségesnek elemezni, mert véle- 
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ményünk szerint az egyén erkölcsisége, morális érettsé-

ge, fejlettsége a másik nemhez való viszonyában, kapcso-

lataiban fejeződik ki legteljesebb mértékben. Vizsgála-

tunkat indokolja még hallgatóink életkora, amikor a 

partnerkapcsolatok kialakitására törekvés, a társkere-

sés igénye intenziven jelentkezik. 

Szükséges-e, hogy a nemi viszonynak erkölcsi alapja  

legyen?  

Erre a kérdésre hallgatóink mind a két évfolyamon ugyan-

olyan arányban /100 %/ igenlő választ adtak. 

"Ha igen, mi a tartalma ennek az erkölcsi alapnak?"  

kérdésre adott válaszaikból arra az igényre lehet követ-

keztetni, hogy partnerkeresésükben, társválasztásukban, 

kapcsolatvállalásaikban erkölcsileg tartalmas viszonyok 

kialakitására törekednek. E törekvés mögött erkölcsi ér-

tékeket fedezhetünk fel, melyek legfőbb értékekként 

orientálják a személyiség partnerválasztásra irányuló te-

vékenységét. Erkölcsi tudatuk általános értékelő, meg-

határozott erkölcsi cél megvalósitására irányuló össz-

pontositása biztosithatja a tartalmas nemi viszony kia-

lakitásának célirányosságát, igényét. Az igényességet 

fontos kialakitani bennük, mert éppen abban az időszak-

ban, életkorban, mikor természetes törekvés a társválasz-

tás, intézményünk /a nemek közötti "arány" évfolyamon-

ként 2-3 fiúhallgatót jelent/ nem nyújt a nemek közötti 

kapcsolatteremtéshez, ismerkedéshez megfelelő, természe-

tes körülményeket. 
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Az egyén értékorientációja képviseli azt az erkölcsi 

alapállást, amely áthatja az emberi pszichikum valamennyi 

szintjét: a gondolkodást, az érzelmeket, a tudat alatti 

ösztönöket, feltételezi a párkeresésben is a felelőssé-

get önmaga és partnere iránt. 

A nem megfelelő viszonyt nem kialakitani is tudni kell. 

Hallgatóink érzelmi életének erkölcsi szabályozásához 

a legjobb eszköz a szép, erkölcsös szerelmi ideál kine-

velése, annak tudatositása, hogy a szerelemben a szexuá-

lis szükségleteket szervesen kiegészitik olyan igények, 

szükségletek, amelyek a személyiség egész gazdagságára 

kiterjednek. 

Az igazi szerelem aktivizálja a személyiséget, ha valaki 

szereti partnerét, ki akarja érdemelni, hogy viszontsze-

ressék. Ez a törekvése önmagával szemben is igényesebbé 

teszi, igyekszik megvalósítani azokat a jó tulajdonságait, 

melyeket a társ benne lát vagy feltételez. Az őszinte, 

mély érzelem, szerelem a legnagyobb mértékben erkölcsi 

érzés, mert az egyénben fokozza a felelősségérzetet önma-

ga és partnere jellemének, magatartásának tökéletesité-

sóért. 

Ha  hallgatóinkban felnőtté válásuk folyamatában sikerül 

ezen a területen is kialakult értékekkel rendelkező fia-

talokat nevelnünk, akik tudják az erkölcsileg tartalmas 

kapcsolatok értékeit, és csak ilyen viszonyok kialaki-

tására és ápolására van bennük igény, akkor bizhatunk 

abban, hogy úgy fogják fel a szerelmet, "... mint tudatos, 
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józan gondolkodású, magukért felelős emberekhez méltó ..." 

/Makarenko/ 

a/ Az első évfolyam hallgatóinak válaszaiban legnagyobb gya-

korisággal az a követelmény fogalmazódik meg, hogy a ne-

mi viszonyt, kapcsolatot előzze meg a partner megismerése  

/53,3 %/. A társ értékeinek, hibáinak ismeretében kivin-

nak dönteni a kapcsolat további alakulásáról. 

... a külső megjelenés nem a legfontosabb, inkább a part-

ner belső tulajdonságai 	fontosabbak." 

c.'szinte, mély érzelmek, szerelem /53,3 %/ nélkül jelentős 

részük nem tartja erkölcsileg megalapozottnak a nemi vi-

szonyt. "... őszinte, mély érzelmek, ez a legfontosabb...", 

... mély érzelem, szerelem érzése legyen köztük ...". A 

szerelem az emberi szépségben /testi és szellemi értelem-

ben/ való esztétikai gyönyörködés. "Egy ember minél kul-

turáltabb, minél tökéletesebb szellemi és érzelmi vonat-

kozásban, annál gazdagabb, szebb, erkölcsösebb a szerel-

me, annál, nagyobb örömet és gyönyört okoz." 

Egymás megértése /33,3 %/  ás megbecsülése /26,7 %/, az 

egymás  iránti  tisztelet /20 %/ a kölcsönösség követelmé-

nyét, igényét fejezi ki, mely minden tartalmas emberi 

kapcsolat fenntart ósához neülözhetetlen. 

A szexuális viszony fontos erkölcsi alapjaként fogalmazzák 

meg az őszinteséget /26,7 0/, megbizhatóságot, türelmet 

bizalmat, becsületességet, alkalmazkodást és az egymás 

iránt érzett felelősséget.  
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b/ A második évfolyam hallgatóinak válaszaiban az első év-

folyamtól sorrendben és intenzitásban is eltérő ekölcsi 

tartalmak fogalmazódnak meg. 

Választási gyakoriság alapján a kölcsönös szeretet  

/60 // tartják a nemi viszony legfontosabb erkölcsi alap-

jának. 

Egymás  megbecsülése /40 %/ és tisztelete  /33,3 ó/ irán-

ti igényük a nemek közötti kapcsolatban partnerükért és 

önmagukért érzett felelősségüket emeli ki, hogy "... ér-

telmesen és értékesen tudjunk együtt élni...", mert 

"... erkölcsi alap nélkül egy kapcsolat sem lehet teljes." 

A kölcsönös szerelem /26,7 %/ szükségességében a szemé-

lyes vonzalom lényeges feltétele fogalmazódik meg. De a 

partner "... ne csak szexuális partner legyen...", 

... a biológiai érettség párosuljon szellemi érettséggel 

..." az erkölcsileg megalapozott nemi viszonyban. 

Akiket kielégit a szerelem pusztán fiziológiai oldala, 

elszegényítik, megfosztják más fontos értékeitől a sze-

relmet, ezt a magasrendű érzelmet. A csupán szexuális 

alapokon létesitett nemi viszony pótolhatatlan erkölcsi 

tartalmakat nélkülöz, véletlenszerü kapcsolatokat ered-

ményezhet, amelyek komoly és nehezen helyrehozható hi-

bákhoz vezethetnek a magánéletben, az egyén személyiség-

fejlődésének alakulásában. 

A partnerkapcsolatban is igénylik az őszinteséget /26,7 °/, 

és azt,  hogy  társuk hozzájuk hasonló müveltségü /26,7/ le-

gyen. 
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Hangsúlyozzák az alkalmazkodóképesség; /20 %/ és a megér-

tés /20 / szükségességét a nemi viszony kialakitásában. 

A  társkeresésben, partnerválasztásban fontosnak tartják, 

hogy egyenrangúnak tekintsék egymást, figyelmesek és 

segitőkészek legyenek egymáshoz. 

A megbízhatóságot, a másik munkája iránti érdeklődést  

is lényeges erkölcsi alapnak minősitik. 

Válaszaikban a szexuális kapcsolatot gazdagitő, nemesí-

tő lényeges erkölcsi tartalmakat is megfogalmaznak: 

tapintat, türelem önimseret felelősség a partnerért,  

kölcsönös odafigyelés.  

XIV. Kutatási eredmények, tanulságok, további kutatási 

feladatok 

Vizsgálati feladatainknak megfelelően feltártuk a hall-

gatók által fontosnak tartott tulajdonság-együttesek 

megoszlásának és személyiségfejlődésükben kiemeltnek mi-

nősitett személyiségjegyek csoportjainak jelentősebb is-

mérveit. Tapasztalataink szerint legmagasabb preferencia-

szintet a cselekvésre  jellemzők érték el.  

A megismerő folyamatokra, érzelmekre, erkölcsiségre vo-

natkozó tulajdonságkörök is megfelelő szinten minősül-

tek fontosnak a hallgatói választásokban. 

Nem lehetünk elégedettek a világnézeti jellemzők alacsony  

rangsorbeli pozicióját tapasztalva. A hallgatói válasz-

tás eredményei nevelő munkánk hiányosságaira figyelmez- 

tetnek. 
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"A  hallgatók világnézeti  -  erkölcsi nevelésében  -  az 

ezt szolgáló tantárgyak magasazintü oktatása mellett -  

a nevelés kapja vissza a személyiségfejlesztésben az őt 

megillető helyet. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók 

hivatásukra való felkészitésében a szaktudás megszerzé-

se, alkalmazni tudása mellett - ezekkel egyenértéküen 

és velük kölcsönhatásban  -  a világnézetet és erkölcsöt  

formáló hatásrendszer is érvényesüljön. Olyan erkölcsi 

tulajdonságok, mint a felelősségen alapuló kritikus szem-

léletmód és közéletiség, a helytállás, a becsületesség, 

a tisztesség tudatosan vállalt személyiségértékekké vál-

janak." /Kecskeméti Tanitóképző Főiskola MSZMP alapszer-

vezetének Intézkedési Terve 1988./. 

Az oktatók és a hallgatók tulajdonságválasztását össze-

hasonlítva már utaltunk azokra a jelentés eltérésekre, 

amel y ek nevelőmunkánk tudatosabbá tételét, hatékonyabb 

módszerek keresését kívánják. Különösen a kialakitandó 

tulajdonságok választásában tapasztalt eltérések figyel-

meztetnek bennünket a hallgatók önismeretének, reális  

énképének kialakulását elősegitő tevékenységünk jelen-

tőségére. 

A fontosnak és a kialakitaridónak választott tulajdonság-

csoport együttváltozásának valószinüségét feltáró ered-

ményeink differenciált  -  esetenként ellentmondásokat is 

feltáró - hallgatói értékorientációs csoportok /tipusok/ 

választásán alapulnak. 

Összességében megállapíthatjuk ezekről a tulajdonságblokkok- 
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ról,  hogy az együttváltozás  -  az esetek többségében  - 

egy /két/ tulajdonságkörhöz kötődik. Viszonylag kevés 

olyan tulajdonságtömb van, amelyre a személyiségjegyek 

sokszinüsége a jellemző. A tulajdonságok együttválto-

zásánál különösen fontos az a tapasztalatunk, hogy egy-

egy csoportban /tipusban/ a nem értékjellegü tulajdon-

ságok halmozottan jelentkeznek. 

Az egyén szocializációs folyamatának sikeressége nagy 

mértékben azon múlik, hogy milyen értékeket képviselő 

környezetben él, azokat képes-e felismerni, szelektálni, 

interiorizálni. 

Feltételeztük, és eredményeink alapján azt tapasztaltuk, 

hogy a családi szubkultúrának  alapvető  szerepe van a 

hallgatók értékválasztásában. A szülők társadalmi struk-

turában elfoglalt helyét az apa, anya ill. a szülők is-

kolázottsági szintjével és az eltartó munkamegosztásbeli 

foglalkozási csoportjával reprezentáltuk. A hallgatói ér-

tékorientációt befolyásoló tényezőkre irányuló vizsgála-

tunkban a családi környezet orientáló hatását jelentős,  

tartós komponensnek tekintetteik, amely minden más később 

interiorizálódó értékre hat, müködésüket modulálja. 

A család szerepe és felelőssége  mellett, az intézményes  

nevelésben-oktatásban tevékenykedő pedagógusoknak  -  vizs-

gálati eredményeink alapján  -  kulcsszerepük van a hallga-

tók értékorientációjának alakulásában. 

Munkahipotézisként feltételeztük, hogy  a  hallgatók érték- 
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választásának fejlődésére, az értékorientáció irányai-

nak alakulására - az intézetben eltöltött időszakban - 

a társadalom számára fontos  értékek előtérbe  kerülése 

jellemző.  

Feltételezésünket egy nagyon fontos változás is igazol-

ja; a hallgatói választásokban a nem értékjellegü tulaj-

donságok előfordulása a második évfolyamra jelentősen 

csökkent /legtöbb esetben nullára/. Vizsgálati eredmé-

nyeink azt mutatják, hogy a második évfolyam hallgatói-

nak értékorientációja a megismerő folyamatok, az erköl-

csiség,  a   cselekvés jellemzői felé mozdul el /fejlődik/. 

Ez összefüggésben áll a társadalom számára fontos érté-

kek előtérbe kerülésével: hiszen az a fiatal, aki a meg-

ismerő folyamatokban aktivan részt vesz, megfelelő meny-

nyiségü és minőségis ismeretekkel rendelkezve jó szakem-

berré válhat, akinek morális tulajdonságai erkölcsi tar-

tást adnak, értékes tulajdonságok birtokában tettrekéez 

és cselekvőképes - a társadalom számára értékes embert 

jelent. 

Eredményeink alapján megállapithatjuk, hogy 

a hallgatói értékorientáció változása, elmozdulása ott  

jelentkezik fejlődésként, ahol az oktatói orientáló hatás  

is olyan irányú. Azon tulajdonságkörök esetében, ahol az 

oktatói orientáló hatás gyengébb, ott ennek a hatásnak 

megfelelő változást tapasztalunk a hallgatói értékorientá-

cióban. 
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Az értékorientáció fejlődésének folyamatában az oktató  

magatartásmintája és normarendszere,láthatjuk, milyen 

jelentős mértékü orientáló hatással bir, nagymértékben 

befolyásolhatja a szocializációs folyamat hitelességét 

is. Az orientáló hatás eredményességében, az értékori-

entáció fejlesztésnek folyamatában kiemelkedő jelen-

tőséget kell tulajdonitanunk a hallgató-oktató viszony-

nak; e viszonyban az értékorientáció megfelelő fejlesz-

tése és nevelése csak akkor lehet eredményes, ha a sze-

mélyiségjegyek komplexitását figyelembe véve hallgató-

ink egész személyiségére hat.  

Ugy gondoljuk, tapasztalataink alapján arra következte-

tünk, hogy hallgatóinknál már a pályaválasztást is befo-

lyásolta  az, hogy feltételezték, ez a pálya lehetőséget  

biztosit a számukra alapvetően fontos értékek realizálá-

sára. 

A hallgatói értékválasztások alapján feltárt értékstruk-

túra a személyiség szakmai fejlődésében megvalósitható  

értékstruktúrát  jelent, amelynek egyaránt van pályaspe-

cifikus és személyiségspecifikus vetülete. Hallgatóink 

kiemelten fontosnak itélt tulajdonságszerkezetére is ez 

jellemző. 

A  kiemelten fontosnak itélt tulajdonságválasztások  indok-

láshátterét elemezve megállapithatjuk, hogy a végzős év-

folyam indoklástartalmában  a  társadalmi hasznosság igényét 

kifejező elemek, valamint  a  választott pályához, munka-

területhez szükséges tulajdonságok körvonalazásának gya-

korisága nő.  
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Usszességében megállapithattuk azt az intenziven kife-

jeződő hallgatói igényt is, hogy a tulajdonságválasz-

tással a személyiségideál  jellemzőit fogalmazzák meg. 

A szakemberképzés /pedagógusképzés/ a fel-

sőoktatásban azáltal és olyan minőségben valósul meg, 

amennyire az oktató-nevelő munkához tartozó értékekre 

nevelés eredményes, hatékony. 

Az értékekre nevelés eredményességének egyik fontos fel-

tétele, az élő, személyes l  értékekben gazdag példa, mo-

dell nyújtása. 

A hallgatók oktatói példaképválasztásával kapcsolatosan 

feltételeztük, hogy a példakép értékhordozó tulajdonsá-

gokkal rendelkezik. Ezt a feltételezést kutatási ered-

ményeink igazolták. A példaképválasztás döntő befolyá-

soló tényezőjének tapasztaltuk az oktató moralitását, a 

megismerő folyamatokkal és a komplex irányulással kapcso-

latos tulajdonságait. 

A korozerii hazafiság és a humanizmus erkölcsi értéktar-

talmának feltárásával, az  emberek  közötti, a szülő és  

gyermeke, a nemek közötti viszonyban tapasztalható hallga-

tói erkölcsi állásfoglalás elemzésével egy igen pozitiv  

kép alakult ki azokról az értékekről, amelyet a hallgatók 

preferálnak. Ennek értékelése több oldalról is megköze-

lithető. Ezen pozitiv kép kialakulását /humanizmus, kor-

szerü hazafiság, ideális viszony szülő és gyermeke kö-

zött, erkölcsileg megalapozott nemi viszony/ a tartalom- 
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feltárásra irányuló kérdés is segitette. A hallgatók 

negativ élményeit ezen kérdéseknél bizonyos tulajdon-

ságok, magatartásformák elutasitásában fedezhetjük fel. 

Az embernek egymáshoz való viszonyában hallgatóink ál-

tal alapvetőnek tartott értékek a mai valóságban nem 

minden esetben müködnek, nem mindig funkcionálnak. 

A hatékony értékre nevelés, eredményes orientáló hatéi 

kifejtése csak különböző tevékenységmódokhoz kapcsolód-

va, az értékek konkrét helyetekben való müködtetésével 

lehetséges. Konfliktusokat kezelni, megoldani ceak meg-

felelő mennyiségű és szintü ismeretekkel, információval, 

differenciált gondolkodásmóddal, erkölcsi tartással ren-

delkező, fegyelmezett és kieglenstílyozott ember képes. 

Neveljük, oktassuk pedagógusjelöltjeinket Anceel Éva gon-

dolatainak szellemében: "Az értékek tekintetében ..."azért 

mert" - "azért még" időszakban élünk. Nem szabad elveszi-

teni szem elől azokat az értékeket, amelyek ma még nem 

valósulhatnak meg, ... mert  a történelmi fejlődésnek egy 

olyan szakaszát éljük, amely nem teszi időszerüvé és 

lehetségessé bizonyos értékek realizálódását. Azért, mert 

ez igy van, azért még meg kell őriznünk ezeket az érté-

keket, különben nem látjuk, és nem tudjuk megitélni a va-

lóságot." 

Eredményeink alapján néhány további kutatási feladatot  

felölünk meg. 

Az óvónőjelöltek értékorientációját befolyásoló tényezők 
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kutatása  során nyert adataink  egy_része  nem  vagy csak 

részben került be dolgozatunkba.  További feladatunk, hogy a 

rendelkezésre álló adataink alapján értékeljük, pontosít-

suk eddigi vizsgálati eredményeinket, megállapitásainkat.. 

A kecskeméti felsőoktatási intézmények /agrár, müszaki, 

pedagógusképző/ lehetőséget nyújtanak egy összehasonlitó, 

a hallgatók értékorientációjának jellemzőit feltáró vizs-

gálatra.  

Feltehetően kivánatos is koordinálni az egyes intézmények-

ben esetlegesen beinduló, több esetben párhuzamosan folyó 

kutatásokat. Feltételezzük, hogy mindegyik kecskeméti fő-

iskolán találunk egyiittmüködni akaró és tudó munkatársakat; 

úgy véljük, hogy egy szegedi irányitó és koordináló köz-

ponttal ez a feladatmegjelölésünk teljesithető és megvaló-

sitható. 

X X X 

Köszönjük a Kecskeméti Tanitóképző Főiskola hallgatóinak 

és oktatóinak vizsgálatainkban tanúsitott aktiv együttmü-

ködését; továbbá tisztelettel szeretnénk köszönetet monda-

ni dr. hgoston György professzor úrnak ős dr. Duró Lajos 

tanszékvezető egyetemi docensnek értékes ős útmutató segit-

ségnyújtásáért; valamint dr. Hunya Eéterné tudományos munka-

társnak vizsgálati adataink számitógépes feldolgozásában, 

értelmezésében végzett igényes, tapasztalatgazdag és magas 

szinvonalú munkájáért. 
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I. sz. melléklet 
1. sz. feladatlap 

FELADATLAP  
hallgatóknak 

Évfolyam: 
Anya iskolai végzettsége: 
Apa iskolai végzettsége: 
Tanulmányi átlag: 
Eltartó foglalkozása: 
Lakóhely: 

Név nélkül,  igen  őszinte válaszokat kérünk. Figyelmesen olvas-
sa el az alábbi 100 emberi tulajdonságot, majd karikázza be a-
zok sorszámát,  amelyek  - véleménye szerint - a legfontosabbak. 
Ujbó 1 elolvasva, tegyen + jelet azon tulajdonságok sorszáma e-
lé, amelyeket  még  ki szeretne alakitani önmagában. Mindkét e-
setben annyi tulajdonságot jelöljön meg, amennyit szükségesnek 
tart. 

1. átlagos testű, egészséges 
2. izmos, erős ember 
3. Jó alakú, szép ember 
4. rendszeresen sportoló 
5. szalmaláng természeti. 
6. vérmes, hirtelen 
7. elmélázó /melankólikus/ 
8. közönyös /flegmatikus/ 
9. igen érzékeny ember 

10. kiegyensúlyozott ember 
11. gátlásos, félszeg ember 
12. gyors, biztos felfogású 
13. céltudatos megfigyelő 
14. fejlett emlékezetü 
15. alkotó képzeletű 
16. a jövőre nem sokat gondoló 
17. ábrándozó 
18. a jövőjét reálisan tervező  

19. problémákat feltáró 
20. gyors problémamegoldó 
21. kiváncsi természetű 
22. tudásvágy füti 
23. kételkedő természetű 
24. szereti a biztos tudást 
25• csak a szükségest tanulja 
26. meg6y óződésből tanul 
27. önképzi magát 
28. átlagos tudású ember 
29. főleg szaktudása van 
30. kiemelkedő szakmüveltségü 
31. kiemelkedő általános müveltségü 
32. sokoldalú, intelligens 
33. érzelmeit kimutatja 
34. uralkodik érzelmein 
35. mélyen érző ember 
36. érzelmileg szeszélyes 



- 174 - 

37. érzelmileg eltompult 
38. érzelmei tartósak 

39. a hangulat embere 
40. indulatos 

41. szenvedélyes 

42. lelkesedő 

43. közömbös a szép iránt 

44. szereti a szépet 

45. törekszik a szépre 

46. élénk, vidám, optimista 

47. ösztönei uralják 

48. uralkodik ösztönein 

49. meggondoltan cselekszik 

50. ötletszerüen cselekszik 

51. akaraterős, küzdőképes 

52. önálló az elhatározásban  

70. meg(3►5zádésből tesz ját 
71. mások érdekében tesz. jót 

72. csak szükebb közösségért 
tevékenykedik 

73. társadalmi ügyben is tevékeny 
74. azoc. hazafiság jellemzi 

75. internacionalista gondolko-
dású 

76. közeli célokért dolgozik 

77. nagy távoli célokért dolgozik 

78. önbecsülés, önértékelés 
jellemzi 

79. másokat becsülő 

80. tapintatos, türelmes 

81. udvarias 

82. segitőkész 

83. szerény 

53. hatirozott, gyors, magabiztos 84. harcos elvi kiállás jellemzi 

54. önfejü, makacs 
	85. kiáll mások igazáért is 

55. kezdeményező 
	

86. kötelezettségét általában 

56. cselekvéseit ellenőrző, 
	teljesíti 

értékelő 
	

87. igen lelkiismeretesen dolgozik 

57. cselekvően vallásos 
	88. védi a közös tulajdont 

58. idealista világnézetü 
	

89. védi a személyi tulajdont 

59. ellentmondásos világnézetü 
	

90. minden tekintetben átlagember 

60. csak a tudományokban hisz 
	

91. alakítja, neveli önmagát 

61. ateista 
	92. anyagias ember 

62. marxista világnézetü 
	

93. szaktudásáért becsült ember 

63. titkolja világnézetét 
	

94. embergégéért becsülik 

64. hirdeti világnézetét 
	

95. gyorsan érvényesülni szeretne 

65. világnézetileg közömbös 
	96. másoknak tud parancsolni 

66. kényszerből tesz ját 
	

97. ismert, hires ember 

67. félelemből tesz jót 
	

98. nagy tudású ember 

68. elismerést várva tesz jót 
	

99. karrierista ember 

69. hasznot remélve tesz jót 
	

100. közéleti politizáló ember 
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II. a legfontosabbnak tartott 5 tulajdonság sorszáma: 
a fontosság sorrendjében. 	  

Miért tartom fontosnak a tulajdonságokat: 	 

III. Van-e az oktatók és a gyakorlati képzést vezetők között 
példaképe? 	igen 	nem 
A felsorolt  100  emberi tulajdonság közül melyik 5 tulaj-
donság  alapján  tekinti példaképének? a fontosság sorrend-
jében: 
Sorszám: 
Ha nem  kivánja  eltitkolni példaképének tekintett oktatá- 
jána k nevét, leirhatja: 	  
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I. sz. melléklet 
I. sz. kódutasitás 

Kódutasitás a  hallgatói kódlapokhoz 

i'oziciószám 	 Téma 	 Kódszám 

1. 	A hallgató azonositási száma 	 1-120 

20 	kártyaazonositó 	 1 

3. A hallgató évfolyama: 

első évfolyamos a hallgató 	 1 

második évfolyamos a  hallgató 	2 

4. A hallgató édesanyjának iskolai végzettsége: 

- nem él együtt a hallgutával 

/haláleset, v ílás/ 	 0 

- az általános iskolát nem fejezte be 	 1 

- sz általános iskolát elvégezte 	 2 

- szakmunkásképzőt végzett 	 3 

- érettségizett /gimnáziumban vagy 

szakközépiskolában/ 	 4 

- főiskolát  vagy  egyetemet végzett 	5 

5. A hallgató előző félévben elért tanul- tanulmányi 
átlag tized 

mányi eredménye 	 pontossággal 

6. A hallgató édesapjának iskolai végzettsége: 

- nem él együtt a hallgatóval 

/haláleset, válás/ 	 0 

- sz általános iskolát nem fejezte be 	 1 

- az általános iskolát elvégezte 	2 

- szakmunkásképzőt végzett 	 3 

- érettségizett /gimnáziumban vagy 

szakközépiskolában / 	 4 

- főiskolaét vagy egyetemet végzett 	 5 
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Téma hódszám 

A  hallgató eltartójának foglalkozása: 

- fizikai dolgozó /iparban/ 1 

- fizikai dolgozó /mezőgazdaságban 2 

- közvetlen termelésirányitó /iparban/ 3 

- közvetlen termelésirányitó 

/mezőgazdaságban/ 4 

- szellemi foglalkozású 5 

- egyéb /kiskereskedő, kisárutermelő stb./ 6 

A  hallgató állandó lakóhelye: 

- nem város 1 

- város 2 

Foziciószám 

7.  

8.  

9.-68. 	A  feladatlapon található tulajdonságok 

választása: 

A  hallgató az adott tulajdonságot nem 

tartotta fontosnak és nem akarja kiala- 

kitani magában 	 0 

A  hallgató az adott tulajdonságot fon- 

tosnak itélte 	 1 

A  hallgató az adott tulajdonságot fontos-

nak  tartotta és szeretne ezzel a tulaj-

donsággal rendelkezni, szeretné magában 

kialakitani 	 2 

A  hallgató szeretné az adott tulajdonságot 

magában kialakitani 	 3 
69. Kártyaezonositó 	 2 

70. A  hallgató évfolyama: 

a hallgató első óévfolyamos 	1 

a hallgató második évfolyamos 	2 
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Foziciószám 	Téma 	Kódszám 

71.-110.  A  feladatlapon található tulajdonságok 

választás nak folytatása 

/téma  ős kódszám azonos a 9.-68. felso- 

roltakkal/. 

111.-115. A hallgató által legfontosabbnak tartott 1-100 
/az adott tu- 

öt tulajdonság a fontosság sorrendjében lajdonság 
sorszáma/ 

116.-11.7.  A  legfontosabbnak tartott Öt tulajdon- 

s'g  választásának indoklása; 

A  hallgató választását nem indokolta 

A  hallgató indoklása formális vagy indok-

lásában egyéni érdekek dominálnak 

Indoklásában magánéletcentrikuc 

Indoklását önmegvalósitási törekvése 

jellemzi 

Választusának indoklására a személyiség-

ideál keresése jellemző 

Indokaiban a társadalmi hasznosság igénye 

fogalmazódik meg 

Indoklása munka- és pályacentrikus 

120. 	A  hallgatók példaképválasztása az oktatók 

és gyakorlatvezető óvónők köréből: 

A  hallgatónak nincs példaképe az oktatók 

és  a gyakorlatvezető óvónők körében 

A  hallgatónak van példaképe az oktatók 

és  a gyakorlatvezető óvónők között 

121.-125. 	A választott példakép legfontosabb öt 	1-100 
/az adott tu- 

tulajdonaága a fontosság sorrendjében lajdonság 
sorszáma/ 

9 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

0 

1 
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I,sz. melléklet 

2'sz. feladatlap 

FELAD AT LAY  
oktatóknak 

Szakcsoport /munkacsoport/• 	  
Életkor. 	év 

Mióta dolgozik az intézetben- 	 éve 
férfi 	nő 

Név nélkül, igen őszinte válaszait kérjük. Figyelmesen olvassa el 

az alábbi 100 emberi tulajdonságot, majd karikázza be azok sorszá-
mát, amelyek - véleménye szerint - a legfontosabbak. Ujból elol-
vasva tegyen + jelet azon tulajdonságok sorszáma elé, amelyeket 
oktató-nevelő munkája során a hallgatókban szeretne kinlskitani. 

Mindkét esetben annyi tulajdonságot jelöljön meg, amennyit szük-
ségesnek tart. 
1. átlagos testü, egészséges 	23. kételkedő természetü 

2. izmos, erős ember 	24. szereti a biztos tudat 

3. jó alakú szép ember 	25. csak a szükségest tanulja 
4. rendszeresen sportoló 	26. meggyőződésből tanul 

5. szalmaláng természetü 	27. önképz_i magát 

6. vérmes, hirtelen 	28. átlagos tudású ember. 

7. elmélázó /melankólikus/ 	29. főleg szaktudása van 

8. közönyös /flegmatikus/ 	30. kiemelkedő szakmüveltségü 
9. igen érzékeny ember 	31. kiemelkedő általános müveltségü 

10. kiegyensúlyozott ember 	32. sokoldalú, intelligens 

11. gátlásos, félszeg ember 	33. érzelmeit kimutatja 

12. gyors, biztos felfogású 	34. uralkodik érzelmein 

13. céltudatos megfigyelő 	35. mélyen 5rző ember 

14. fejlett emlékezetü 	36. érzelmileg szeszélyes 

15. alkotó képzeletü 	37. érzelmileg, eltompult 

16. a jövőre nem sokat gondoló 	38. érzelmei tartósak 

17. ábrándozó 	39. a hamulat embere 

18. jövőjét reálisan tervező 	40. indulatos 

19. problémákat feltáró 	41. szenvedélyes 

20. gyors problémamegoldó 	42. lelkesedő 

21. kiváncsi természetű 	43. közömbös a szép irónt 

22. tudásvágy fiiti 

	

	44. szereti a szépet 

45. törekszik a szépre 
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46. élénk, vidám, optimista 

47. ösztönei uralják 

48. uralkodik ösztönein 

49. meggondoltan cselekszik 

50. ötletszerűen cselekszik 

51. akaraterős, küzdőképes 

52. önálló az elhatározásban  

76. közeli célokért dolgozik 

77. nagy távoli célokért dolgozik 
78. önbecsülés, önértékelés 

jellemzi 

79. másokat becsülő 

80. tapintatos, türelmes 

81. udvarias 

53. határozott, gyors, magabiztos 82. segitőkész 

54. önfejű, makacs 	83. szerény 

55. kezdeményező 	84. harcos elvi kiállás jellemzi 
56. cselekvéseit ellenőrző, 	85. kiáll mások igazáért is 

értékelő 
	

86. kötelességét általában 

57. cselekvően vallásos 	 teljaai . ti 
58. idealista világnézetű 

	
87. igen lelkiismeretesen dolgozik 

59. ellentmondásos világnézetű 
	

88. védi a közös tulajdont 
60. csak a tudományokban hisz 

	
89. védi a személyi tulajdont 

61. ateista 
	90. Minden tekintetben átlagember 

62. marxista világnézetii 
	

91. alakitja, neveli önmagát 

63. titkolja világnézetét 
	

92. anyagias ember 

64. hirdeti világnézetét 
	

93. szaktudásáért becsült ember 

65. világnézetileg közömbös 
	94. emberségéért becsülik 

66. kényszerből tesz jót 
	

95. gyorsan érvényesülni szeretne 

67. félelemből tesz jót 
	

96. másoknak tud parancsolni 

68. elismerést várva tesz jót 
	97. ismert, hires ember 

69. hasznot remélve telsz jót 
	

98. nagy tudású ember 

70. meggyőződésből tesz jót 
	

99. karrierista ember 

71. mások érdekében tesz jót 
	

100. közéleti politizáló ember 

72. csak szűkebb közösségért 

tevékenykedik 

73. társadalmi ügyben is tevékeny 

74. szoc. hazafiság jellemzi 
75. internacionalista gondolko-

dású 
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A bekarik_ízott tulajdonságok közül az 5 legfontosabbnak tar-
tott tulajdonság sorszáma a fontosság sorrendjében- 

Miért tarfia nagyon fontosnak ezeket a tulajdonságokat? 
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I.  sz. melléklet 
2. sz. kódutasitás 

Kódutasitás az oktt:tói kódlapokhoz 

Poziciószám 	Téma 	 Kódszám  

1. Az oktató azonositási száma 	121-183 

2. Kártyaazonositó 	 1 

3. Az oktató szakcsoportja, munkahelye: 

gyakorló óvoda 	 1 

neveléstudományi szakcsoport 	2 

rajz, testnevelés szakcsoport 	3 

ének-zene szakcsoport 	 4 

nyelvi-irodalmi szakcsoport 	5 

természettudományi szakcsoport 	6 

marxizmus -leninizmus szakcsoport 	7 

4. Az oktató életkora 	 éveinek száma 

5. Az intézetben eltöltött oktatói munkaidő évek száma 

6. Az oktató neme: 	férfi 

no 

7-66. 	A feladatlapon található tulajdonságok 

választása: 

Az adott tulajdonságot az oktató nem tar-

totta fontosnak és a hallgatókban sem 

akarja kialakitani 

Az oktató az adott tulajdonságot fontosnak 

itélte 

Az oktató az adott tulajdonságot fontosnak 

itélte, és oktató-nevelőmunkájával a hall-

gatókban is szeretné 10ialakitani 

Az oktató szeretné az adott tulajdonságot 

e hallgatókban kialakitani 

67. 	Kártyaazonositó 

1 

2 

0 

1 

2 

3 

2 



1.-100. 
/az  adott  
tulajdonság 
sorszáma/ 
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Poziciószám 	Téma 	Kódszám  

68-107. A feladatlapon található tulajdonságok 

választásának folytatása. 

/téma és kódszám azonos az előzőekkel/ 

108-112. Az oktató által legfontosabbnak tartott 

öt tulajdonság a fontosság sorrendjében 

113.-117. A legfontosabbnak tartott tulajdonságok 

választásának indokait 

Az oktató a választást nem indokolta 

Az indoklás formális vagy az egyéni 

érdekek dominálnak 

Indoklásában magánélet centrikus 

Indoklását az önmegvalósitási törekvés 

jellemzi 

Választásának indoklására a személyiség-

ideál keverése a jellemző 

Indokaiban a társadalmi hasznosság 

igénye fogalmazódik meg 

Az indoklás munka- és pályacentrikus 
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I. sz. melléklet  
3. sz.  kérdőiv  

K  c~ RDU  IV 

hallgatóknak  

1. Milyen az ideális viszony szülő és gyermeke között? 

Az  On  viszonya szüleihez megfelel-e ennek az ideólnak?  

igen 	nem  

2. Szükséges-e, hogy a nemi viszonynak erkölcsi alapja legyen?  

igen 	nem  

Mi a tartalma  ennek az  erkölcsi alapnak? 

3. A  hazafiságot ma alapvető  erkölcsi értéknek tartja-e?  

igen 	nem  

Ha igen, mit ért korszerű hazafiságon?  

4. Mit ért humanizmuson?  

Melyek  On  szerint azok az értékek,  melyeket az emberek  egymás-
hoz való viszonyában alapvetőnek tart?  



NNV~~\~~\~\\\~~~~ 
,`~~~~~.h\\\~1~X N 

 

~~\\~~ 
& \V\\~\\ \~ 

\~~~\\~\~~ 

~~~~~~~\~~~~~  
~~~~~\\\~~~~~~~ 

%, '14%  

-1 8 7—  

II/1. sz.Melléklet  
Jelentős fontossági mutatóval megjelenő fontosnak itélt tulajdonságok választásának összehasonlitása fogalomkörönként  

Tulajdonság megnevezése Túlv. 

i3ÁLLGAT ÚEKAL  

Rangh. 	Font.p.  
Átlagos testi:, egészséges - 1.  60,3  

Rendszeresen sportoló 8,3 2.  22,6  

Jó alakú, szép ember - 3.  9 	,4  

Kiegyensúlyozott ember 1,4 1.  91, 8  

Sokoldalú, intelligens  1. 83,7  

Önképzi magát - 3.  67,9  
Álkotó képzeletű - 4.  57,2  

Jövőjét reálisan tervező 8,4 2.  76,7  

Mélyen érző ember  4.  47,1  

Elénk, vidám, optimista  2 •  61,6  

Lelkesedő  5.  45,9  
szereti a szépet  9,6 1.  63,5  
érzelmei tartósak  13,2 3.  56,0  

Kezdeményező  5.  39,0  

Határozott, gyors, magab.  3.  56,0  

Akaraterős, küzdőképes  2,2  1.  70,5  
Meggondoltan cselekszik  2.  57,9  
Cselekvéseit ellenőrző, ért.  4.  49,7  

Marxists világnézeté  1.  39,0  
Hirdeti világnézetét  2.  13,9  

Segitőkész  1 .  78,6  

Igen lelkiism.dolg.  - 	3=4=5  70,4  
Meggyőződésből tesz jót  - 	3=4=5  70,4  
Udvarias  6.  66,7  
Másokat becsülő  5,4 2.  73,6  

Tapintatos, türelmes  6,9 3=4=5  70,4  

Alak itja, nev. önmagát  - 1.  69,2  
Emberségéért becsülik  - 2.  64,8  

Szaktudásáért becsült  ember  - 3.  23,2  

GKTATÚKNAL  

Font.p. fxengt..  Tú1v.  Fogalomkör megnev.  
64,8  1.  4,5  
14,3  2.  biológiai alkat  

11,1  3.  1,7  

90,4 1.  vérmérséklet  

95,3  1.  11,6  

74,6  2.  6,7  megismerő folyamatok  
73,0  3.  15,8  
68,3  4.  

66,7  1. 19,6  

64, 6  2.  3,0  
60,3  3.  14,4  érzelmek  

53,9  4.  
42,8  5.  

69,9  1.  30 ,9  
69,8  2.  13,8  

68,3  3.  cselekvés  

65,0  4.  7,1  
60,3  r~ 10,6  

63,5 1.  24,5 világnézet 

22,2 2.  8,3  

87,3 1.  8,7  

81,0 2.  10,6  

74,6 3.  4,2  

68,3 4.  1,6 erkölcsiség 

68,2 e. - 

63,5 6. -  

84,2 1.  15,0  

68,2 2.  3,4 komplex irányulás  

50,8 3.  27,6  

Megjegyzés: 6 mm =: 10 fontossági pont  
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Fontossági pontszámok 	 — 188 — 
eltérése  

Fontosnak itélt tulajdonságok pontszámbeli eltérései az oktatói ill. hallgatói mintában  
II/2. sz.Nielléklet  
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Tulajdonság megnevezése 
átlagos testű, egészséges 

rendszeresen sportol: 

jó alak:, szép ember 

kiegyensúlyozott ember 

önképzi magát  

sokoldalú, intelligens  

alkotE képzeletű  

tudásvágy fűti  

gyors problémamegoldó  

jövőjét reálisan tervező  

lelkesedó  

élénk,   optimista  

mélyen érzó ember  

törekszik a szépre  

uralkodik érzelmein  

érzelmei tartósak  

kezdeményező  

akaraterős, küzdőképes  

cselekvéseit ellenórz.ért. 

meggondoltan cselekszik  

határozott, gyors, magab.  

marxista világnézetü  

hirdeti világnézetét  

igen lelkiism.dolgozik  

segitőkész  

tapintatos, türelmes  

másokat becsülő  

udvarias  

meggyőződésből tesz jót  

önbecsülés, önért.jell.  
társ.ügyben is tevékeny  

szoc.hazafiság jellemzi  

alakitja, neveli önmagát  

emberségéért becsülik  

szaktud.becsUlt ember  
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Jelentős fontossági mutatóval megjelenő kialakitandónak választott tulajdonságok összehasonlitása fogalomkörönként 
A:. 7.LGATÓKN:a 	 OETATíöKNL  

11/3. sz. Melléklet  

Tu1v. hangh. 
- 	3. 

5,8 	1. 

0,8 	2. 

Font.p.  
1,3  

13,8  

5,6  

- i. 35,8  

2. 29,5  

1. 39,7  

4. 20,1  

10. 5,0  

3. 27,0  

5. 19,5  

3=4 =5 7,5  

1. 19,5  

6. 1,2  

- 3=4 =5 7,5  

3,3 2. 17,6  

3=4 =5 7,5  

5. 9,5  

1. 40,9  

- 4.  12,6  

- 3.  22,7  

2.  28,3  

1.  3,8  

2.  1,3  

3.  11,3  

5.  5,7  

1.  19,5  

8=9  4,4  

6.  5,1  

8-9  4,4  

4.  10,7  
2.  18,8  

7.  4,8  

1.  27,7  

3.  16,3  

2 .  16,9  

Font.r. Rangh.  
9,5' 	1.  ~ 2  Fogalomkör megnev.  

8,0 2.  - biológiai alkat  

4,8 3.  - 

58,7 1. 22,9  vérmérséklet  

61,9 1.  32,4  

57,2 2.  17,5  

49,5 3.  25,4  megism.folyamatok  

44,4 4.  39,4  

36,5 5.  9,5  

35,C 6.  15,5  

52,4 1.  44,9  

50,7 2.  31,2  

41,3 3.  40,1  érzelmek  

33,4 4.  25,9  

14,3 5.  - 

9,5 6.  2,0  

47,6 1.  38,1  

42,9 2.  2,0  

41,3 3.  26,7  cselekvés  
38,1 4.  15,4  

36,5 5.  8,2  

50,8 1.  47,0 világnézet  

11,1 2.  9,8  

55,6 1.  44,3  

52,4 2.  46,7  

44,5 3.  25,0  
42,8 4.  38,4  
41,3 5.  36,2 erkölcsiség 

39,7 6=7 35,3  
39,7 6=7 29,C  
36,5 8=: 17,7  

36 ,5 8 31,7  

55,6 1.  27,9  

34,9 2.  18,6 komplex irányulás  

20,7 3.  3,8  

Megjegyzés: 6 mm =: 10 fontossági pont  
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Fontoseági pontszámok 	 II/4.ez.Melléklet  

eltérése 	Kialakitandónak választott tulajdonságok pontszámbeli eltérései az oktatói ill.hallgatái mintában  
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