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"egits.ink az embereknek, hogy magukból 

a maximumot hozhassák ki" teljesitmény- 

ben és emberi értékekben egyaránt. Ezért 

"sz ks $ges, hogy a pályaválasztási ta-

nácsadó egyáltalán ne  hagyja  magát befo-
lyásolni a manapság elterjedt egyoldalu, 

a kllső tel jeaitmányekre épülő ember ér-

tékeléstől. Igaz barátságot tartani, bol-

dog családot teremteni, egy jó könyvet 

olvasni, sebitőkésznek és jónak lenni, 
ezek és sok más tulajdonság megérdemli 

megbecsulésünket. Ha a mi időnkben eze-

ket a képességeket valamicskót jobban 

ápolták volna, akkor talán civilizációnk 
valamelyest kevésbé "tökéletes" volna, 

de kevesebo szenvedésről panaszkodhatnánk." 

/Meili/ 



BEVEZETŐ 

la  A s z a  k t a n á  c s :  d á s szere  

pál_vaválrasztási tanácsadás rendszerében 

A pályaválasztási tanácsadás rendszere Magyarországon 

viszonylag rövid multra tekinthet csak vi s sza. /;)zakszerü 

pályaválasztási tanácsadás takintetében nana voltai, számot-

tevő hagyományaink sem, a felszabadulás előtti néhány izo-

láltabb kezdeményezést leszámitva./ Amig a fejlettebb ipa-

ri országokban a gazdaság igényelte a munkapszichológia al-

kalmazását ős a  pályaválasztási tanácsadás megszervezését, 

Magyarországon ilyen igény még a felszabadulás után sem je-

lentkezett mintegy másfél évtizedig. 

Hazánkban pályaválasztási tanácsadás megszervezéséről 

először az 1027/1961. /XII.30./ számu kormányhatározat in-

tézkedett. annak nyomán kezdődött meg  a tanácsadás szerve-

zetének kiápitése. Továbbfejlesztésének részletesen megha-

tározott irányát, benne a megyei P.V.T.I-eic létrehozását, 

tevékenységét az 1029/1971-es kormányhatározat, valamint 

1972-es oktatáspolitikai határozat jelölte meg sokoldaluan 

ás tette intézményessé, a tudományos megalapozottság ás 

szervezeti keretek kialakitásának igényével. Ezen belli szor-

galmazta a pszichológiai szaktanácsadás kiterjesztését is a 



speciális rétegekre /fizikai dolgozók gyermekei, állami 

gondozottak, stb./ és "mindazokra, akik saját képességeik 

felismerésében bizonytalanok". 

A 3075. A.  hf turoz.4, valamint az ullami Ifjusági Bi-

zottság 1979. julius 2-1, 15.010/1979. IRK 7./ sz. határo-

zata a pályántartásr51 és a pályaválasztással kapcsolatos 

feladatokról tovább differenciálta a feladatokat. 

A hivatkozott kormányhptározatok intencióinak megfele-

lően a pályapedagógiai tevékenységet már az általános is-

kola alsó tagozatában meg kell kezdeni; az általános iskola, 

a különböző középfoku iskolák nevelési és képzési céljának 

merfelelöen, a tantestületeknek tervszerü és folyamatos pá-

lyapedagógiai munkát kell végezniük. 

Az egyes iskolatipusok nevelési és oktatási terveiben köte-

lező érvénnyel meghatározott, részletesen meófogalmazott 

célok, feladatok, továbbá módszer-ajánlások és különböző 

segédanyagok /OPTI/ segitil: az iskolák pályapedagógiai te-

vékenységét. 

Az iskola tevékenységét hivatott segiteni a PTI-ek megyei 

hálózata, illetve a PTI-elven keresztül az OPTI. iiiiinthogy a 

pályapedag6 is tevékenység komplex jellegrii, a PTI-ek közgaz-

dasági, orvos-egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai ás 

szociológiai azakspecifikus oldalról, pályapedagógiai relá-

cióban tárják fel és elei zik a helyi feltételrendszert; in-

formálják és segitik a megyei munkahelyek és iskolák széles- 



körű pályapedagógiai ás pályapropaganda munkáját. 

A PTI-ekben egyedi pályaválasztási /égi mind gyakrabban 

pályakorrekciós/ in . 'rmációs és pedag5giai tanácsadást is 

vsgeznok. 

Po_Achológiai szaktanácsadásra ker;il sor azon speciális 

esetekben, ha az iskola vagy munkahely, illetve az intéze-

ti tanácsadás előző lépcsőfokai nem tudják megnyugtatóan 

megoldani a fiatal pályav'`i1asztási /;gályakorrekciós/ gond-

ját, vagy az kórósf!víel egyenesen hozzánk fordul. A probléma 

interiorizáltsági fokának megfelelően, pszichológiai szak-

tanácsadásra csak a speciálisan problémás esetek kerülnek. 

Jz mennyiságile6 ugyan kis hányada egy megye pályapedagógi-

ailag érintett korosztályának, de a probléma sulyánál, a 

vizsgálat felelősségénél és időigényesség nól fogva lénye-

ges része intézeti hzunkánknak. Vas  megyében p1. az érintett 

korc oportna c évezte 2,7 - 3,0 V—a kerül szaktanácsadásra. 

Mit nvu it  a szaktanácsadás? 

/Pontosaböan: állán?ontunk szerint mit kell, hogy n;ujtsvn 

a ozaktanácsadás?/ 

J lőször is, amit a arak tiktam elvár tőle és érzékel belőle: 

1/ 1-3 rangsorolt, konkrét gályatanácsot, néha p 1yakört. 

/Rokonterdletekre, adott esetben a "kétlépcsős" pblyameg-

velóeitás lehetőségeire, esetleg a szakosodásra, munka-

k5rre kapott prognózisra is kitérve./ 

2/ A pálya-tanács megvalósitá;ához vezető ut részleteiben 

is konkrét tanácsait. 



3/ A fiatal számára tárgyilagosabb de  differenciáltabb ön- 

ismeretet, főként a javasolt pályák vonatkozásában. 

4/ isgyénre szabott kiegészitb tanácsokat. 

5/ Nagyobb életvezetési és szakmai életvezetési önállóság 

készségét. 

Ilyen órtelemben tanácsadás kiterjed:  

- a sz& Lnai felkészülés - beilleszkedés - beválás már aktu-

ális és prognosztikus problémáira, várható eredményeire, 

a fejlődés-fejlesztés lehetőségeire; 

- szakember-modellt is próbálunk adaptáltatni a vizsgált fi-

atalok számára ismertek élmégyszerü megszervezésével /mun-

kahely látogatás, megfelelő szakemberrel való találkozta-

tás, irodalmi - film - 3 sub. utalások, pályatükrök, tema-

tikus beszélgetés stb. kapcsán/; 

- tartalmazza a tanács u1egvalósitásához vezet., ut részletei-

ben is ,ponkrt ajánlásait /tanulási módszerekre - felada-

tokra, pálya-életvitelre, élettervre, lelki egészségük meg-

tartására vonathozóan/; 

- felkésziti a fiatalt a várható nehézségek tudatos vállalá-

sára; elindit egy adekváltabb önismereti alapokon álló, 

fokozottabb dnismereti érzékenységet és tudatosabb ón-ala-

liitási folyamatot; 

- s eközben megpróbáljuk eljuttatni egy  olyan szaktanácsadá-

si élményekben és együttes munkában rögzult , tapasztalati 

felismeréshez, hogy megtanítottuk önmagán segíteni. 
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Ebben az értelemben általában szerencsésebb, ha elegen-

dő idő marad a tanácsadástól a pálya-tanács utján való el-

indulásig /az iskola-váltásig/. ,flott esetben fontos leheQ 

hogy megfelelő adaptációs. felkészülési idő maradjon a vál-

tásig:  

a pályaválesztási érettség elmélyülésére, a pályaismeret  

mélyitésére;  

szarember-modellel /modellekkel való identofikélódáshoz;  

az iskola - és pálya-identifikációs folyamat szükséges  

mértéká emocionális, motivációs és  értókorientációbeli 

átharoláshoz vagy megszilárditáshoz;  

a szikségen tanulmányi, képességbeli fejlesztésre vagy  

korrigálásra, a szükséges személyiségvonások erősitésóre,  

az önnevelés - önszabalyozás beállatására;  

a me< elel5 életvezetési tanácsok szokásrendszerbe rögzi-

tett beépitésére.  

Ezt  a  közbülső folyamatot, szükség szerint tovább támo-

gat juk.  

Az egész pályaorientációs hálózat e,yúttes Célja, s ily-

módos. a PTI--ek pszichológiai szagtanácsadási tevékenységének  

is: "A pályaválasztási, pályairányitási tevékenység - az egyé-

ni képességek fokozott figyelembe vételével - nytaason m_ iee-  

leiil.orinél nagyobb segitséget a pályavdlasztáshoz, a népgaz-

daság munkaerőszüksóglittének mennyiségi és minőségi kielégi-

téséhez. A ál airányitási, odlyavilaszt isi tanácsadó munka  



színvonalának és hatékonyságának fiavitás útján elő kell se-

gitoni ..." - e mindezt. /Fentebbi határozat/ 

Ebben az értelemben ujra aktualitást nyer: "ki kell ala 

kitani a pályaválasztási tanácsadás hatékonysásának mérési 

lehetőséjeít. " /Az 1029/1971. és 3.255/1971. s z. kormányhetá-

rozattal kapcsolatos feladatok végreha jtáei proram jóból/ 

i aszic iológiai savakt 	dási hatékormérési lehe- , 

tdsogeiney keresése ,  tehát, AL  pályaválasztási tanácsadási há-

lózatban dolgozó pazichológusokna részben előirányzott, ám 

egyelőre alig aktualizált feladata; 1.24 egyben saját szakta-

nácsadási tevékenységünk ős a szaktanácsadási rendszer  to-

vábbfejlesztésének elengedhetetlen faltétele; 114 találkozik 

ezemSlyes, praxisból fakadó, visszajelzés; ir ánti igénycinkkel. 

2. :;:u t  a t  ás i 	Pel a d atai n k 

Csakhogy a szaktanácsadás pszic lolágiai eredményvizsgála-

ta - az ismeretes közlemények szerint - igencsak aLörvá-

nos /U. Vjittmer 197J.; Ritoók Flné 1974.; Boraosné Sárközi 

Irén 1972.; Albrecht Vilmos _ Borbély Julianne 19180.; Finta 

t!ihályné 1980. 1, kidolgozatlanabb, viszonylag kevés objektiv 

mérési ponttal rendelkezik, különböző részproblémákat vet fal. 

Nem is lehet e yelőre másként, annyira komplex proulémfute-

sek etyÜtte aére vonatkozik: 

a/ ,inthogy a pályaválasztási törtónást nem  lettet egyetlen 

meghatározó ágensre redukálni, ezen ágensek és szimultán 
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kölcsönhatásuk sajátos dinamizmusát együr ünt kellene ismer-
ni /Xantue 19c$0/ és a tanácsadási helyzetben optimális mo-

dellfolyamat teremtésével kezelni ahhoz, hogy a tanácsadás  
hatásfokát is a maga komplex megfelelésében zaérheseuk.  
b/ A szaktanácsadási tevékenység céljának, tartalmának sok-

rétüeégéból következően is nehezen körülhatárolható mérése.  
0/ Hatékonyságvizsgálat céljából a későbbiekben időben is  
nehéz leválasztani a környezeti hatásokat és az életkori sa-

játosságok önmozgásos változásalt a tanácsadási folyamtat  
esetleges az raélyiség - és képességfejlődést befolyásoló ha-

tásáról. Nem tu: juk, hogy a aá1 a-tanács és az életvezetési  
tanácsok alapján metinctitott én-alakitás i munka meddig haté-

kony és v ltozáw ,med 1ig  hozható  ügpzefüg élbe a szaktanáctz:  

adással.  

dd/ A tanács hatékonyságát nyilvánvalóan befolyásolják a  be-

fogadó /vizsgált/ személy attitűdjei, beállitódáaa a vizsgá-

latvezetá pszicholé t ushoz, a tanácsadási folyamathoz és a ka-

pott tanácsokhoz. __ illairatban móa' távolállur a 3roblémakór  ilyen  

ilk_k_komolexit4puxit€ pu ismeretétől; s még távolabb attól. hocv,  

ilyen aokold<.lu ~  koomple 	 atrax hatékon„ysát,̂v 	vúllalkozhas- 

sunk. A ptilyadszichológiai kutatások továbblé >ése nyilván  
ösztönző hatása lesz a hatékonyságvizsgálatokra. Addig  is  
- minthogy a gyakorlati igények sürgetik, s minthogy igy  

épül a zaegisz arés is - etvoS mt ;ra .;adható részletekhez  kell  
adalékokatá jtenünk. Megkisérel jik követni, hogy az intéz- 
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ményes szaktanácsadási rendszer hogyan is hat a vizsgála-

ton  résztvett tanul'k pályairányulására, a tanácsadási fo-

lyamét hasznosságára ég a pályafejlődésre. Eemél j' k, hogy 

a gyakorlat szempontjából hasznoeithutó éo általánositható 

támpontodat kapunk, ha a pályára készülés időszakából is 

nyerúny. visszajelzést. Vizsgálódásunk eredrlényei felhivhat-

ják figyel,aznket olyad problémákra - pl. a tanácsadási 

folyamattal, az alkalmazott módszerekkel kapcsolatban -

amelyekre tekintettel kell lenni, és amelyek a v::ltoztatás-

finomitás igén;/ót io felvethetik. 

Másrészt  indokolt a meglévő közlemények monografikusabb ösz-

sze ,zése is. 

Ennyi, vagy ennek  is  egy töredéke az, amire vállalkozha-

tunk. 

Le kell szögezni, hogy a hatékonyságvizsgálatok egye:

1ere nem fordithatók direkt következtetésekre, a kbzvetlen 

rövidtávu haszon nyelvére. Nem lehet egy-egy megoldott eset-

ben vagy ►  n tendenciákban a megoldásnak a minőségére vagy a 

vizsgálatvezető pazichol6guennk kategorikus minősitésére, 

avagy a tanács "értékének" sommás forintra vetitésére hasz-

nálni. Hanem  annak keresése a cél, hogy hol mit tudnank még 

többet "Lihozni" a szaktanácsadásból, ehriez viszont jobban 

meg kell ismernünk muködési- és hattismecanizmusait, fel 

kell tárni belső lényegét. Gyakorlati következményeiben meg-

nyilvánuló tapasztalatainak rendszerezett feldolgozása ehhez 

járulhat hozzá. 
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A hatékonysá;vizegá1at sürgetőinek kérdésfeltevésében oly-

kor benne!van e,;y rövidtévu gazdaságosság iránti igény, s a 

bizalma tlanság: "kifizetődik-e" a szaktanácsadás, s vaun-e 

a yáltalán tudományos hitele? Jogos a kérdésfelvetés, de 

nem  ennyire szimplifikáltan. ':Hint ahogy  az egósz3égdgyban 

moJ,zokott, hogy egy-egy embsr ,gyógykezelése sokszor hosz- 

szadal!as ős költségigényes, hasznát és szaksógességét egy 

szélesebb evidenciarendszerben helyezzük el, e a gyógyitás 

nem függvénye egy tdrelrietlen, azonnali ős direkt haszon-

elvüoégnek. 

Magyarországon e kérdésmódban benne van a viszonylagos u i  

iránti kétely; funkció janik, lehetőségeinek, korlátainak e 

egyaltalán me,.itélésének  és tudományos hitelének sialaxulat- , 

lanaá a. Ugy is, "gint a pályaválaszt€isi szaktanácsadás /egy-

ben a pályaléleiztan és munkalélektan/ iránti, s ugy is, mint 

"a"  pszichológia iránti bizalmatlanság. /A pszichológia ma-

gyarországi, történetileg kialakult helyzetéből szivósan 

rögzdlt szemléleti károk és jelen állapotának hiányoaságai, 

fejlődési  hiányai egyaránt szerepet játszanak benne./ 

A nszicholójiai szaktanácsadás ille tve a szafttanácsadási  

hatékon:jságvizs tálat Bondiainak szamléltetéseképpen a kö- 

vetkező két oldalon táblázatosan is ábrázoljuk a szakta- 

nácsadási folyamat egyes mozzanatait du pszichológiai ki- 

munk ul.tsó uk mértékét: 
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~  ...: ~JA  

Pái ~ 3 ;ezichol3 ~ i kimunxáltsá  

- hlizkilolaakpIt2bb r6sze a szaktandcsaddsnak, minthoa a  
pszichológia más tar'. :letein kimunkált tiszteket és -

rácokat adaptulhatta. /Irodalma: a pszichológia sz'las  

szakirodalma./  

- A 'ú1y av€1asztási történős tőbbrétegü ée komplex ismereté-
vel Adós a pát ap©zichológia és a határtu„ gulány k. /iroda-
lom: LitoóAné - `iaá{lce r::árta 19ú1.; Perlat. - Xantua 1980.;  

Shapiro  f  Routwelet 1980.; Cericke 1978.; Zosco 1971.; Gil-
lematnő Tóth Mária 1977.; továbbá a pályaezoaiolóaiai és  
puzicnoanalitikus szemlélete pszichológiai szakirodalmon  

halál./ 

-  Adós vele a Pe 1ődóalélektan Lés iz pályozichol6gie/.  
/Irodalom: cillemotnú Tóth Mária 1973.; Fito6;snó 1974.;  
J. Szilágyi - Valgyesi 1979./  

- Viszonylag  kevés az ismeretünk. /Iiozzáférhető irodalma:  

Geric}se :  Ueili 197J.; H:osuo 1971.; Csirszka 1977.; ;;hapiro,  
Rousselet 1980.; Szerk.Lenuyel Péterné 1979.; a továbbiak-  
ban szakcikkek: Gillemotné 1972.; Jakabné 	Klára  
1971.; 1972.; Eajnai t3ac,inka 1968.; 1977.; Yitoó:sné 1974.;  
Fókuafalvi 1964., 1969.; Albracht 1974./  

- Aruyiban kidolgozott, amennyiben a pszichulógia e6;y6b terti-
leteiról adaatá1ható.  /Pl. Bang 1976.; 1980.; Pertrini 1965.  
1969.; tiorányi 1976.; Szerk.Harmatta János és Lust István  
1975.; 8a'di - Koroknai 197d.; tehát íe,inkabb a klinikai  
,iszichológia szakirodalma./  
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Miutdn ótgondoltuk a pszichológiai szaktanácsadás, ill.  

a hatékonysdv-vizagálat jelen elméleti nehézségeit, hosz-

szebb távon megoldandó feladatait, másrészt tudatában va-

gyunk vizsgálódásunt: korlátainak, - Kérdés, hogy mit és  

milyen mélységben vállaln4tunk föl.  

Az egyes kutatási feladatokat a szaktanácsadási hatékony-

ság komplexitásánál1 leirt tartalmi randa. ert fi 'jelenbe vé-

ve jelöltük ki. Fontosnak ta7tottuk, hogy mind a négy prob-

lémaritegből nyer jün;c ismereteket. Még akkor is, ha igy az  

egyas róte gekbő1 mennyis i' eg ugyan a'egóx7yebb, de remél-

netoleg lényeges információkat kapunk.  

/Indokolja ezt a kutatási stratégiát még az is, hogy az el-

következő években fokról fokra b3vitani - elmélyitani szán-

dékozunk az egyes problémarétegek vizsgálatát, 3 mindvégig  

megtartva a komplex szemlélet igény st is./  

Am  az egyes rétegek problémagazdagságánál fogva, jelen dol-

gozatunkban nem vállalkozhatunk arra, hogy mind a négy réte-

get egyenlő igénnyel vizsgáljuk.  

...it ercal jünk ki  az egyes rétegQkból?  

.i : egyes eddig ismert hatékonyedgvizagálati kutatásoknak  

nagyabb anyaghányada /vagy eésze/  a ~~ Sl,;,~aválasztási törté-

nés_ás a tanácshoz való blállitódás problémarétegeiből szár-

mazik. /U. Wittmer 1970.; Ritoók Pálné 1974.; Borsosnó Sár-

közi Irén 1972.; Albrecht Vilmos - Borbély Julianna 1980.;  
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Finta Mihályné 1930./ A kutatások ideleorolhstó részei a fen-

tebbi témakörben több-kevesebb részletességgel, mtgyjóból  

azonos kérdSskáröket vizaguta. f z egyezés nem véletlen.  

zek a tanácsadási hatékonyságvizsgálatok számára a legalap-

vet3bb vagy a leghozzáférhetőbb Is  igy a laikus érd;klc"dők-

től is a legtöbbet kapott, legdirektebb/ kérdés-felvetóeek.  

Cél zeranek látszott, az eddigi vizsj,álódások tapesztai aljait , 

minta összefoSlalva felhaszn-ani, és megkísérelni a/ es  

ideronetkozá kérdések mind optim. fisabb összeállitását/a to-

vábbi hatékonyság-vizsgálati praxis szántára/, b/   anol  ingig- 

leolt,  Eaz_predménveix össLehasonlit í kontroll ját elvégezni.  

Ez egyben sajnlatosan be is határolta, hogy a pályavá-

lasztdei t3rténés és a tanácshoz való be511itődás probléma-

köreiben jelen vizsgálódásunkban már nem maradt lehetőségcink  

más területek feltárására. /A pályaválasztási tört snés fo-

galmát itt mint folyamatot értelmezzük, aminek a megfogal-

mazásában is plasztikusan domborodik ki a folyau t lényegi  

aktusa./  

Hogy ragadjuk meg ,°a Szaktanácsadási tevéken. aég céljának,  

tartalmának hatékonys4gban való érvélye.dléeét? Átgondolva,  

hogy mit nyu j t a szaktanácsadás /vö. 8.9. old./ 1  &kor 1611 3-  

gát z .dekvá )_  _ v 	=ztá=.hoz t  tént l}ozzásefJitósen tul  

a~  tudr~to_sabb önvezérlés kéeessótének feAle: ztésőben találtuk.  

Miszerint felt5teleztük, hogy vala melysot ''megtanitottui; ön-

magán segiteni": fejlesztettak öniomeroti érzékenységét, ön-

alakitási igényét, eröaitett: ego-autonómiájára való törekvé- 
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sőt é3 az áletértdkekhez való tudatosabb viszonyulását.  

AZ előbbi pontban felsorolt, a szaktanácsadási folya-

matban legalapvetőbben kíalaAitandónak italt sz=emólyisóg-

tdnyezáket kellene követni tudnunk abból a szemszögből is,  

hogy a szaktanácsadástól eltelt idő függvónyóben, legalább  

.talános tendenciaként , időben meddig in.iol olt  szaktantica-  

Ad#ei hatékonysd hot elvárai?  

:futatási feladatunkat i dssze±oglalóan és azelébbi szem-

pontokat figyelembe  véve  i megfogalmazva: célunk tehát meg-

vizsgálni, hogy a szaktanácsadási folyamat de  amegfogal-

mazott prognózis mennyiben járul hozzá a választott pályára  

való felkészdléshez.  

U-- ornonkövet dk a szaktanács dáson ré;~ Li;vett tanulók d etut- 
--- 

.i'.ának alakuláoát. kálönvs  tekintettel a sLaktanácaadán ered-  

mc~n:,re~ eék-, ~ra. 

~e~ viz~~ál juk,, ho„~ a viza~álAton résztvette.~   oáa.~afe;ilBdé- ._.,.....~..,._,.... 	~ 	 _._.._.._es 	....., 
se nilan azeu~ély is6;,tényez3kkel illeazkeditc. 

U  u   n  k  a  h  ip o t  é z i s   e k  

Papa ztal. ti visszajelzéseink de  a szakirodalmi adatok  

alapján eleve feltótelezhattlk, hogy a vizsgált fiatalok  

nagyobbára pozitivan állitódtak be a ezaktanáceadáshos, és  

nagyobbára haszno ,itottak a pályatanácsokat. /Kérdő ses csu-

pán a mérték lehetett./  
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Amennyiben a szaktanácsadu shoz való 7ozitiv viszony követ-

keztében a szaktanácsadás orient ál.ó szerepe érv5nyasül,  

feltételezt.ik,  hogy   a vizsgált fiatalo  kores000rt:iuk  át-
1.7v 'ándl valamel;jest tudatosabb önvezérlésre és  na„gobb  

tetvezetési ónállbságra tÜrekszenek.  Mégpedig:  

1. a,_0,vpa  ~ oaosu1á autaiban va1ószinüsithető , hogy xor-

csoport juk átlagmál tudatosabba ú és integríltabbak a  

pályára felkészdlésben;  

2. ez nagy valbszin:zaógjel tükrt5zádik . z életérté::okhez  

való érettebb viszonyulásukban;  

3, valamelyest megmutatkozik az ónvezérlés emocionális mu-  

tatóibeun  éni~épben és ~;nideál.ban. 

Ai 	-3¢ezersk  

Témánk kérdésfeltevései és hipotézisei egyaránt azüksé-

gessó testit., rogy a vizsgálati adatgyü jtés módszereit is  

adekvátan alakitsuk.  

::iindenekelátt figyelmibe vesszük, hogy a pszichológiai  

szaktanácsadás orszdE osan elfogadott ós ajánlott módszer-

egyuttessel dolgozik. /Ritoók Pálná és Takáes :áriai Pálya-

választási szaktandcsadá', Kézikönyv a pályaválasztási szak-

vizsgálatok elvégzéséhez, íap. 1967.; az OPTI által kiadott  

un. "narancssárga fűzetek" tesztleirás - sorozat; az OPTI  

által kiadott  standardgys jtemények./  



A módszerek mevulssztása ennek m3gfelel5en bizonyos 

mértékig behatárolt /elsősorban az alkalmazott tesztek 

vonatkozásában/. Lppen ezért a cso 2ortos és egytIni vi zsg4-

latoknál haeználFtos szc;mélyiségtesztek, mentális és moto-

rikus képességeket vizsgáló tesztek felsorolásától itt el-

tekintünk. 

De a módszerek megvél :sztása - főként a szaktanács-

adási stratégia és tanácsad_isi folyamatban felvállalt fel-

adatok mélysége és tartalma tekintetében - sok helyi és 

egyéni eltérést is mutathat. 

1,/ A szaktanácsadásban honos módszereink  

A szaktanácsadásra kerülés módja: alapvetően kétféle. 

!zaktanácsadást lehet  kérni iskola által jelentkezéssel 

/ilyenkor az iskola irásos jellemzést is k:#ld a t anulár5l/, 

és egyéni jelentkezéssel. Mindkét változat mögött lehet a 

fiatal személyes kérése, a sz:1lő igénye, az iskola ösatön-

zése vagy direkt kUldase. zaktanácsadást szokott még kér-

ni: egé szsé ügyi intézmény, munkahely /f elnőtt pái]y akorrek-

ciós tanácsadás/, neveldoítnon, kisegitő iskola, gyermak-

védő intézet, vagy maga a felnőtt. 

A szaktanácsadási folyamat un. csoportos vizsgálattal 

kezdődik. Vizsgálati temntikáját az OPTI határozta meg, 

külön középiskolás ős általános iskolás csoportokra. 

talmaz érdeklődés vizsgáló teszteket, motivációs és egyéb 

axplorativ jellege kérdőiveket, tübbirányu mentális képes-

ségvizsgáló teszteket, projektiv személyiség-teszteket. 
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Ezek, a vizsgálatsor cso-ortos formájából adódóan, mind 

:;apir-ceruza tesztek. /A csoportos vizsgálat alkalmával 

kern  sor az orvovii vizsgálatra, ami olykor további szak-

orvosi vizsgálatra küldést is jelent./ Általános iskolások 

esetiben ekkor keril sor a szülővel való első  találkozásra, 

az anernnesztikus beszélgetésre, a tanácsadási folyamatban 

a problémafeltáró, kontaktust teremtő kapcsolat elinditá-

sára. 

A csoportos vizsgálatot követik az egyéni vizsgálatok 

/zömmel 2-3 alkalo amal/. Az eLyéni vizsgálatsort általában 

a részletesebb exploráciá /vagy egy "oldó" feladat/ indít-

ja. 1\z eddi,-i előzmények /a személyiségfejlődés élettörté-

neti utja, determinánsai, a pályaválasztási tört5nés folya-

mat- és állapotismerete, a csoportos vizsgálat viszonylag 

széles produkciófeldleten nyujtott elsődleges vizsgálati 

anyaga/ ismeretében, az elsődleges feltételezések alapján 

állit juk Össze a további egyéni vizsgálati tervet. Az e-

ni vizsgálatsor szükség szérint egyedi kombinációkban vál-

tozó vizsgálati tartalommal /mit/ és tematikával /teszttel, 

eljárással/, változó időrenddel, a noeazabb-rövidebb énfel-

táró és énalakitö beszélgetés-rászleteknekOnmegfigyelési 

és dnalakitó feladatoknak a tanácsadási stratégia szempont-

jából adekvát helyen tártény hözbeápitésével folyik. Hason-

lóképpen változó helyeken és arányokban szövődnek be a ta- 

nácsadási folyamatba a pálya- ós szakember modelleket ismer-

tető mozzanatok; divergens szakmai élettervezési és élet- 



vezetési modellek  saját jellemzőkre vetitett, tudatosabb 

végiggondoltatásának - mérle ;olés neó gyakorlása; a pályák-

kal - pályakörökkel való kognitiv és emocionális azonosulás 

megkezdése; beleértve azok várható nehézsébeire való felké-

szülóst is.  

feladatok szaktanácsadási vállalásánal: mélysége prob-

lématipustól o vsz. intelligenciájától és szeLlelyiségétől 

függően változó. ;flint aho"y az is változó, hogy mikor és 

mennyire vonjuk be a ;;z: lJket. Bar ál tel ónos iskolásoknál 

az ilyen beszélgetésem kognitiv vonatkozásaiban gyakran a 

szülő irányába kell munkánkat hangaulyo;;abbá tenni. Enoci-

onálisan és magatartási strató iát illet3en gyakran a szii-

lű-gyermek kapcsolatot korri;1l6 modellt próbálunk nyujta-

ni a szül5knek hármasban való beszélgetéseink alkalmával. 

/Jly kor a gyermeknek is./ 

y sza. vizsgálatok során arra  törekszünk,, hogy a i ulünoü-

zc3 módszerekkel ks;?o tt információk megfelelő szinapszist 

alkossanak. 

A tanácsadási folyamat befejezése 

A tanácsadási folyamat közben változik, módosul vagy fi-

nomodik bennünk a diagnosztikus és prognosztikus kép, majd 

vát:,leges formát nyer. ;;zabáLynak tekintjük, hogy a tanács-

adási foljau tban a váz. -nek csak a kialakult, biztonsággal 

tisztázott erarlményakrűl, egyértelmlen és érthet3en adjunk 
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visszajelzést. Illetve, különás tekintettel a javasolt pá-

lyára  -  pályákra, ugy rendezzLik az információkat Szánára, 

hogy azok én-erúsitőek legyenek, eg ozséges, reítis önbe-

csülést éu optimizmust épitsenek, s ez birja el a kompen-

zálandó kontraindikációkat is, továbbá ösztönözzön. Ez a 

pái1yafókuszá ..Jzelités egyben biztositjka anna t, hogy a ki-

alakitott én-kép meg, ja kellő objektivitás mellett is pozi-

tiv és biztató lehet, hiszen arra a terdletre javasoltuk, 

amire val5ban megfelelő személyiségbeli és képesség-struk-

turabeli feddzetet találtunk. Ilymódon a eredmények meg-

beszélése, a pályatanács megfogalmazása "megemel", felcsil-

lant egy konkrét, biztató és reális án-ideált, aminek huzó 

ere ja v<wn, önmegvalósitási és élet-negvalósitáai lehetősé-

geket mutat; aii komoly munkát követel ugye, de érdemes a 

megvalósittsra. Hiszen érdekes és értékes az a számára, mi-

több képes is rá. Llindezek különös fontosságot nyerne ab-

ban a tekintetben is, hogy életkori sajátosságaik folytán a 

azaktanacsadásilkorú serdülők és ifjak éppen a leglabilisabbak 

az önmagukhoz de  a világhoz való viszonyukban, fokozott ben-

n=:ik önciaguk kereeés6nek és lehetőségei megvnlásitáuának ten-

denciája. Tehát a  szaktanúcsadás én-erősitó itatásai kil.önö -, 

sen affinis életkori szakaezb n érvényes i].nek. iJz bátoritott 

bennünket a kutatási feladatoknál megfogalmazott feltétele- 

zősekre  miszerint a ssaktanácendási fol amet hat :ísai szemé- 

lyiségtényezőkben is kimutathatóan beépülhetnek a személyi- 

gőgbe. 
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2./ A követéses vizsgLatban használt módszerek 

Két követési vizsgálattal és s másodikhoz kapcsolódó 

kontrolicsoportos vizsgálattal dolgoztunk. 

Az első kővetési vizsgálat /a  továbbiamban röviditve: 

I. követési cs./ az intézeti nüködésünk első 3 évében 

/1972. őszétől 1975. szeptemberéi;/ vizsgált fiatalokat 

érintette. Korcsoportját tekintve vegyes csoport /a szak-

tanácsadás idején 13-14, ill. 17-18 évesek voltalt. A kö-

vetést 1978. nyarán bonyolitottuk le, tehát 6.3 évvel 

szaktanácsadás után. 

A növetési vizsgálat tartalmazta e kérdőiv kitúitLsénez 

mellékelt és magyarázó levelet, a kérdőivet, benne az élet-

értékek kérdéscsoportját is, a Leary tesztet én-képre ás ér.-

ide lra vonatkozó  instrukcióval, továbbá egy általunk össze -

állitott, munkával kapcsolatos élménymódbeli igényeket vizs-

gáló kérdőivet. Az  utóbbival jelen dolgozatunkban tovább nem 

foglalkozunk. 

A második követési vizsgálat /továbbiakban röviditve II. 

utóv. co ./ 1980-ban, a tanév második felében tártsnt, és egy 

szűkebb korosztályt érintett. Azokat a követős iu3pontjában 

középfokon első éveseket kerestak meg kérdóivein kke, akik 

szakvizsgálatunk ide jén 7., 8. osztályosok voltak; tendt a 

követés 1-2 évvel a szaktanács után történt. Ekkor szintén 
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lekcimre szóló lev::lben, a fentebbivel azonos levélmellék- 

letet és kérddivet kaldt:ink el /életérte3kekra utaló kérdé-

sek ncrlkül/. 

rnnek a csoportnak a  visszaérkezett kérddivoihez képez-

tiik kontrollcsoportunkat, amelyet az öeszehasonlithatásdg 

érdekében a következő feltételek egyuttes megléte mellett 

képeztsk: a követett vsz.-ékkel azonos bzámban, azonos osz-

tályból, azonos nemmel ős szociális róte6ből, a kivúnt is-

kolába /els5 var náaodik halyen jelölt/ való falvétel si-

kere szemvontjából is azonos c3oportba tartozó, az I. óv 1. 

félévében magyar-matematika-fizikából azonos, tanulmányi 

átlag tekintetében de  általános iskolából hozott tanulifidnyi 

eredményekben hasonló átlaggal. A fentobbi sze mp ontok szerin-

ti kivllasztás mindig az osztályfőnök segitségével'  napló 

alapjén törtónt az adott iskolában. Ezt követően a követéses 

és kontrollcsoportos /továbbiakban roviditve: tl. kontrollc.;./ 

fiatalokkal, megfelelő helyi feltételek mellett ás instruk-

ciókkal, személyesen bonyolitottuk le az életértékek kérdés-

eeoportjára való válaszolást, az élménymódot vizsgáló kórdő- 

iv és a Leary teszt felvételét. Illetve, a kontrollcsoport 

aZkor töltötte  si a k;rdóivet is. 

Ilymódon mindhárom csoportból /I. követési es., II. utóv. 

cs., II. kontrollcs./ azonos kérdéseire kapott válaszokat 

dolgozhatunk fel. /A ritoók Pálné - féle követósee kérdő-

ivet kiesé módoeitottuk már ez I. követési cs.-nál, majd a 

II. követési ca.-nál néhány további, a  mostarii feldolgozás 



25. 

szempontjából jelentéktelennek vélt módositást, kérdés-el-

hagyást eszközöltőnk. Vö. mellékletek./ Kérd3iv tekinteté-

ben egyik célunk az volt, hogy a Ritoók-féle éo a tt:makö+-

ben ismeretes egyéb vizsgálati anyaghoz iaini1 jobban Jasze-

hasonlithatá anyagot kapjunk. ;Másrészt, szeretnénk további 

hatékonyságvizsgálati praxisunkhoz kialakitini a száriunkra 

leócélszerilbbnek látszó kérdésegydttest. 

Az én-::óp, én-ideál kérdőives vizsgálati formájához pe-

di ; o?timálianak a Leary teszt. /=1 feldolgozás 

szempontjából hegfelelő szakirodalma, számszerűen is össze-

hasonlitható értékei, használatában szerzett eddigi praxi-

sunk ei;yaránt jó eszközt igért./ 

Az életértékekre vonatkozó kérdéseket Ritoókné kérd5ivíben 

talríltuk ebben a formában. 

5.A  v i zsa, fi, 1  t  minta  a Ia  t a i  

r A kikiild'ött kérdőivek száma Visszaérkezett f8/% 

I. követési ca. 333 fő 184 = 41,32  %, ebből a fel-
dolgozás 2. része számára 
is komplexen értékelhető:  

121 fő 

II. követ4ci es. 107 tő 1. itemban 74 fő = 69,10 5 
2. űtsmben 6l f8 = I. éves  

II. kontroll.  es . 72 f8 133 fó , 
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Az I. követősi  es. visszaérkezett lt34 kérd.űive nem volt 

egészében feldolgozható, 9ive1 az 	érintett pszicholó- 

gus nem járult hozzá vi$egálati amag3 feldolgozásának foly-

tatásához. Igy  az érintett kolleg*: venat3sozó kárdőivei rész- 

ben még  feldolgozásra lcerúltok /életút olemzés/, második ré-

szükben nem /életértékek, Laary/. 

A komAlexen feldolgozható 127 f38 :Hintából 94 f:3 saját 

szaktanácsadási vizsgálati anya,omb6l, 33 főnyi minta pedig 

más, intézet,inkből rövid id5 után eltávozott kolléga szak-

tanácsadási anyagából származik. 

A II. követési csoport néhány t' ja a 2. Jit4:aben nem volt 

elérhető, iaintiioy más megyében tanul, ill. időközben elköl-

tözött. Aid I. + II. követési csoportokban koale..en értékel  

het5 őö.,szes minta: 127 + 61 = ]88. 

Aú I. követési csoporton belll a követésig eltelt id5: 

6 év = 11,81 56-nál 	
2_=_6  őv:  

3 év = 36,22 %-nál 

4 w = 23,62   Z-nál  L-4  év: 21  *27 10 
3 év = 23,35 91'-nál 

fit 13c_i_Ao  

A  II. utóv. cs.-on belül a kővetésig eltelt idő: 1  
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I.k3vt3tési cs. 	II.utJv.cs.  

/és a II.kont-
rollcs./  

Neon szerinti nem;oszlás I  

fiú 	 47 % 	47  
lány 	 73 % 	53 %  

Származás  szerital. megoszlás %  

fizikai dolgozók gyermeke  

középszintü  

t'e1Bőf uku 
	

~ 

nyugdijas 
	

~ t  

55% 	64%  
22 % 	24-25  

23 % 	9-10 %  

/ 	3%  

A szak.~tan;Úcsad. s ideién isl olati.ouso_k  

általános iskolás  

középiskolás  

41 	mind ált. iskolás,  
követés idején  

59% 	100%_gimn.t.24%  
szakhcz. t. 3 9%  
szakm.t.36-37 %  

Jóllehet, tudományos igényli általánosit  sahoz nagyobb ará-

nyu mintavétel lenne kiván.atos. De esetUn >ben objektiv tény,  

hogy a szóban forgó időszakokban  a fentebb jelzett mennyisé-

gé vizsgálat adódott.  Ám az igy kapott statisztikai minta  

még mindig eler, ;endá az érvényességhez.  

Két módszerbeli megjegyzés as adatokhoz:  

a  nem szerinti  mezoszlás I. , II. k3v. cs. -ban való vélet-

len /a II. kontroll. es .-ban pedig a párképzéssel sz;ikst%-  

szerri/ egyezése a továbbiakban megkönnyitette a feldolgo-

zást és az összehasonlitáct.  

Az I. zUv. cs.-hoz technikailag lehetetlen lett volna a  

száksegges minőségi kivdnalmaknak megfelelő kontrollcsoport  

képzése.  
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A II. k:)v. c.;o)ortunkat eleve ugy választottuk meg  

/1-2 éve vizsilt megyebeli középfoku iskolában I. évtus :/, 

hogy teehnik ,ilag lehete ges legyen a :cárképzés. 

Annál is inkább, mert i y közvetlen képet kaphatunk ar-

ról is, hogy mennyit eegithet a szaktanácsadás az iskola-

vált ás nehézségein való átjutásban. 

További előny, hogy  igy  két olyan cso.orthoz jutottunk 

/I. és II. köv. cs./, melyekben az aredmények kLlönbsé'eit 

a t.Anácsadiatól eltelt időnennyiség, ill.  az élotkori sajá-

toos ígok különbságei adhatna. 

Ilymódon annak hátrányát kellett vállelnunk, hogy az I., 

II. köv. es . eredményei nem, ill. csak az idő-faktor és 

életkori sajátosságok kilönbst:geinek figyelembevételével 

vis zonyithat5k egymáshoz. Ebben viszont épp a II. kontroll. 

cs. eredménycinek figyelembevétele 

Ide kapcsolódik még egy, rézben metodikai jellegű meg-

jegyzés is: Ritoókné és Albrecht  - Borbély a pályatanácsot 

követű 1. és nem követők ÖsszehaeonlitiialLan vizsgálták na-

gyobbára a pélyaazonosuláei folyamat mutatóit; mi inkább a 

szaktanácsadáson részvétel fiiggvényében. , inthoE;y a szakta-

nácsadás szélesebb hatékonysági vizsgálatát taztak ki cé-

lurakul, s felt ételeztük, hogy a szaktanácsadás sok téri ezős 

hatáarendszer6b5l valamilyen foka hatás még azoknál is érvá-

nyesul, akik  nem  követték: a Alyetanácsot. 
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II . 

A SZAKTAI'TÁCSADASON ttSZTVFTT T FdULCK A ' lUTJ 
	

L 

thÜ?tÖS TEn^T 'r.is~TT~L A SZAK~AIiÁC.`'~~iD~~S LT L~cJ1~YES   

/Pályaválasztási tórténés - tanácsaoz beállitódáa -  

szakmai óletut - a szaktanácsaQ  ~s eredmér;yessébe/  

Mint már utaltunk rás  a pályaval sztári történés fo ;al-

mát mint folyamatot értelmezzük, amelynek egy sajátos, ki-

tUntetett pontja  a ályav.álesztás aktusa. Maga  a folyamat  

pedig a megtalált szakmai életútba való massziv beágyazódá-

sig tart. A folyamatnak ezt az utolsó, mar maz'kansabb /tár-

gyat és célt tala1t/ szakaszát tekinthetjük anal6,4nah a  , 

lyaidentiikáciFa folyamattal.  

A pályaválasztási történés folyamat-egészéb5l, annak  

számtalan €xgenséből az ismeretes, ide vonatkoz5 kutat4yok a  

p á7.yaválaaztási történésnek pálya-azonosulási szakaszba va-  

ló torkolás<At ragadták meg;  a  hozták összefüggésbe a eáak-  

tanác`.;ad3sst..l, a sziá;a.-t.3tnlícsia ►di::tshoz való bQál.iitád<ls>sal  t  ill.  

néhány személyiség-tényezővel. /Az ut;,bbiakra, dolE;oLatunk  

későbbi rtszében térünk ki./  

Wittmer a pályaválasztási tanácsadással szembeni beálli-

tottság, ill. a szakmai eredményesség /ob jektiv identií:'i-

uixcló/ kapcsolatait vizsgálta, et;yrészt szaktanácsadásban  

vizsgált személyiségtényezőkkel, másrészt az alábbi össze-

fLlggásekben:  
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- a tanáccsal szembeni beállitódás - intellektuális fel-

fogóképesség, munkakarakter, magabiztosedg, ka)ceolattar-

tásra alkalmasság, beválás; 

- a tanács kivetése - szakai v sgbizonyitvAny /mint az 

objektiv identifikáció egyik mutatója/; 

- siker a szakmában /objektiv identifikáció/ - szubjek- 

tiv elégedettség /szub jektiv id3ntifikáció/; 

koncentr l képesség - munkakénesség; 

- beválás /objektiv identifikáció/ - szalzmához kötódss, 

ályatanácshoz kötődés, apa szakmájához rokonulás, munka- 

karakter, intelligencia-szint ős az intelligencia bealli- 

tottsága, pszichikai egészség. 

flitoókné ezaktanácsad.lsolt fiatalok pályával vs16 azono-

suldsának objektiv ős szubjektiv identifikációs folyam tát 

/vaf  yis a ,ályavil-szíási történés folyamatának egy részle-

tét/ követte. Vizsgálta bizonyos tel jesitményteszte,_ korre-

láci3ját kiildnf:le diagnosztikus minőségekkel; teljesitmény-

teszt3k korrelációját pályacso,-;ortokkal; az objektiv identi-

fikáció ösezefággáseit bizonyos 8zemólyisőg tula jdonsáz;ok-

kal; ezen s4emélyiség tulajdonságok pályacsoportokkal való 

Korrelációját. 

Albracht-Borbély a tanácsra való emlékezős és a tanács 

követősének összefüggéseit /a tonácshoz való beállit6d .st/, 

az 	teszteredmények pro _]nosztikas értőkeit vizsgálták; 

s ilyen értelemben alakitott.k ki metodikatervezet javasla-

tukat. 
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`3oros Feroncné vonatkozó közlését a  későbbiekben egészé-

ben idézzük. 

IA.  A t a n d c 

 

r a  r a 1 ó emlékezés 

     

b e  á l  l i t á d á s 

A fentebbi kutatások általános érvényűnk bizonyult lng-

áll nitáeeit a tov :íbuiakban tényként kezeljük, isithitelten 

nem  vizsgáljuk, 	 mintánk adatainak értelr ezéséh 

felheszn= l.1uk.  ..zek /iben vázlatosan/: 

A tanaasra való emléke 	/beállitódás/ igen szignifikán- 

san függ össze az intellektussal, munkakarakterrel és a be-

váléesal.. /Wittmer/ 

RnneK értelmében v4lnak nyilvánvalóvi a kdlönböző vizsgti- 

latokban kapott  eredmények elt6r4sai. /Továbbá, nyilvánva- 

168n a tanácsadástól a követésig eltelt  különböző  id3m3nnyi- 

séE; füg;vényében is./ 

5 éven beilli  követésre,  nemzetközi adatként a 38 

visszaemlékezés a nyilvántartott. /Idézi Eitoökné./ 

Wittmernél ugyanez 58 %-os, Ritoóknénál 87,4 g-os, AibrecYlt-

Borbélynál 84,6 k-os /2 év elteltével!, nálunk s  II. követési 

csonortban ..f1-2 év elteltével/ 87,185 36-os /ezan belli, saját 

óz sktanámAúá&ból származó mint mban 89,29 %-o::/. 
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Ritodné teljes  anyagában /12 évtől 2 évig  terjedő idő-

beli távolság esetén/ 90,4 ` , I. követési csoportunkban  

/6-3 dues időbeli  távol2A6211211pAILL2A21.1.  

Amire a változó adatokban órdenes ,felfigy°elni, hogy az 

időbelileg összetartozó hazai adatok százalékosan is közel 

állnak egyraáeho z t 

5 éven belili csoport: 84,6 - 87,4 % - 87,85 % -- 89,29 w, 

5 évnél nagyobb időbeli távolságalt 90,4 54 - 92,91 %. 

Ez utóbbi sor alakulásában tendencia feltételezéséhez a 

2 eredmény kevés. De további követéses vizsgálatoknál érde-

mes volna megfigyelni, hogy valóban jelentkezik-e egy olyan 

sajátos tendencia, hogy a nagyobb időbeli távolság a tanács-

ra va13 emlékezést ri:v3li /és nem forditva, mint elsődlege-

sen gondolnánk/. _ .z esetben azzal hozhatnánk összefüggésbe 

a jelenséget, hogy az eltelt idő faggvényében többnyire nő 

a beválás és valamelyest fejlődhet a munkakarakter ís. Ezek 

?edib `'° ittmer szerint igen szignifikánsan fügen öusze a 

tanácsra való ei1ékezócsel. 

A r2  lvayálasztási tanácsad isboz való beállito Gts'ág  ;iitt-

mer szerint nem a vsz. saját meg3lógedettségétdl fsggően ala-

kul, ha általános beállitotts rágot néz. Ga személyes tapasz-

talataihoz kapcsolódé beá1litotts Lja szignifikánsan függ 

ö sze saját tapasztalataival és a be nem vál csal; ezen tul 

pedig igen szignifikánsan+ , tehát nóg erősebben a tanács nem 

+ s Wittmernól alkalmazott jelölés: szignifikáns = "s" = A m .  J , J5 
igen szignifikáns = "ss" = p 4),01. A továbbiakban e r.vi-
ditésmódot átvesszek. 
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követésével,  

libenciáv ► , 

gel.  

a rossz sunkakarakterrel, a kevésbé j3 intel-  

kapcsolattartásr8 alkalmatlanabb szeaályiség- 

2.ez.táblázat  

Pályavá-
lasztási  
tanács-  
adáshoz  
nogativ  
beálli- 

2.tanáca- 
coal  

elégedet- 
leaség  

A tanács nem követése  
nem 	nem akarta  
akarta v. 	tud- 

ta e yUtt  

- 	 ~.. 

Wittmúrné{r  

C otta Líy 

23,6 a  OP -  - 

kitoólsnénál  4,4 %  5,6 % 13,8 w  16,8 %  
I.káv.ceop.  7,6 %  18,39 %  20,7  x 40,3 %  
I.csop. -on  oel'úl 
100 *IsajQt szak-  
tanácsadás  

6,4 %  9,9 % 11,7 % 38, 6 %  

II.kOv.cs©p.  5,41 "4 8,2 % 14,56 %  
Il.caop. -on bell  
1f=3 ;'=aa ját szak-
tanácsadás  
tilbrecht -3orbély  

1972.  - 

5, 57 

29,5 %4-+  

- 

25,7  

-  

7! 

•IMIIINII■■V••••  

Jblz,zeira6ohlitó táblázatunkból is igazolódni látszik, tioby  

a palyatanó;ccsal való elégedetlenbég nem a 14egva1ásitüs  ai-

kertelenségdvel, hanem  a megvalósitási szÚndék hiányával,  il-

letve a pályatanáccsal való elégedetts' a megvrl(isitási  

szándékkal mutat szoros egy:itt jár.jst.  

++ = Llbrecht-3orbély 2 csoportja 5sszcvonásdból s alik a ta-
nácsot nem tartották megfelelőnek /3,8 %/ + emlékezett  
v. nem emlékezett c3 t° riácore és mást választott /25,7 a.  
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3.sz.táblásat  

Követési 	P.tanács- 
csal elé°e- mint 4nk  dettaág  

&övetési  
szándék  

P. megva16-  
At+ie,  
sikere  

I. csop.  

I. cao). -on  belül  
100 %=saját  szakt.a.  
II. *sop.  
II.caop.-on  belül 	+ 
100 csaját az akt. a.  
Ritoólcnénál  
ilittmarnél  

81,11 %  
Gv, 3 55  

94 9 59  

94 1 4  %  

79,3 %  

68,3 %  

91,8 5á  

;5,72 ~.- 

86,2  ~ > 

59,2 %  

59,8 %  

85,14  

83,2 %  
74,6 %  

1-t fentebbi 2 táblázat azon tui, [logy alrútúmaszt ja a 2  

jelenség szoros egyúttjárdet, egyuttsl mórtőkét is kife-

;iezve Laz+.1l.iA , hogy  szakvizsgált fiatalj _xirik  Lila  I. II.  
követéri csoportban e y:aránt/ nayobbára oozitivan állí-

tódtak be a szaktanácaadasho,és nagyobbára hasznositot-

Vik g  pályatanácsot; mitöbb a két jelenség mintánkban va-

ló Szoros eyó.ttúárása sem véletlen.  

A  vsz  -eh  tanácsadásra vonptkOZó ;jevaslatait, vélemé-  

n;y:i4et  Ritoókné vizsg=ilta, majd I. Lövet tsi vizsgálatunk-

ban  mi is.  

h Wittmer által /. unkakaraterrel,  intelligonciéval, 
stb./ jelzett összefüggéseken tul, tapasztalatainkból  
származó faltételezése Lel toldjuk meg, hogy mibúl  
adódhat még e sor adatainak nea megfelelő illeszkedé- 
e: a szai,tandceadás i,;1 ontjában 13-14 éves gyerekek  

esetében előfordulhat, riogy a szülői más pálya-szándék  
a kas5bbie _ben gyözedelaoesk.:dva, a v;;z. >á11y fihoz való  
attitűdjébe beépülve elfedi az eredeti kelvetési szán-
Áókot. :; ennek nyoma mdr csak a pálya tanáccsal szem-
beni elégedettség emlékében ős a attitldjében lelhető  
fel. hasonló jelenség szintén e követési csoportnál 
hogy  azok többsé6e , akik nem emlékeztek már a poly a ta-
nácsra, a pályajavaslattal való elégedettség - elége-
detlenség élménytikra Illékeztek még.  
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4.sz•tábldxat  

I.  c80p.  A tanácsadásra vonatkozó  
véleAny, javaslat  Ritoóknénál  

51,09 %  
/7,07+44,02/  

Változtatást nem javasol  
V.  elismerés;  

Nem ismeri eléggé as egé-
szet a vcleraényezéshez  

Kisrét kiterjeszteni v.  
kcite1ez3vé  

Iskolai felvótelinél  
számiteon  

A•gy'b bűvitó javaslatok  

Ness bizik benne v. negativ  
kritikai mozzanatok  

47,2  % 
/10, ~+36 , 4/  

14,6 %  

14,0 `"."o  

3,26 

11,96  

S  

10,8  % 1,63 %  

12,8 %  24,46  

0,6 ;3  7,63  %  

Ha összevonunk 2 csoportot: azokat, akik pozítiv észre-

vételt neon tudtak tenni, de nagativat sem tudtai: v. nem  

akartak - a oizalmatlansdgu Hat v. negativ kritikai  észre-

vételUket hangoztatókkal, ugy egy széleaea adatot kapunk a  

tanácsadáshoz való negativ beállitddásra. Az  ilymódon bavi-

tett, I lönbUző negativ beállitódísi mutatók  köre:  

	 ' .sz.táblszat  
Tanács- 2anáica-
adásról adásról  
negativ negativ  
vélemény összv  
hangoz- kép  
tatása  

Tanács-  
adésról  
a nags-
tiv vé-
lemény  
bizony-  
talanabb  

Az 1. ♦ p.ta- A  p.ta-  
és 3. néccsat nácsot  
oszlop elége-  

együtt detlen akarta  
giegvai.6-  
eitani  

,itoókná  
I.csop.  
I.ca.  
saját  

3, 6 

7,6 

6,4 

%  
5  

4,4 
7,6 

3,2 

%  
%  

%  

14,6 % 
3,26% 

3,2 % 

15,2 % 
10,86% 

9,6 q 

3,6 %  
18,89%  

9,9 %  

13,a %  

20,7 ty,  

11,7  
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3ifer?nciáltsbb beóllitSdási -nutat5kban is elk:ilan;il-  

nsk er4mást31 a tanácsadás egészhez való  is  a pályatanács-  

hoz való viszonyuló.s értisei.  

Í,  ittmer. i3 azt találta, hogy a sályáiukkal való e zemé- 

1  ~s me~elé edettsó és a ál av31^sztári tanácsadás érti-

kelése közvitt  nem mutatható ki szi nifikáns  összefüggés.  

Ugyana:kor Wittmer erősen szignifikánsnak találta: intelli-

gencia ős tanácsLLoz be nerc állitódás összefüggéseit, rossz  

Iiunkaharakter ős ne j  ativ beállitódás mellett a pályaválasz-

tá„i tanácsadásról való negativ véleményt, pályatanács nem  

követését, ,;yakoribb be nem válást.  

2. A  s á l y a  a z o n o s u l á o ő s s z e t e v 5  

Vi ittmer it en i ;nifikáns összefüggést talált a pálya-

tanács követése és a szakmai kiképzés végbizonyitványának  

eredményei között. Iitodknénel is hasonlóalt az erédmények:  

tanácsot követön. 61,8 L-a elismert az isi olábfui v. a .aun-

.iahelyén, és 09,5 %-a sikeres, riig a tanácsot rlei?i követ5k-

nél az elismertség 56,7 -os, sikeresség 63,1 t-os. Nálunk 

a teljes mintához vi:;::onyitva /tanácsot követők és nem kö- 

vetők egyltt 100 °S/:  

6 sz.táblázat  
hlismart Sikeres+  P.tanácsot  

követte  

I. követési csop. 
II. " 	" 

II . kontroll. 	" 

61,11 ;: 

52,70 % 
4205 % 

69,15 %  
68,99 %  
7 5, 00 w  

59,20 p  
85,14 %  

♦ = A szakmai Élotuthoz tartozó  sikert eculitők csoportja, 
röviditve.  
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A  s'aktenácsoltak ~,,iobb tenulméni ,eredmén  resséze  II. 

]növetési csoportunkban oly módon is megmutatkozott, hogy  

az előzményekben azonos kontrollcsoportban, tovübbi I. év  

1. félévi tanulmányi eredményének egyezése mellett is, II.  

év 1. félévére mér eltertek az eredmények: javitott v. nem  

rontott  a  szaktanásaltalnak 75,0 -a •  a kontrollcsoport-

nak b9,02  -a. 

Iskolai tantárgyi elislierést emlit:  

`Z.szAtáblazat  
11 Java-
solt ?á-  
lyán van  

Elismerés  
`r~ntáravi Tan-

tárgyi  
összes  ált.képző  tárgyi  

I.köv.csop.  36,67 %  33,33 %  70900 %  59,2  

II. 	"  6,57 %  17,50 %  24,32 %  a3,í4 %  
II.kontroll  

csop.  
Ritoóknénríl 

5,98 

a p.taná-  

1  16,18 %  22,06 %  4116  

ceot megfogadóknak:  39,00 %-a  

A II. kelvetési csoport I.-nil lányegesen alacsonyabb tara-

tárgyi elismertségi mutat5i nyilvánvalóan abból adódtak,  

hogy mindnyájan első éves középfoku iskolások lévén, még  

az iskol9váltás nehézségeivel kszködtek. S mint ismeretes,  

a középfoku iskolák elvégzésében a legkritikusabb időszak  

az siső évfolyam; b a legkiélezettebb az első félév sikere-

ícudarca. Az iszolav ltás, a mennyiségében - miniségében meg-

változott, egészen uj öaszJellegd feltételek-viazonyitasi  

rend - követelmények közé beilleszkedős komoly erőpróba.  
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iz I. évemnek sokszor egész addig szokás- és viszonyitási 

rendszereit /beleórtvo tanulási, társaskapcsolatbeli, ón-

6rtókelési, önérvényesité,i szokás- és viszonyitási rend-

szereit/ gyökeresezi át kell értékelnie s meg kell válta 

tatnia. Egyszerre számtalan külső és belső tényező labilis -

ss v' lik számára. Lz az időszak pszichológiai értslemben 

vetten egy  normális, élethelyzetbúl adódó krízis. Megoltása 

sikerének - kudarcának foka függ attól is, mennyire volt 

felkészúlve ró :s milyen belsá tényezőket tud mozgósitani. 

:ppen az volt a középfokon I. éves, szakvizsgtlt követési 

és kontrollcsodort .létrehozásával egyik praktikus kérdés-

feltevésünk is: a szaktanácsadás mennyiben könnyitheti mez,, 

ill. praxisunkban ténylegesen mennyire se;itette - az 

ade: vát rál.ya me valósitásán tul - a beilleszkedést, az 

iskolaválta. krizisnek átvészelését? 

Eképpen nem meglepő, hogy a  szaktanácsad solt csouort  I.  
:vesei  kontrallco ort  jaknál zainden tantár ,yi és  egyéb is-

kolai vonat. ozásban el smerteSoek voltak. 

A közérségi, kulturális tevékenységért, sportban kapott el-

ismerés, amelyeket egydtt iskolai sikeres beilleszkedési 

tnyezőként kezeltünk, 58,11 %-uknál hozott sikert már az 

elsó év I. félévében. A kontrollcsoportban enne. csak mint-

egy felénél, 29,41 :-uknál! 
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Iskolai elismerést kapott /tantárgyi és közösségi jel-

leg~it/ összesent  

%-nyi 

%-ot érintett 

Fiz  isk:. e1is ►é-
réscinek iránya  
csak tanulmányi 
csak közösségi 

mindkét irányba 

Ugy tunis, az I. év'sek átmenetileg csökkent tanulmányi el-

ismerts5gdket közösségi jellegű elismeréssel igyekeznek  

kot enzálni. gig a szartanácsolt I. éveseknél az iskola el-

iamerásoinek iránya csak közöaskigi vagy mindkét irányban  

fokozottabb, a  kontrollcsoportban a "wiuci1 út irányban" a  

ieg'cissoo az eiisaartaá .  

Albrecht - :iorbály 1979-es követősében az ob jektiv pá-  

l.y3identifikcicib/ alismertség 6s eredctényess6g/ és a taráca-  

addskor kapott szaulayis át; - és képességvizsgálati eredmé-

nyek között talált mee,reielés;..  

Az elibcnertség, eredményesség objektiv pályaidentifiká-  

ciós mutatói után nézzük a szub,jektiv oál.yaidentifikáció  

r:utatáit.  

II.követási 
csop. 

80z.táblázat  

II.kontroll  
csop.  

I.követési 
csop. 

84,44 % 32,43 % 51,47 %  
50,00 % 52,71 : 42,65 %  

3!;,56 % 9,46 „, 16,18 %  
3,33 % 27,03 % 20,59 `á  

11,11 % 16,22 % 5,88 %  



6* 20 % 	1,47 %  

6,57 % 	0,00 %  

1,35 % 	5,3E3 %  

7,35 %  
7 1 35 .%  

16,12 %  
12,16 %  

40.  

I.köv.  
cu.  

II.köv. II.kont-  ^itoókné  es. 	rollcs.  

Wágedett válasz-
tott pályájával  
Elégedett a vd-  
lasztott iskolá-
val  

79,3 % 	97,3 % 91,18 % 85,1 %  

88,r39 ~ a7,$4 % 92,65 %  

/£itoóknéné1 a pályatanácsot megfogadók 75,1 91;-a ®légedétt  

vél.asztott iskolájával, a pályatanácsot mag  nem  fogadóknak  

pedig 66,0 w-a:/  

A t~ázéüfokon I. évas di~ok  nyilvünvalóan el6gedetteb-, 

ke4 még válesztott  4,d14á,ju:1a1s  :nint a vé,Lzösvk v . a m~;r  

dol~~óki ~ .i ne .~l.e ~ű,,~,y az I, éves kont ~oll.c~Qrt a 

le ielé edettebb vál neztott  isj>ols j,ávxi. Annak ellenére,  

hogy mindkét kövgtési cso;,ortnái minden  elismertségi és  

eredményQsséAi tényezőben gyengébb.  

Ezt a választ globális" és direkt kérdéscinkre kaptuk:  

"Elégedett vagy-e a választott iekoláddai?"  

kérdésünk differenciálásánál ujra csak hasonló eredmé-

nyeket kaptunk /kivéve a szakmai jövővel való elégedettség-

ben/:  

 

10.:  z.t€'Ablásaat  
II.követé- II.kont-
si es. 	relics.  ildgedetlenoég  

e/ Iskolai  tantárgyi /elm. és  
gyek. -i/ Ssezetevókb6l  

b/ Iskolai közérzetbeli  beil- 
leszkedési összetev5kbgl  

c/ 3zai:mai ;jrivíí /eis le4ezked6s,v,:rna-  
tó jövedelem,nem felel meb várako-
zásainak a p ál;y <:v'  

abc/ összes  
Vdlasztott iskolAjával e: ~ iadetlen  
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Az összegi tés er'dményeként követési  csoportunkban nagyobb 

számot kaptunk, mint a választott iskolájával elégedetle-

nek száma. Kontrollcsoportunkban a két Hutató egyezik egy-

mással. 

Hasonlóképpen egyelőre ennyi adatbál nem magyarázható az 

ser, hogy ugyancsak % kontrollcso,,ort mutatkozott eddi .;i  

szakmai  életúthoz való viszonyulás ban is elé pdettebonak.. 

/2 rérdóssel vizsgáltuk: "árit tartasz eddigi életed le6na-

gyobb sikerének?", "Nit tartasz eddigi életed legnagyobb 

macoldatlan gondjának?" - 3 választ virva mindegyik kér-

dósre. s eltételeztixk ugyanis, hogy élethelyzetűnknél fogva  

mennél érettebben viszonyulnak saját szakmai éhtűt jukhoz, 

annál inkább kit.intetett helyen foglalkoztat ja Zamat. tehát, 

kiélezett vé;pontjAn, az életsikerek - életgondok /kudar-

cok/ Feltétlenül hivnak pályára vonatkozó választ. A 2ér-

dósre adott választ abban az értelemben értékeltük, hogy 

van-e a válaszoknak ezakmai  -  életútbelisszefüggéea. Per-

sze tágabban értelmezve. P1. a sikeres felvétel emlitését 

is ide soroltuk. 

11. szltáablázat 
II.köv.cs. II.kontrollcs. 

Szakmai életúthoz tartozó 
sikert 	enlit 

nem sulit 
/értékelhetetlen 

63,99 % 
29,73 % 
1,35 % 

?3,0 
25,0 

- / 
Szakmai életúthoz ta,'tol. 
gondo/k8/t emlit 44,59 % 27,94 % 

ne* emlit 54,02 % 72,06 % 

Siker v. gond 
/értókelhetetlen 
ealitéee 

1,35 Z - / 

/összevontan/ i6-nyi 123,58 102,94 
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Ha az előbbi összevont sort nem tekintjük, annál is fur-

csdbbnak tűnnek az eredni nyele, mert eredetileg fcltételez-

tak, hogy mostani iskolájukkal és eddigi szakmai életút juk- 

.kal való esetleges elégedetlenség nemcsak szubjektiv érzést,  

de bizonyos mórtéka elégtelenség - eredménytelanség megélé-

sét, tudomás:lvétalót is tükr3aik. Llógedetlenség /az ok  

kifelé záritáwa/ és kudarcélmény /az o: befeld irányitása/  

forrná fisban;  

Viszont, mint az addigiékben láttuk l  a követéri csoport  
minden objektiv pályaidentifikdciós összetevőben lényegeoon  

eredni nyesebbi a szubjektiv identifikdeiös tényezők kézül,  
választott pélyújával lényegesen  elégedettebb, választott  
iskolájával pedig elégedetlenebb, mint a kontroli csoport.  

ha a szakmai életúthoz való eddigi viszonyi lds /sza c-

m;i sierek-Gondok/ eLalitésének mutatóit összevonjuk, ill.  

a fentebbi értelmezés szerint válaszait a sa ját szakmai  

életúthoz való érettebb viszonyulás mutatójaként összevon-

tan kazal jak,, a követi a1 csoport ered_vnw ei 1énN egesen eo-

zitivabbak mint a  kontrollcsoporté.  

/ 123,58 i-nyi - 102,94 A-nyival szemben  í 

x sziksaai jö'y_őha2val3  vi4aon,,yul,6e  minden részletében  

Aas  csak a kpvetsi cs000rt eredinénvei a r~ozit~vab_,_ bs~k:  



97,30 %  

38,12 A;  

1,35 e  

1,35 e  

1,35  %  

91,18 %  

42,65 %  

8,82 %  

5,88 %  

0,00  

l~ .s ~ .tábláza 
II.köv.cs. II.kontr.ae .  
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Szakképzésneh mesfA.e1' irányu-
láe az elhelyezkedés tervezésé-
ben  
Szakiránynak megfelelő tovább-
tanulási terveket fontolgat  
Szasképzést51 eltéri irányban  
akar elhelyezkedni  
Elégedetlen várható szakmai já-
vájével /jövedelem, elhelyezke-
dés, stb./  
1rtéi elhetetlen  

Wittmer és Ritoókné  a ;~ € lyaidöntií'ikácl5_e is ler: 

lemzőbb mutatói4nak tartja, hogy a vsz. ujabb pályaválasz-

tás esetén mit választana. ebben  az értelemben is nagyobb  

hangsulyt kapnak a szakké,szést5l eltér5 irányban slhelyez-  

kedni  akarás és a várható szakmai  Jövye 1 való elégedetlen_  

aé" adatai.  

A  szakmai .~Syőhöz való t3 já1 ozot esbbi  !e kée tebb ás Oret-

tebb : . zabai viszont ulásban a köv_et4si csoportban  

nácsadáanuk direkt. informativ /pályaismeret, szakma vonat-

kozásu önismeret/ és indirekt'  motiváló 8zgre:)e  nyilvánul 

& ponton egyelőre hagyjuk nyitott kérdésnek, hogy  :1ib51 

eredhet a kontrollcsoport követési csoportnál nagyobb elé-

vdettsége választott iskolájával.  

= .:.t;,~ f5, do nem  is kimondott 	jöv vel összefii g5  
eiégedetleneíg esete áll fenn. Ugyanis szakközépiskola  
ueiyett a 2. helyen jelölt imn '~ iumba vetté, fel, ahol 
nem  látja még szakmai  jövőjét.  



44. 

Ritoó'_:né a p4l3 aidentifikácilt, mint az önre, valósulás 

mértékegységét kezeli, minthogy "az egyén ünmsgával való 

azonosulási folyamatának része a pályával való azonosulás." 

13.vz.táblázct  
Ritoók- 
nónál 

I.köv. 
Co.  

Il.köv. 
C.  

Teljesen identifi- 
kálódott /ob j. + 

szubj./ 
60,29 4 61,11 5 2,70 % 

Részlegesen iden- 24,81 .J 3 44,60 
tifikálódott /38,43 %/ 
Nem identifiká-
lódott 

14,90 % 
/ 1,2ti %./ 

20,70 % 2,70 % 

xl.kontr. 
cs. 

42,65  

48,53 % 

802 `,;■ 

Ritoókné a részlegesen identifikálódottak-t az elismert, 

de nom elégedettekben /a csak objektiv identifikációban/ ta-

lálta. azzal a megokolással, hogy "dolgozhat valaki viszony-

lw eredményesen anélkül, hogy szubjektive elégedett lenne", 

dm "ezt a feszültséget tartósan csak kevesen tudják elvisel-

ni és ennek az "elviselésének" is ára van". 

/g fentebbi táblázatban 1 iteökné adatainál a zárójeles 

adatok az általa megadott, cask objektiv pályaidentifikáció-

ból szárcolt részleges identifikációt jelentik; a nem záróje-

lesek pedig a csak ozub jektiv pályaidentifikációból származó 

részleges identifikáció értelmezést Leutatják./ 

Mi a részleges identifikációt inkább az elégedett, de még 

nem eliamertakben /a csak szub jextiv identifikációban/ vél juk 
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megtalálni. Azzal a megokolással, hogy 3lL a tanulmányi ered-

ményesség mutatói a részben már végzett, I. követ ési csoport  

és az I.- II. éves bizonyitvány eredményességei nem vethető-

ek egymással össze, de ez iskolai elismertség e!alitése v. nem  

ealitése sen; lehet objektiv mérce jelen szampont,4n4hez. Hi-

szen az a saeóxérdezett ónm4gával szembeni igényességtől is  

függ, hogy  mit  tekint már elis©er'snek és mit még nem.  

b/ Ett5l fiiggetlenül is, ' élyaprozr ózis szempontjából stabi-

labb mutatónak tartjuk a választott pályával való elégedett-

séget /a milyára motiváltságot és a pályával való érzelmi  

azonosulást/, mint a pillanatnyi tanulmányi v. Q pályakezdők  

szakmai eredményességét.  

14.:,z. tdblaaat  
Kitoók- 
nénál 

I.kóv.  
Cs.  

II  . k.tiv. 
CS. 

II.kontr.  
CS.  

85,10 %  79 *30 3S 97,30 ;- 91,18 *  
60,29  %  61,11 % 52,70 °' 42,65 %  

6 0, 29  .á 61,11  % 52,70 % 42,65  

24,31 %  13,19  44,6j 48,53 N  

14 , 90 %  20,70 % 2,70 '4 8,82 5s  

4észletusebb bontásban:  

Elégedett  
hlisiaert  
Teljes pályaidenti-
fik3ció /elismert  
és elégedett/  
Részleges identifi-
káció beak elégedett/  
Ne:n identifikálódott  

~z  I. üövetási ceor Rrtn ~íl ,g~iavaeolt aálv~ín lóvók 27.14  -a  

t14a6en identifikálódott, míg azo]aa:.. atik nincsenek  a ja-  
v  a:,olt nálw  án, csupán 53.19  

A  tel,ie3en identi,t'ikálóúotta►ii.aax az ar,Aga ainü:{ét csoport-  

ban a kontrollcsoportnál lényegesea mágapabb.  
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,A. ngm idgntifikálódottak ar~vá a 22. köv. cs. -ban  nesszp, 

g„letaki::ebb, elvntőben kisebb,  mint a  .ontrollcaoportw  

bans  

Az I. követési ceQport  teljes rnintajában a legDagaeebb a  

nem identifikálódottaknak az ardnya /20,70 %/;  de ez azok-  

nak a magasabb arányából következik, akik nincsenek a java-

salt pély án /40,30 ;̀'W.  

Közelebbről megnőzve, ebből  

ott elégedetlen éri a p. javaslattal elégedett 7,07 %  

19,1  
ott elégedetlen és a p.jevaslattal is elége- 1 ,03 5 

 detlen  

ott elégedett, a p. javaslattal elégedetlen 4,89  

ott elégedett, a p. javaslattal is elégedett 16,81 s: 
1.70 %  

A fentebbi, ott elégedetlen 19,1 %+a nem javasolt pályán 

lévóknes. 46,31 %-a, az ott elégedettek pedig 53,19 %-a. Te-

hát, mig a Javasolt pályán lóv5knes 2 3 ;1-a nerc identifiká-

lódott*+ . a nem iavaalatain;L szerinti pályán lév3icnek 46,31 , 

/Az előbbi 3 fő, aki a javasolt pályán elégedetlen é• elége-

detlen pályatanácsunkal is, szakvizsgálati anyagunkban a  

rittner által jelzett személyisógvonácok és negativ beálli-

tottság ósazefággóseit látsz nak igazolni. Jól illusztrzlja  

ezt a pályatanáccsal való elégedetlenséuik megokolása is: ta-

nári pt ly=án való elhelyezkedésre nem kapott megerJsitést,  

♦ =2,7%=3fd  
++=  3 

 f6 26 1,6 % = a javasolt pályán lévőknek 2,85 a-a  
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személyiségbeli kontraindikációk miatt; nem javasoltuk  

szakma tanulását, hanem "csak" betanitott munkát; "csak" a  

ginnsíziumra kapott javaslatot, nem pedig azutáni konkrét-

felsőfoku nály ire./  

De figyelmet erdei el Y. köv. cso portunk anyagáb6l az a  
7,07 = 13 fő is, akik nincsenek a javasolt pályán, de sze-

retnánéb arra áttárni; köziliik 10-en 'riosbszu levéllel vála-

szoltak kérdóivünkre, amelyek köszönetet es további kérése-

ket - kérdéseket tartalmaztak.  

Nem a javasolt pályát megvalósitóknák 60 a elégedett a  
pályatanácceel. Ugyanis a sedndékcukban állott a szaktanács  
elfogadise, egyéb tényezők miatt nem sikerült ezt megfogad-

niok. De  a szélesebb pályatanács által tartalékként kinált  

S. javaslat v. rokontea ület mezvalusitdsra kerúit.  

c.rdekoe  adalQk t_hosy azok közül. akiLnincsenek a Java-

solt pályán és a   ~ál:vatanáccsal  v. /és v  ssztott ~~ilVályuk- 

kal elégedetlenek. fQltdn6en_pok azoknak a száma,, akiket  va-  

lam.iicor él aelké zelósa3sben n er tdettüak me  sz- m~- 

1; isé;;beli kontrs~indikácisSi; r~.iattt  /Sa ját szaktanácsolt I.  

követési mintámban e csonortnai, 66,7 %-a!/  

Összefoglalás  

ráz eddigiekben követtük tanát a pályaválasztási torténáat  
es a pályafejlődés folyamatának azt a szakaszát, aineljben ki-

bomliK a pályával való azonosu.ás.  
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Adataink  o-' értelműen amellett szólnak hogy a szakta-

nác8adis  nagy mértékben könniiti és eredményesebbé teheti  

/ill. vizsgálatunkban zömmel eredményessé tettei a,RAlzir  

ra való felkész:ilést  és a pával való azonosa ld t. +  Ami 

viszont a munkában való önmegvalósulásnak, a hivatáL.sal, 

elkötelezetten végzett és t!areadalmilac hasznos -!unkavég-

zésnek els3]let es feltétele. 

Sokat mondóan viló►gitanak erre rá t ittner adatai, a be-

válással  kapcsolatban: 

/h beváltak teljes mintá jén^k 74,6 q-át képezték. Nála a be 

nem válás kritériumai: nem vált be, aki nem vizsgázott, 

tanácsolt képzést megsz?kitotte, a nílyatanácsot egyértelm`i-

en sohaee követte v. később tért el./ 

A be ize.1 váltak hajlamosabbak szakgát változtatni /ssl, 

gyakrabb'In elégedetlenA pályájuLkal /os/, gyakran rossz 

munkakarakterrel rendelkeznek /ss/, gyakoribbal. náluk a pazi-

chikai zavarok /ss/, gyakran rosszabb intelligoncirival ren-

delkeznek /8/, gyakoribb a gyenge tanulmányi ered;aény /ss/, 

gyakran nem tudnak emlékezni a pályatanácsra /se/. 

Az ismertetetteken tul, ezt igazolja még Torsos Ferenc-
né teljes, vonatkozó küzlóoc; is. , ..iszerint a iskulavál-
tást követő félév elteltével "Yegállapitható, hogy min-
den iskolatipusl an jobú eradiatinyt értek el az átlagoan'l 
asok, akik ezaktdnáceadás alapján választottak iskolati- 
lduat, szakmát. Á:ilin'sen a szak- ás al;,pazé tárgyukban 
mutatnak sokkal jobb eredményt. Az eredmények között kell 
feltétleniil megemliteni a tanulók elégedettségét, jó kéz-
érzetét." 
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VJittmer adatai egyuttal nyilvánvalóvá teszik, apit Alb-

recht - Borbély talán kiss6 sarkitva uzögezett le:  " oria  

valaki megtoltad ja-e a kapott t__ anácsot ya sem, non 1 ehet 

lényeges a hatékonysári szem7ont iából." Eredményeink isme-

retében hozzátesszük: tudva, hogy a tanács megfogadásában  

a személyisé, belső  és külső - sokszor kiszámithatatlan,  

ám igen parancsol6 - hatótényezőin túl, csak egy  tényező  

a pszichológus munkája; de a tanács mafogrOA án a k esélyét,  

bizonyos ob jektiy hatáirok között  v a l an e 1 y e s t  

iavithitjuk  v. ronthatjuk mi is. ,A /,1,av so t és merfoaadott/  

ál ára való felkészülést és 	á1 yáv való azonosulást 

v3 zont  n 	mért és;be n  811;14thet'iik  

biz  o n ' o e ___p_-o  n t i ___JiÖ. Herzberg elmélet: a  

motiv torok alkotó munka esetén elleneulyozni tudják a men-

tál.hy,lénés elégedetlenséget./ Hiszen az ember - munka vi-

szonya: dinamikus kapcsolatrendszer.  

Ugy véljük, dolgozatunk e pontján már nyilvánvaló, hogy  

indokolt volt bevezet3nkbon a szaktanácsadási folyamat, ta-

nácsadasi atratíógiánk és Felvállalt szaktanácsadási cél ja-

ink, feladataink e özetes rdt,zletezése. Hiszen csak ezen  

előzmények és az eddig ismertettek után együtt válik érthe-

tővé itt és a továbbiakban, hogy miért tekintjük magát a  

szaktanácsadást is a konkrét Dé6llya_tanácson túlmutató sok-
azálu. soktónyezós hatásrendszernek. s Ezen összetett hatás-

rendazerb3l érthet5 az is, hogy ~ sazes~ sé ében Mért itélte  

a: I.  böv. 	zöme J92.4 a?1 a maga számára hasznosnak g  
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szaktanácsadást; attól  fiietlenla  host a direkt gályata-

náccsal elégedett volt-e, meg akarta-a valósitani.  

1. iz. munkahisotózisdnk objektiv identifikációra vonat -

kozó oldalit e f  észóben. azub jektiv identifikációs vonatko-

zásait részle  c sen  látjuk  igazolv a . Miszerint  

-  a szanyizagál.ta: "koreso ~,ort.iuk átlagánál tuáatosaünak 

Qs intenraltabbak a pályár felkészt lésben": szakmai  

jövő j khöz v`16 érettebb viszonyulásuk által közvetle-

n :il is kimutatUatóanpovábbá az által, hogy jobb az ob-

jektiv pálya- é3 iakolaidentifikációjuk /eredményesség,  

elismertségi,  

- jobb a szubjektiv pályai dentifikáció juk is /eiégedett-

sóg a vólasztott pályával./; de nemi jobb a sza..vizsgál-

tak szab jektiv iskola-identifikációja mintánkban.  

A. II. kővetési csoportban /I. éves középfokú iekoláso s/  

az eddig ismertetett eradmények önmagukban nem elégségesek  

az eltérés  magyarázatára. Ezen adalékok birtokában egyelőre  

inkább csak feltételezhetjük, és a további fejezetekben iga -

zolhstjuk, hogy a kontrollcsoporthoz viszonyitott eltérés  

oka a szakvizagilt I. évisek ónmagokhoz, szakmai jövőjiikhöz  

való érettebb, igényesebb viszonyulásában, t: l jesitményeik  

értékelésének önkritikusabb voltában keresendő. /Hiszen lé-

nyegesen eredményecebbek és elismertebbek iskolájukban, ill.  

munkahelyükön, pályájukhoz való érzelmi viszonyulásuk is 16-

nyegusen jobb, mint a kontrallcsoportball, az adott iskolával  

mégis elégedetlenebbek. 	az igaz, talán érvén'yos az I.  
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követési csoportra is. A két követisi csoport eredményei -

kizárólag csak itt - feltsnően közelLillnak egyniáshozEO  

Lm egyelőre elégedjünk meg  azzal , hogy i6aLolva látjuk:  

a szaktanácsoltaknak e4;4rtelm:íltn  jabb ~ szub- 

jektiv uálJaidentifikáciááa. de szubáektiv is-  

i:ula-identifikáció.ia nem.  

Fejezetünk végére érve meg kell állapitanunk, hogy a pá-

lyapezichológiai kutatások, határtudományai s jelen dolgoza-

tunk is változatlanul adósak a pályaválasztási történés ágen-

seinek, dinamizmusénak ko:aI)lex ismeretével, a szaktanácsadási  

folyamat ennek megfelelő modellálásával. A szaktanácsadási  

folyamat stratégiája tekintetében is  kevés a kisiurnk' lt isme-

retünk. IlyrmGdon a f olyamatirár iy itás hatékonyságát változat-

lanul nehéz leképeznünk. Pedig szaktanácsadási tevékenységünk  

hatékonysága további növelésének és differenciáltabb méréeé-

nk jelcnt5o eszköze rejli',. benne. Az  itt vázolt hir..^nyok bő  

lehetőséget kinálnak a későbbiekben való, elmély iltebb vizs-

gálódásaink számára.  

13,4  érezik viszont, hogy első lépésünkben reálisan ki-

tiizhető feladatainkat elvégeztek.  
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"Az ember először akkor alkot,  
mikor létrehozza független  
Önmagát." 	Thomas Auchter  

III. 

1. Az élqtp á l v a erg d ct é n y e~ sé ~ e 

azenaont  lQbó1 	$zii 	L _s  nem  

p 1 1 y  e s  p  e  c  i  f  i   k a s 	s z  e  ir! á l v   i  a  ég  v o -  

nasok  

Az előző résiben jelezt.í:, hogy visszatériink nép, azon  

ezemsl isé_t.9n"ezőkro amel'eket a külcinbúz5 szerzők haté-

k.onveAL-vizsgul,atukban figyelembe vettek, ill. összefuggésbe  

hoztak az objektiv plyaidéntifikációval /aredményesség6el/,  

szubjektiv pályaidentifikációval, ill *  a tanácshoz való be-

állitádássa1. Lzek igen kiilönbözőeiá.   voltam. 

- Vittnernélt az intellektus beallitottsága, aunkekarakter,  
mag abiztoseág, kepcsolattartiásra alkalmasság, pszichikus  

e csűaég•  
- ititodknánál: reguláción szint, érzelmi haraónia, a szemé-

lyiség érett:; {ge, munkához való viszony, eredeti ::p s, a  
döntés önállósága, szociabilitás, szocializáltság.  

- Albrecht - Borbély: k5zlaményiikban nem részleteztík,  az 
energiafedezet szerepére utaltak csupán.  

/Borsos Ferencné t nerc vizsgálta./  

-  Jizsgálatunkbant értékorient ció; /s benne, a munkához va-
ló viszony; dominancia /a dominancia mértéke mint az öngr-
vényesités ere je/ és pozitiv emocionalitv .J /a .iásokkal szem-
beni elfogadó, szeretetteljes attitűd és ezocializáltalg/  

,énkép 6a énide°ál vonatkozásában.  
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Witttaar  szerint  a ife jezetten értelmesek nem állitó1nak  

be a pályatanáoshoz /sa/, inkább követik a pályatanácsot /a/,  

és többnyíre beválnak /8/. :fiig az intellektus árzeltmi _ be  l-
1_itód :a  ara hajlamosak kevésbé követik a pályatanácsot /s/,  

gyakran volt előzetes pályaelképzelősük, ami m eta, mint 3 pá-

lyatanács /s/, gyakrabban fordulnak elő a be nem válta' kö-

zött /a/. A nem m abiztosak`  ~átlsisos kevssbá követik a  

pályatanácsot /as/, többnyire 6k a "nem bev:lt"-a'' i s/. A  
kapcsolattartisra alkalmas szemel ,  ek között gyakoribb  a  vá-

lasztott pályával való elégedettség, mig a kacsolattart fis-

ra nin alkalmas személyek között ritkább /s/. Wittmer szerint  

ugyanis a kapcsolattartásra alkalmasság "kapcsolatban áll 4  

saját faulttal való megelégedettséggel". Wittmer a sikeres ;}á-

lyavaasztáaban még szociálpszichológiai komponens fontossá-

g:ít is jelzi: az apa foglalkozáséhoz rokon pálya választása  

és a boviláa között is szignifikáns óssd.efUg ;ést talált.  

Ritoókné  az általa kiemelt /szaktanácsadás idején vizs-

gált/ személyiségtényezők diagnosztikus meglétét v. hiányát  

pályacsoport-specifikusan vizsgálta. Egyrészt pályacsoportok  

szerint rendszerezetten dolgozta fel, másrészt a követé:,ben  

kapott pályaideril;ifikáció /objektiv, uzubjektiv/ mértékével  

vetette össze, ill. a tel jeeitménytesztek korrelációját kü-

lönféle diagnosztikus minősége&kel és pályacsoportokkal kap-

csolatban vizsálta.  

Vizsgálatai alapján megállapitotta, hogy a tol jeli ta ény-

teszteknek az ob jektiv identiikációval való kapcsolata szo- 
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rosabb, mint a szubjektiv identifikációval. A "tcljesit-

ményértékek és gálya identifikáció közötti összeí'lggés pá-

lyaepecifikusan jelenik meg és nem általánosságban."  

llifferenciá.lt vizsgálati eredményeivel bebizonyitotta,  

hogy "a Dál.yaidentiiikEició, s a mögötte 	személyiség- 

háttér egy sa.1átos anargiatóbbjetat :1461thi,  a pál ~ auaegvaló-  

sítás egész folyamatában". Ebben "a .dép0sségek csal, a szak-

Agate.  de nem eiégséges feltételt del,e;ntik".  

Viszont a pályához sz'lksóges s)oci<í1.is kurakter  jegyek  

"belső dnszetótele részleteit tekintve annyiféle lehet,  

ahAnyféle ? Ilya é3 egyén  megfelelés mérlegelését kell  elvé-

gezni".  

"A rályaidentifikáció személyiségben rejlő feltételeinek  

egymásra épülő, egyre mélyinú, egyre bonyolultabbá váló"  

rendszerében 1. rétegnek tekinti az egyes, nerc specifikus  

részkÓpességeket, 2. rétegnek a specifikus képességek tar-

tományát, 3. rétegek a specifikus szamélyieé ;tartalmakat.  

A 4. réteg pedig azon , l 	noQ "enemélyiségtula.idQZ1 ci.nak  

e_pzint je. amelyek jolanlóte bdrmilm9n uá1: a L:‘p e :l oan az  

egész életút eredményes és rendezett alakulásához szükséges".  

Es "amelyek ne'létének hiánya rendkivül megnek,eziti a pálya-

vitel hosszútávú eredményességét"; "a helyes pélziavassztás  

hiányukat ónmagában csak ritkán képes ellensúlyozni."  

,:zeni :1ltalánoe személyisógtula jdonságoket Litoókné a már  

felsorolt személyiségtényezőkben találta meg.  
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Ai nem a Szaktanácsadás ide jén kapott diagnosztikus ér-

tékek pályaidentifikációval való esszevetéeével dolgoztunk, 

minthogy bennünk a követés idején kapható minőségek érdekel-

tek. Leszögezhetjük, hogy a pályával való azonosulési folya-

mat és az azt éltaldnosan erősitó személyiségfejlődés sok 

/külső és beled/ tényező eredője. Azt kell keresnünk, hogy 

ezekből a személyiségfejlődésben rejlő feltételek közül me-

lyek azok az általános személyiségjellemzők, A4  amelyek alap-

vetdek, k4 ugyanakkor amelyek fejlődésébe - alakulásába a 

szaktanácsadás belenyulhatott, 9L, komplex szemléletmódra tö-

rekvés iink miatt ügyeln ink kell a vizsgp ' ódás számára kivá-

lasztandö azemélyiaégje11eaz5k negv'2.asztáoában arra ie, hogy 

m  ár általénosabb és lényegi paraméterek legyenek, de 	a 

szaktanácaadással direkten vonatkozásba hozhatók legyenek. 

A  szaktanácsadási hatékonyságot a  pályafejlődést elősegitá, 

általánosan befolyásoló azemélyieégtényezőknek a követés idő-

pontjában való fejlettségében aktuális mértékében és szakta-

nácsadástól függésében kereassk. Koncepciónk e tekintetben 

más, mint az ismneratee hatékonyságvizsgálatok. Wittmer, Ri-

toóknz, Albrecht-Borbély a hatékonyságot nagyobbára a tanács 

beválásának kontrolljaként /a tanács prognosztikus értékét/ 

vizsgáltra. 'intho;y ezen vizsgá16dáeok differenciált, hite-

les és kellően dltalánosithatá eredményeket hoztak, mi a 

szaktanácsadás utáni továbbfe jlőddsben keressük a tanácsadus 

s zerepét. A követés természetébe adódott  néhány, módszer- 

W l lsztáat behatároló, technikai jelle ,u tényező is. /rregyen: 

levelezésben is megoldható papin-ceruza eljárás, ne legyen 
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mezoldása túl időigényes, a mekárdezattben lehetőleg őszin-

te saját-választ inspiráljon, stb./ La a meghatározó mégis  

csak az maradt, hogy mi lyen által ános. a 	 fe il ődé st n m  

)úlyas2ecifikusan meghatározó személyiség feltételeket tar- 

tun 's  a 	 ebbekek vizsó dásunkban. Ugyanis ktve- 
tési technikánk neon teszi lehetővé, hogy a Ritoókné által  

kiemelt, általunk is alapvetőnek tartott általánas személyi-

ségtulajdonságokat vizsgáljuk. /Időigényes, egyéni személyi-

ségvizsgálatok sorát igényelné az aktuális dia_,nosztizálás./  

1. Abbdl kell kiindulnunk, amit előzetes f'lt telezése-

ink, ill. mindennapi munkánk céljai 4s ta)aeztal-tai alap-

] ~ n száeztLink le  a tekintetben, hol.v mit ad /mit akar adni/  

a szaktanácsadás /a konkrét pályatanácson túl/. Jsszefoglal-

va, ha a szaktanácsadás égúsz 	a foly mat4iyal n e,_ _zvobb ánisnere- 
tet . ~iffn'onciá .t  bb  énide ,3lt ,~ tudatosabb  vnvezárlésre és  
sz ,ai gletvezet6ei aná116sd ra való tcrekvést - ké• ess{ et  

szándékozik e16..o tani, a.  .kor 	nogv  vize , áiraunk  

is eriek hatékon4ság t hall. /Rbban implicite benna van az  

életértékekhezvale tudatosabb viszonyu43o feltételesése is./  

2. A  ősik kiindulási pontunk nem ennyire tapasztalati,  

inkább elméleti indittatásu. Ugyanis szaktanácsadási célun-

kat megfogalmazh.Itnénk eképpen is: a személyisén saját lehe-

tőségei szerinti, optimális kibontakozását el5segitő, érett,  

integrált /s ez által adekvát 5nvezáriő képességgel biró/  

szintje irányába fejlesztés.  
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Azaz eljutottunk az érett. inte..rúlt  személyis 	f ogal- 

mr hoz. 

Altport /19a0/ szerint az érett,  és zeét ea  személyiség 
6 kritériuma: kiterjedt  én-érzés jellemzi - emberi ha - - 
aaolataiban elfogadó - érzelmi biztonsággal rendelkez ik, 
vagyis elfogadja ínmagát - a k..1s5 valóak ae,felelő-
en élvezettel de rugalmasan viszonyul a külvilághoz  - 
Lszhangban életfilozófiájával - és kellő humorral. 

Horváth László Gábor meghatározása szerint /1972/ "Az n-
teg rralt  személyiség állandó, bár ne.:i merev, adekvát c :eleh-
véere képes az életnek nehezebb körülményei között is, meg-
gondolt és mantes a gondolkodás parataxisaitól, képességei 
fejlettek és egymással összhangban vannak, magasfokú önura- 
loirial bir, az élettel megkezdeni kész, érzelmi zavarokt5l 
mentes, életszemléletében vannak kitszátt értökei és iletel-
voi, van egészséges világnézete." 

A kialakitand6 maguabbrendü személyiség ismertetőjegyei 
Horváth László Gábor szerint: autonóm /önmagát meghatározza, 
de cinmagát korlátozza is/ - önórtékérzés, önérvényeaités 
/az önkifejtés jogos mórtékóben/ jellemzi - 3sszhsngzato3, 
integrélt - felelősségérzettel, értékekbe vetett hittel 
bir  -  s mindezek megval6sitásának feltétele, hogy megfele-
lő intellektussal rendelkezzen. 

A szeuiélyiaríg érett, egészséges, ill. magasabbrendű szin-

ten való önmegvalósitásában igen lényeges elem a személyiség 

érettsége, amely "a lényeges diszpoziciók és regulációs tevé-

kenység olyan minimális érettsége, amely a karakterbeli 	 

lár.deág  és oályaalakitás, kritikus helyzetben probléma mepl-

dás inak a döntő kéT)eseó  ót adja"  /Ceirszka 1977/. Lényeges 

mozzanat, amikor a  fejlődő  személyiség eljut arra a fejl5dési 

pontra, hogy önmagát is megoldandó problémaként éli meg; a e 

pontról eljut az emberi életút - életaktivitás 3. fokán egy  

olyan ninimális érettségre, hogy a perszonalizálódásben év 

szocializálásban kialakuló modális személyiség az enkulturá-

ciós folyamatban  bizonyos szinten és adekvátan meatan:ilja meh-

érteni önmagát.  /A perszonalizálás folyamatában az ember ki- 
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alakítja önmagát, orientálódik: életterveit és ac~iirációit 

munkálja ki. A szocializálódási folyamatban szakadatlanul 

me'oldja saját pozicióját, de szociális lény gyanánt, az 

enkulturációs folyamat 3. minőségi fokozatában pedig a per-

azonalizálásban áa szocializálásban kialakuló moddlis sze-

mélyiség megtanulja megérteni iinmagát. Kosco 1974/ 

ezt az enkulturációs fokot már a perszonalizálás elac-

vető életkori szakaszában /a serdülő- és ifjúkorban/ bizo-

nyos fokig ki kell munkálni. Azért tartjuk fontosnak hang-

súlyozni itt, ill. szaktanácsadási tevékenységünkben, mivel 

ugy tapasztaljuk, serdülőink és if jaink nevelésének egyik 

leginkább hiányzó területe.. :Wig  csak  az önmagunkhoz való 

adekvát viszony vezethet az élet sokoldalú teljességére és 

ölet-elégedettségére, harmonikus és hatékonyan önmegvalósi-

tó óletvezetésre. 

Am  az  önintegráló motivumok /Kozéki B. 1980,/ erőeitése 

de  a megfelelő enkulturációs fok Önmagukban csupán az egyén 

önmagához való paasziv viszonya volna; a  igy Önmagában nem: 

sokat ér, a sokféle megoldási mscaanizmus /a te :• takbe való 

átforditds lehetősége/ kellő isiaerete nélkül. Valakiknek meg 

kellene tanitani /a  mindennapjainkban egyre inkább hiányzó 

adekvát raodellnyujtás empiriájdn tul/ tudatositott szinten 

is, hogy "megfelelő kognitiv folyamatokkal tudja érzelmi fe-

szültségeit ugy kihasználni, hogy optimális viselkedési vá-

laszokat eredményezzen". /Kozékl. E3./ 
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Tehát 3z éret te, inte:.r• 31t felnőtt személyisében tisztá-

zott az én és a külvilág viszonya  /egy viszonylag érettebb  

minőségben, a tdrsadnlom szánóra értékes formában hozza ag7en-

&ulyba magában az ellentétes {s kilönboző tartalmú tendenci-

óknt/i van egy szilárdabb képe a kílvilágról, önm .  g, r61 és  

tervezett önmagáról. Ez további én-stabilitását biztosit ja,  

lehetővé téve a felnőtt élet őnme ;7valósitásának ivében a kon-

zisztenciát  é3 autonómiát: érzelmi kötődőseiben, párkapcsow  

latéban és hivatásában.  

A, felnőtté válásnak életfeladata  a fAntiqk  1-i.~unkál áaa. 

A feln5ttkor kilozöhén a serdiil3 - és ifjúkorban kell ennek  

a g•yernekb81 /v:ólto .6- és fiiggáből/ v .al6 átalakulásnak a  

fordulatát megtonni, a gyermeki egyensuly állapotából a isl-  

nőttkuri egyensúly állapotába jutni. 4ppen ezért a felnőtté-

válás válás 3 nagy pszichés feladata P.Bloss szerint /idózi Vikár  

György 1984/ a belső megszilárau?  ás, külső megnraldeitás és  

a teraumamaradványokon dobozás• 	utóobi szerepe az elcib-  

biek zavas°talannd tétele, az autonómia raegval+3sitása. Nem vé-  

letien, hogy  az egyéniség ezen ti3réspont jk kör`si krigt3lyoao-  

dik ki. / Az Ln kibontakoztatási törekvések pedig a szemé-  

lyiség kereséaik2221,Anak fokát tükrözik /Jakabné szilágyi  

Klára 1972/.  

3. Rókusfalvi /1963/, Csirszka /1964/ eredményeivel egybe-

h•ngzóan Mohás Livia  azt találta közé iskolásoknál történt  

vizsgálataiban, hogy kevés az információ juk saját akr51,  

az is bizonyos sziik területről :zárt azib, az ismeretek ritkán  

érik el a tudatosodás megfelelő szintjét.  
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Ser1ű181n, k. ifjaaiink_ énképének vizsgálat ib 	,ohf~s Livis 

/1978/ a személyiségi szilárdságúnak nagyfoka hiányát, az  

általános elbizonytalanodás és éngyengeség, as ónértékelés  

és önreguláció gyengeségeit "diagnosztizálta".  

Napjainkban /fokozottan/ a bizonytalanság, éngyengeség  

élménye jellemi ezt a korósztá1yt. "itözérzetiikra" a gyen-

geség, erőtlenség, bizonytalanság lesz jelleaszó n  az "or.Chi-

ány" a jellegzetes. Éppen ezért a "szilárdsáág téma a leLpre-

fer.il.tabb, ez foglalkoztatja Őket a leghatározottabban, g3ren-

ges eiri.:l túlsúlyos."  E: cilárds 	,~tartatts 

"a másik ember"a érzékenység. ...k másiknag , területe.  

°et kell értenünk Mohás L.-val, hogy sürgető össztársa-

dalmi, elsősorban pedagógiai feladat középiskolásaink szemé-

lyiség sziláruságát kiépitő programok kidolgozása. Tervsze-

rlen szilárd, önmagában bizó  -  azaz saját fogalomrendszs-

rankben: gutono_ észcél;_ ere konziszteng /rugalmasan azi-

lérd/ - éretten intek,rilt /aki szúntelenll l: épes megoldani  

az án és a külvilág viszonyát/ felnőtt szamél:,-iság kial,aki-

tásápak _a feltételeit kell megteremteni. libben próbálunk se-

,iteni a hozzánk fordulóknak 4 is szaktanácsadüsi munkánkban.  

Mi - még nem ismerve akkor Mohás Livia vizsg lati ered-
ményeit - szaktanácsadási tapasztalataink alapján jutottunk  

hozzá hasonló véleményre; s n agy szerepet játszott abban,  
hogy követési vizsgálatinkhoz a Leary tesztet választottul 
amelyben az  énkép  és énideál éppen a szilárdság - ás a más ik  
emberhez való érzelmi viszony tengelyein jelentkezik.  

Akkori módszerbeli mérlegelésünket még alátaraasztottu a  
serdülőkor és ifjukor életkort se játossigainsk figyelembevé-
tele. /is serdulő és ifjú :szeretne a felnőttekhez hasonlitani,  

tehát dominánsabb és autonómabb lenni; s az ebben való önis- 



61. 

iaereti - önalakitási érzékenységet éppen a dominancia igény 
átmeneti tulzáeai is mutathatják; érzelmi élete felfokozott 
&: s mind differenciáltabb./ Jovábba e módszer - v_ la zt írunk 
mellett szólnak Tomé vizsgálatai és megéllapitásai az önie-
meretrül. Tomé szerint az önismeret 3 dimenziója az énesség 
- Önuralom - szociabilitás amelyek szintén a Leary teszt-
ben való értelmezés lehetőségét nyujtjsk. 1 pontban lényegé-
ben ugyanahhoz a következtetéshez jutottunk vissza, mint a 
praktikus szaktanácsadásból /1./, és mint az elméleti - de-
duktivan kiinduló /1./ vizsgálódási szemontok meg4llapitá-
8ána. 

4. De hasonló kővetkeztetésre jutunk akkor is, ha Molnár 

Péter /1930/ és Szende László 1977/ nyomvonalán indulunk el. 

Hiszen mindkettőjüket foglalkoztatta a kérdje: melyek azok a 

tulajdonságok, amelyek a pályaadaptációs folyamat mindhárom 

szakaszában /a pályaválasztás előkészité e - szakmai fel-

készülés - munkahelyi beilleszkedés, beválás/ seitői le-

hetnek az egyén önmegvalósitásénak és érvényes lésének. 

szende lászló az alkalmazkodó képesség munkatorsi k dcso-
1st, vezető - beosztott viszony, szakmai érdeklődés, inunka- 
t l jesitmóny, munkahelyi elégedettség tényezőit sorolta f©l. 
A beilleszkedés sikerének alapvető feltételeit 3 tényezőben 
foglalta Össze: "a magas szinti szakmai elégedettség, a tuda-
tos szociális alkalmazkodó képesség mellett a pályakezdés 
kezdeti nehézségeit feloldó munkahelyi tÖrődés". 

molnár Páter középiskolások társadalmi mobilitásának pszi-
chés feltételeit kutatva, rae;állapitotta a gyermekkori önél-
lóság -, továbbá a teljesitmény szokásainak alapján jelant7,.e-
z3,rárétegoződő, tudatos önirányitás - és orientáció szerepét; 
ami a kázépiekolás érvémyee';ilés feltételeiben mar mint alko-
tásvágy és teljesitményorientált óletvezetés mutatható ki; a 
további felemelkedésben pedig lényeges kritérium ill. predik-
tiv árték'i, hogy .me ;  ele13 szintű vezlt3i érdeklődés 	és szoci- 
abilitls ej;üttese rétegeződjön rá. 

5. .:.mer utolsó k,izelitésben, nézzük meg még a serdülő - és 

ifjúkor, a felnőtté 'tilde   jellemzői- élz tfeladatai oldaláról  

is a 1;sz3ks+égesebb személyisé;:von,ásokat! /IikÖzben nem tő-

vesztjak szem elöl: "az  életkori sa j itossák;ok ismeretére nem 
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azért van szzkségUnk, hogy azokhoz passzivar alkalmazkod-

junk", hanem célunk éppen a fejlődés elósegitéce, a "sz:ik-

ségesból optimálisan lehetséges" kibontakoztatása. Juró La-

jos 1967./ 

Mint mondottuk, a felnőtté válás a keresés állapota. A 

serdilátf jd alapvetően leendő felnőtt szerepeinek identitá-

sát, felnőtt ánmegvalásitásának lehetőségeit keresi.L'nnek 

azükaégazerü előzménye az én- megismerésének fokozott igéa 

nye és érzékenysége, majd az alakuló énideál - részletek meg-

fogalmazódásának arányában rajzolódik ki az énalakitás i ;ínye, 

miközben mind több oldalról és mindinkább kirajzolódnak fel-

nőtt - szerep identitásai. A hármas feladat /falnőtt szerep 

keresése - énfeltárás - énalakitáa/ együtt haladva és egyás-

sal dialektikus viszonyt alkotva a fejlődés folyamatában kö-

zeledik egymáshoz; majd  találkozik és e ,ybenő az énkibonta-

kozás a felnőtt szerepel, s előttünk áll az ifjú felnőtt. 

Az énalakitás irányai /az integrált felnőtt személyisé, 

irányába haladva/: 

1. az én ős a ]c lvilág viszonyának tisztázása 'és kimunkálása 

a/ tárgyválasztásban: énideálban, a személyiség irunyult-

ságában, életértókekben 

I)/  a viszonyulás adekvát eszközeinek kialakitásában: af'fi- 

lációs és teljesitménj orientációs vonatkozásokban 

/az érettem iL,tei r ílt felnőtt személyiségvonások kiala-

kulaaanak irányába ható koaponeneek/ 

2. az egészséges felnőtt személyiség konzisztenciájának, ru-

galmasan szilárd mogbizhatáságának kimunkálása 
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a/ önismeretben 

b/ tel je si tményben 

c/ szerepazonosulósban,, szerep- elégedettségben 

/az egészséges, konzisztens feln3tt személyiségvonások 

irányába htó komponensek/ 

3. A tudatos, öná116, önmegdban bizó önvezérlés /autonómia/ 

kialakitása 

a/ a döntési képesség 

b/ megfelelő regulációs szint kialakitása és rö ;zitése 

mellett. 

A nálsra dvánett , mint identifikációs ta?^talol aiva,ránt ma-

pába foalalia és ki is. fejezi mindezt: a személyis 6a irányult-

ságának fejlettségi  szintjét  - az énkép alakulásának stádiu-

mait - a személyiség autonómiájának fejládásét. 

.: Ren ezért a , ;,.1lyakivánság fe iládésében - a megfelelő  

íd3ntifikáció3 modellek, tevékenységi és szereptapasztalatok 

identifikációkat közvetl nál alakit6 hatásán tul - a asgfe-

1n18 iránvultsLoknak-  önismereti  csomópontoknak,  a mind tuda-

tosabb 6$ .mállóbb 3nir3n:,ritásnak en aránt része van. 

Az autonómia /önvezérlés/ tudatos kialakitása tulajdonkép-

pen önnevelés, fő   37, 5n11l6 döntés káneeségének• és 4 

glaniel5 rek;aláci3s Izintn3k a kialakit6ss. 

Nem véletlen Shapiro /1930/ megállapit isa • egybeesve a 

pszichoanalitikus elméletekkel és saját tanácsadási  tapaszta-

latainkkal is - , hoary a serdAld  személyiségzavarait az 
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f kezza, ha valamiképpen "az ego- viponyla' os autonómiáid-
b__an  a kornak megfelelő fejlődést tekintve, lemsradds van".  

a hiány 	sszef i 	a  szülők e ;o- zavaragyival"; a serdülő- 

vel szemben tanusitott viselkedésben és a serdülővel kapcso-

latos véleményben fejeződik ki. Ezért fontos, sok esetben 

meghatározó a  szülővel  is a mo:felolő fodlalkozds a tanács-

adási folyamatban. /Beleértve az dnmagó'hoz, gyermekéhez, a 

k.1lvllághoz va16 tudatos, tevékeny 6 érzelii vi3zonyulása-

lnau, attitűdjeinek áthangolását, kette jUk egymdsközti vi-

sel:%'dése korrelzcib fának beállitisát is. E foly amatból már 

az els5 lépés is sokat igérő, ugyanis a beinditott kodnitiv 

funkciók a viselkedős kognitiv kontrollját biztasitjdk és 

attit;ldváltozáshoz vezetnek./ snnek elhanyagolásával egész 

munkáink veszendőbe mehet. Ugyanis a serddló önálló vélemé-

nye és tettei ezekben a szUlákben mobilizéi jók a defenziv 

magatartást, és ez a serddl6re fékező hatású. 

Nem véletlen, hogy találkozunk olyan dependens ir:óny ekkel,  

hogy a tanácskérő helyett ddntsünt_, mikvzben 6 tal jesen ;}asZ-

saiv maradhat. Ebbe a csoportba tartoznak a "misztikus cso-

davárók" is,  akik mindi "majd" tanulnak, "majd"  dúntenek, 

"majd" akarna, "majd" tesznek. 

A választana,. dvnteni tudást tanitani kelli  - mondja Wyss 

nyomén Vekerdy Tamás is /1969/. Buda Béla /1969/ is ugy lát-

ja, hogy "amikor a pályaválasztás problematikussá vált, ... 

a felnőtté válás, az únúiló, autonóm egzisztencia kialakitá-

sának valamiféle nehézségeivel állunt szemben". 

Csakhogy a oerddlőkor alapvet5 ellentmondása. hogy raikdzben 

autonómiájának kidolt.oz33á0  t 3rekszik, alapvet5 megvalósi- 
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tósára c lethe]yzetónél  fogva méí ninca  lehetőadus  Kortárs 

csoporthoz viszonyulásaiban van erre leginkább módja, s is,y 

önalakitásán túl ez v 31h ' t autonómiája próbálgatásának leg-

főbb gyakorlóterévé. Mohás Livia ezen ellentmondást a követ-

kezőképp látja; "az "iskolapad korszak" átmeneti állapota 

megnyúlik, miközben valamennyi jelentős döntés, amely az 

érait életszakaszokat is meghatáro'za, ehhez a korszakhoz 

köthető. /Alapvető értékválasztások, szaAmai azonosulds, a 

felnőtt  szerepek be-gyakorlása, a szexuális gyakorlat megkez-

dése. /A döntési alternativák gazdagsága pedig ... mindig 

növeli a bizonytalanság szubjektiv érzetét." Mitöbb, a lehe-

tőségek kibŐváltek, a változások felgyorsultak, az önmegha-

t rozs és életmódválasztás komplikáltabb napjninkban, nehe-

zebb tAékoz6dni. 

Gericke /1973/ magát a pályaválasztási tanácsadást is ugy 

határozza ;reg, ho y "célja a döntéshozatali  képesség  és kész-

ség elósegitése, ebben a fiatalnak aktiv részvételére van 

szükség". Klimov /idézi Gericke/ szerint a tanáeaadr a sze-

móly- ás döntósközoontú eljárás, ami ly a vsz.-től önelemzést, 

alternativ tényezők figyelembevételét ifi; r li, rogy végül a 

tanácskőre tudjon dönteni. 

serdülő ünismereti érzékenysége a későbbi önirány_itás 

alu,.  ja .  Csakhogy gyakori. i:3r Y  az önismereti érzékenység fe 1-

lödésóDen lemaradas, torzulás vagy ónismereti elzáródás ta-

pasztalható. 	ilyen esetekben többek közt az aktív önisme- 

reti igény felkeltése is pótírandó. Nem egyezer elvontén szá-

molnak be a tanácsadási folyamat végén arról, hogy nem gon- 
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dolták volna, amikor  tanácsadásra jelentkeztek, hogy eny-

n.yire megdolgoztatjuk őket, de ne ;érte, mert nlgycn sok  

dolgot másképp látnak azóta.  

Hiszen sok "bizonytalanságul szemben kinál védelmet az Ön-

ismeret. Olyan elháritási módot ibér, amely a felnőtt élet-

ben is hatékony lehet. Elásebiti, hogy e,;j vál^eztási, dön-

tési helyzetben eaetleL mérlegelni tudjuL, hogy mi az, ami  

a sa jtunk, és mi  av, ami idegen hatósként, mani.ulációkánt  

érvényesül." / érei r. 1976/  

Eképp az alakuló "emberi személyiség nemcsak  !e jlődik, 

megvan a Maga  történelme,  de tevékenységével hitalakit ja sa-

ját mogdt 6s környezetét". /Rubinstein/  

Os21$12,16ak?~~,n sae:1 61etosen is y:sint;ak  át L_ho,gy  

különböző szerzők és szempontok  alap,ján me lyek  n szemplvieéa-  

Pe iletts~ illt  Pe jlesztés csor~ó?ont ~ ai.,  Mint látjuk, 	 

lönbözó szsm9zö Tb81, me-választott zem ,)ontokn^k mertrannak a  

matYuk talai7.kozhisi Dont  si. Nem hisszük, hogy a:,ok saját spe-  

kulaLiv rendszerbe arőltetésiink kávetkeznényei lennének, hs►-  

ne:a szük3égszeriiQk. A falfog3eok eltérései pedig inkább Q kíi 

3ön,báz3 názópontokból ya16 hn~súly eltolódásból ad5 dn a.c .  
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2  

- egéezségasen konzisztens  
/rugalmasan szil árd/  

-  autonómia  

3ni sza.ret  
- teljesitmány  
- szerepazonosulás  

- öuvezérlés  

-  azilard 	 -  őnmaguban bizó  

-  toljcsitciény  -  tudatos  ónirányritás,  
önd7.lő3dg  

- munkatel jesitmény 	 - munkahslyi törődés  
- magasszintü szaLnai  

elégedettség  

- eredetiség 	 - regulációs szint  
- a döntés cinállósága  

e6Eisza44Les konzisztencia:  
önismeret  - 
tel jesitrény - 
/eradetiség is/  
szerepazonosulás • 
szerepelégedettség  

rugalmasan szilárd negbizha-
túsága  

- autonómia /önvez6rl5s/  
a/ döntés önállósága  - 
b/ regulációs szint  

tudatos- önálló- önmagá-
ban bizó Unir nyitás  

-  önismeret  - dominancia /önérvónyesi- 
tés, önve-
zérlés/  
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Miután rendszerezt;ik,  hogy személyes nézőpontunk szerint  

melyek a  megfelelő  szinvonalon kialakult felnőtt személyiség  

ismérvei, mit tartunk a felnőtté válás legfőbb fel adatainak,  

mit szándékozunk támogatni - fejleszteni szaktanácsadási  

praxisunkban, láthatjuk, hogy követisi vizsgálatunk vizsgá-

1ódási para ►méterait ebbe; a rendszerbe illesztetten válJlsz-

tottuk éne;.  A rendszer néhány legáltalánosabb pontját ri d-

tuk meA, azzal a téllel, hogy ezzel, a kapható eredmények  

feltárásán tul, 	további hatékonyságvizsgálati praxisunk  

összehasonlithat6 alaptartományát képezzik, 1  a  későbbi ha-
tékonyságvizsgálati kutatásokban tovább differenciálhassuk  

ez alapvizsgálatokat.  

sl  etérték khez valóvis  cony  

pavbbi rendeGerezési.inkből is tcittinik, hogy miért tartjuk  

Az életértékekbez_vr  6 víszomt  kul.csYontoseáKunnk a x' elnn`t- 

ts válás fol.yamdtában. 

Freud szerint a  s4qtaglyiségfeAlődése azonositá; ok soro-

zata. Á korai azocia:tizációs folyamat megindulásától kezdve  

az alakuló - fejlődő ember a sokféle azonosulással nemcsak  

újabb tula jdonntigobat vesz fel, hanem kisebb - nagyobb ér té-  

keket is. /Mérei 1976/ Kiilönösen kifelezett ez a sere_.16sben,  

a célmeghatározás korában. pppen ezért, a kisgyermekkori el-

sődleges szocializáció mellett /ahol az értékrend alakulása  

im:7rintingezeriien történik/ a serdulés 	/  wl a` ck- 

tákrend az autonóm ezewél -  isé_ :6 alakulásban 'elentéa a le6- 

16nyegesebb az én-alakulás folyamstában.  

~ •  
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A kisgyerekkori késleltetési képességek eleajtítitása ala-

pozza meg as értékek interiorizálásának és a proszociális 

sagatartdisnak , a képességét. /Kulcsár 1975/ 

Az értékek interiorizálásának mechanizmusa: . 

a s::ociAlis feedback normát közvetit - énideáll. válik 

igy  az énértékelás és ónkontroll /amely a belső visszacsato-

lási pont az önszab lyozásban/ alapjávi válik. 

Tehát a norma a felelős az énideálérti /Az énideilért k3z-

vetlenebbül, az énképért kőzvetetteboen. Tgyenis a szociális 

feedback belsővé válásának /a norma beépülésének/ mértéke - 

módja felel az énképért; az énkép szociális feedbackben nyert 

stabilitása pedig az dnbizalovért./ 

'.gint látjuk, "a szociális értékek által vezetett, komplex 

célirányos magatartásnak", az önszabált'ozássnsk a kritériuma 

"a Droszocillie magatartás  _arzisztenciája közvetlen me erú-

aités hiányában". /Kulcsár 1975/ 

Igy válik érthetővé az is, hogy miért csak a serdülőkor végén 

jut el  a  fiatal az önnev3lés megszilárdulásának fokara, s eb-

ben mekkora szerepe van a fokozódó önállósulásnak és az ezzel 

párhuzamosan haladó felelősségérzet n5voLedósének. /Vagyis: 

önállósulás nélkül nincs felelősségérzet, nincs önnaveiés; még-

oly r elfelelő tartalmi gazdagság;í, ám kognitiv szinten megre-

kedt, jyakorlásban be nem épitett normák hiányában./ 

pontokon megvilágitva, újra hangsdlyozddik a család, főként 

az azonos neuiü szőlő interiorizáci jinak szerepe a serdőlő én-

egyensúly - keresésében. /Vó. az ego autonómiája zavarainál, 
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leirtakkal./ Megfelelő családi minták és családi környezet  

biztonságosabb orientációt 6s perzisztencia alakitást jelen-

tenek a proszociális magatartás, ill. az önszabályozás ala-

kulásában.  

A mi mikrokörnyezetünkben életformák, magatartási modellek  

gyorsan változnak'  A fiatalok igon sokféle hatás ald kern-

nek. "Lzen a nyugtalanitó állapoton csak a világnézeti tisz-

tinlátás és az ennek me'felel5 értékorientáció kialakulása  

se ;it." /Kiss Tihamér 1973/  

A sordulŐkor. m.nt keresési   til l8n Ot L  aniugyis az értékek 

fedezésének kora . 1►a értékrangsor eg ei . ebben éli  át ecz-  

méni énÁe megköz litését. önmegvalósulását 	célját és  

érteim ét,~ "s e ~.yben annál lobban tudatosul benne önértéke".  

/Kiss Tihaméri  

Tu arinov /idézi Kiss Tihamér/ az értékek 5 csoportját  

kilönbözteti meg:  

- materiális értékek  

- óletértékek /személyes élet,  

sadalmi élet, béke kérdései/   

• 

társadalmi, politikai értékek /szabadsom,, egyenlüsée;,  

igazs:'gosság, testvériség/  

- a %dvelteág értékei  

- a szellemi kultura értékei /igaz,  

Ritoókné kérd3ivéb31 átvett értékorientációs kérdéseink  

tehrgt a materiális értékek és életértékek köréből merítik  

vizggálódási szeuont1aikg1.  

személyiség, a tár- 

jó, szép/  
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A szaktanácsadásban nem fogalmasunk meÚ direkten normá-

kat e  sem pedig életértékeket. Ahol szUksdges, de  1ehetaéges,  

próbálunk adekvát identifikációs modellekre találisban se-

gédkezni, de elsősorban a fiatal identifikációs élményeinek  

szelektálását, dtrende_;ését, felerőaitését ós asszimiláld-

sát segit jük elő a tanáesadási folyamatban. Másrészt, a ta-

nácsadási öniumereti munka - ha áttételesen is, de - nor-

mák- értékek szerint vonatkoztatott, értékelt énre fix6l.  

/Az más kérdés, hogy a fiatalok útkereső kérdéseikkel nem  

egyszer  "filozófiku©", életértékekre vonatkozó gyakorlati és  

általánoeitott szintű területekre is átviszik a beszélgetést./  

A vizsgált értékorientációs kérdések tartalmi körei /zá-

ró jelben az ide tartozó kérdés sorszáma, mint kád jelel :  

- társadalui irányultság /5/, /rövidités: Tá/  

- munkára irányultság /1, 4, ó/, frUvidités: Mu/  

- családra irányultság /3/, röviditést ,Ce/  

• kényelemre, komfortra ;s  materiális értékekre irányult-

ság /2, 7, 8/, ráviditss: /K/  

Áttekintve a 5 vizsgált csoport érték - választásainak  

/I.köv.cs., II.köv.cs., II.kontr.ce./ százalékos eloszlási  

táblázatait, nyomban szembeötlő, hogy mindhárom csoport /az  

1., 2., 3. választás eredményeit összevontan kezelve/ ya'ori-  

sági uorrendiében 1.  helyen a család. 2 s  helyen az elismerés.  

e gy., ~ csáléa áll. Á ran~sorb a elfo~l. ~].t azonos hely azonban 

már kiilönböző százalékos mutatóisit takar.  
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A családra irányulásban: I.köv.cs. -ban 35,34 ;ú, II.köv.  

ca .-ban 83,82 %, II.kontr.cs.-ban 95,59 A. Az 0185 évesek  

eredményei közötti eltérések mértéke erősen szignifikáns  

/p'0,D1/, a két követési csoport eredményeiben mutatkozó  

eltérés igen gyes én, de közel szignifikáns /pi'0,20/.  

A családra irányulást nem mutató választásoknál is szig-

nifikáns az eltérés /p'0,05/ az als3 évesek eredményei kö-

zött. /A szakvizsgáltaknak 14,66 -a, a non szakvizsgáltak-

nak 4,41 ,L-a./ 2ehdt a szaakyiz  ;,i i7.t I , éveseknél a~csaJ álra 

irányulás mértéke a ran sorban elfo3la1t :azonos 1. holy .ia1-  

leIt is kevésbé erős, mint a ko  ntrolUcsoportban: amollett.  

hogy mérsékeltes korcsoport -  

Aináh3rom csoport rangsorában a 2.  halyen álló slia:nerés,  

megbecaUléa preferálásában: I.köy.cs,: 6 2 ,07 : •• Il.köv.  

ca.: 69,12 	- II.kontr.cs.: 55,85 %. A  két_   els5éves coo-  
portná7, mérsékelten szijnifikáns /p40,10/ eltérés jelentke-

zett, mig as I.köv.cs. és a II.k:iv.cs. szoros egybetartozást  

mutat /p40,90/, a azakvizaiiltak elisineráss  mubemsléi.  i„ EAa:  

ti igán;,i e sokkal Kife.iazettebb mint a  nem  azakyi_Luá].taL s  

mé ~; nas~► gbb id8~áylat után.is!,f :zaktanács~:~;~bb,ii 

A gyakoriaá'i sorrend . helyén már részben szétválnak a  

csoportok: a két sza:ovizsgAlt csoportban 3. helyen sz  érde-

ken munka következik, a_kont 	osrollc ortban ehelyett a kedve- 

ző munkak3ri].mények preferálása  jelentkezik, és Az érdexee  

rnznks  igénylése náluk az 5. heidre szorul. /A munka tartalWá-

val szembeni igény azásalókos mutatóiban a két elaééves cso- 
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port eltérései ,  mérsékelten szignifikánsak: /p410,10./ A mun- 

kahelyi komfort-i  yén.y kLilönbsógeib en  ,a 3 csoport elvérései  

;en erő en  szimixikánaak /400,01/. A szakvizs altakna 

százalékos aranyuk lényegegem kisebb, 25,o -, ill. 36,76 

os, nin; a kontrollcsoportnál. 50,0 5,;..os volt! 

A rangsor 4. helyére az I. köv.cs. és II.kontr.cs. a fe-

lelósségteljes feladatokat hozza, a . i.káv.csop. a munkahe-

lyi kedvezi körülményeket, náluk a felelősségteljes fclada-

tok az 5. helyen állanak. hát , a felelősségtel.ias feladatos 

legkevésbé a II.k3y.cs.ot vonzzák a 3 csoportból. /I.köv. 

ca.: 34,48 % - II.köv.cs.t 2),41 % - II.kontr.cs.: 39,21 4./ 

Tehát a II kontr.cs.-n-' /a nem szakviza ál.takn.al/ .3elentke-

zik a legüife:iezettebben a felelősségteljes . feladatok vonzá-

sa.. 'i 3 csoportra vetit`tt altérések m,t sej szi , nifikánsak 

/411'0,)C,/; viszont ha a két elsőéves, ill. a két szakvizsgált 

csoportírt párosan hasonlitom egymással össze, az eltérések 

mindkét esetben igen ,g yenbe szignifikancia - szinten, de ten-

denciózusok /p40,20/. 

A rangsor 6. helyén a két elsőéves csoportnál a  36 anyagi 

körulmények következnek; az I.köv. cs.-ban ez a 7. helyen óli, 

náluk helyette a társadalmi érdeklődés lép előbbre. A materi-

ális értékei: centralása a két szakvizsgált  csosortban száza-

lékosan is lényegesen kisebb mint a kontrolicsoportnál: a két 

szakvizsg4lt csoport szignifikánsan közös csoportba tartozást 

mutat. /p'0,90/ 
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A szórakozás igénye, mint központi érték, tekintetében g 
 

két globálisan fiatalabb csoport egymáshoz közelálló értéke-

ket /II.köv.cs. 22 9 06 % 9  II.kontr.cs. 23,53 '/ 9  és nagy való-  

ezinüséggel egv csoportba tartozást mutat /p.40 9 80/. 2zzel  

szemben az I  es.  lényegesen kisebb /7 976 -os/ órtóket. éo a  

korcsoporttál  fa1a8 irányába mutat. /I. és II•köv.cs. elté-

rései szignifikánsak, p>0,05./  

A táreada '.mi érdeklódós nreferé3áeban  glra  csak  aa els$-  

évesek  mutatnak az I.köv.cs.-nál ma gas abb 6;;összetartoz6bb  

értékeket. /II.köv.cs. 25 9 00 r', II.kontr.ca. 22,06 %, 00,70/  

/I•köv.cs. 16 9 38 %, I. de II. kövecs.-nál 000 9 20/  

.?  társadalmi érdeklődés egyáltalán nem preferál3sában nind-  

hdrom csoport százfiilékos aránya mngas: 	83,62 I , II.  

köv.cs. 71 900 96 9  II.kontr.cs. 77,94 %. Ezen beldl a, eltérések  

mégis gyengén ezi,nií'ikánsak /p<: 910/ a két els3éves csopor-

ton  belül, és szignifikánsak- /p>0,05/ a két szakvizsgált cso-

port  közJtt; s szi -nifikánsan  a 1gaimUb  a társadal:mi érdek-  

18d6s e1utasitáséanak mértéke az 1 év.s szakrvis^•~,31.taL;azon  

túl.  hogy  koresoaort -  fasOnek is mutatkozott.  

Ha a kérdéskárökből a már jelzettek szerint cso?ortokat ké-

pezve vizsgálódunk, még sarkitottabb képet kapunk:  

I.köv.cs. II.kontr.cs. II.Y3v.cs.  

1.  Mu Mu Mu  
2.  Cs K Cs  

3.  IC Co  K  

4.  Td Tá Tá  
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Eszerint 1. helyen állnak mindhárom  csoportnál a munka  

összevont árfékei, de ezen belül ysl.amelm összetartozást 

jeleznek a szakvizsgáltaknak /p%3,70/ magasabb százalékos  

értései/I.köv.cs. 131,80 %-nyi - II.köv.cs. 148,53 %-nyi/ a 

kontrollcsoporttal szemben /130 088 7-nyi/. A munka értékei  

elutasitásának gyakoriságában kapott mérték  viszont inkább 

koresocort-F' ggést mutat /p<0,10/, /I.köv.cs. 7,76 °', II. 

köv.cc . 7,35 , II.kontr.cs. 10,29 %/, ezen belül a logmega  

sabb a kontrollcsoportnál. 

A 2. helyen a szakvizsgáltaknál a családorientáció jelent-

kezik, nig a nem szakvizsgóltaknál a kényelem, komfort és ma-

teriális értékek minimaliata együttese /és csak ezt követi 

náluk a család/. A két elsőéves csoport eltérései igen erősen 

szignifikánsak /p <0,01/. 

A 2 szakvizsgált csoportnál a  3. hIlygn állna;: a kényelmi  

és anyagi szempontok. /I.köv.cs. 63,10 , II.köv.cs. 83,82 70, 

II.kontr.cs. 110,29 -nyi./ Az elsőévesek közötti elt4rés  

szignifikáns /p41.0,05/. ? a 2 egymáshoz közelebb álla és ala-

csonyabb értéket képviselő szakvizsgált csoport eltérései móg 

szignifikánsabbak,igen erősen ko: csoortt,  61 f;i,;;gé  st is mutat 

/p 40,01/. 

A kényelmi faktorok   teljes elutasitásának mértéhében  I. 

köv.cs.-ban 38,79 c, II.kiv.cs. 16,18 	 22,06 a 
az I. évesek összetartozó /sletkorfa3/  csoportot alkotnak 

/p70,30/, mig a két szakvizsgált csoport eltérése> szignifi- 

kinsak /pí0,05/.  i'oiiát az I. éveseknél a kényelmi faktorokhoz 
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való  viszon,yulés polarizált : 3 s  helyen vál szt  ásóban a. ezak-, ,._... 
v_iz,s~;á~ t  k kevósbé er3 -en vál~ ~k, /de végletesen kevésbé  

is utasitják el,  bár  itL az eltérés nem szignifikáns/.  

hyrdemea vég megnézni a kényelem, komfort, materiális érté-

kek összevont kérdéskörét:  

/A táblázat a 2. következő oldalon./  

vine minden oszlopban a hontrollc gport százaléko:: Jrtá-

. ei a legm ;asabbak; a 3 válaszból 2 k, 1 l., vú1 :asz ai-

ban és a legtöbb konstelláciüban is.  

Utoljára, a számokat behelyettesitve az adott'-os rang-

sorhelyet elfoglaló csoport nevóval, szemléletsebben is át-

teki.nthet.ii k a tendenciákat /az egyszeröség kedvéért a kont-

rollcsoport most X jelölést kapott/:  

/A tábláz^t a 2. következő oldalon./  

tJ:int látjuk,  .amunL-a ás a társ~dalom ért~l~a__ i köréb~n /a  

felelósségtel jes munka  igénylésén  kiviit. /2111de _ stt a II kköv .  

cs000rt, mutatta a  le,,,raogasabb, azaz legpozitivabb értékeket.  

Lzt követ -te tendenciózusan az I•köv, cs000rt /kivétel a tár-  

©adaliai érdeklódés/. 	szakvizsg íltal: egyértela;ien aunkára  

orientáltabbak ::zzel szemben • kontro lc:;u )ort c6 ádra á s 

kényelempe ornt.íl tabú.  mint a gzzakvize~ál~ A két szak-  
vizsgált csoportot  egymáshoz viszonyitva: a II.köv•ca. mun-

kára- és társadalomra orientáltabb, az I.kiiv kcs %  a II.köv.ce.-  
nál caládra_~,  any 	kén.velmi  szem~  tokra  orientáltabb ~  
"minősítve", 1 II:k3v.ca. é;;  a  kontr,zcs.  között helyezl:3dik_A.  
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Ugy látjuk,  - azzal egy;itt, hogy az életkori sa játoa-  
ságokat figyelembe vesszUk • a szaktanácss,dást31 való.  

id$beli távolodással, már az értékekhez való  viszon„ulá~  
-is jelentkezik a szaktanácsadás  hatásában a „ távolodás",  

hatásfoka csökken, bár  móg mindi g  erősen kimutaitható. )sz-

~zessé~:ében . a,a é_  letért 6ke ~._,zez  érettebb  viszox~;iu]:ás  szoro-  
sabban szaktan_,  mint dletkort'ággőnek mu  atkozotts,  
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Összefoglalva, mindkét ezqkvizsgált asonort szaktanács-

f___ggőnek  talált pozitiv eltérései:  

- elismerés, megbecsülés fokozottabb igénylése /pC0,10 és 

- érdekes munka fokozottabb igénylése /p<110,10 és nes e/, 

- a materiális értékek lényegesen kevésbé hangsúlyos volt 3 

/p L0, 90/ , 

- a iuunka edydttes értékeinek fokozottabú igénye /p>0,70/, 

- értékcsoportos rangsorban a osalúdorientáltság er'sebb, 

mint a nem szaktanácsoltaknál, akiknél a család elé he-

lyezÓaik a minima1ista együttos /pL0,01 so/, 

- anyagiam kevésbé preferálása, mint a nem kza.A; náceoltak-

nál /134:.:0 9 90/ 

Az I.  éveseknél, a : zakvizsgált  cso  )ort kontrollt;  onorthoz 

viezonyitotts  szaktanács-függőnek  talált T)ozitiv eltérései: 

- Kevésbé családorientáltak /pL0,01 ss/, de elismerésre, 

megbecsülésre jobban törekszenek /p40,10/. 

- Az érdekes munkát jobban preferálják, mint a kontrollcso-

port, akiknek a kedvező munkakör lmények a fontosabbak 

/pCO,10/. 

Az I. éveseknél,  a  szakvizsgált  ceonort  kontrollcsopo_,  rthoz 

viazonyitott  negativ  eltérése: 

a felelősségteljes feladatok kevésbé vonzzák /nem szigni- 

fikancia szinten, de tendenciózusan/. /p J,20, " 

A L-ét I.  éve s  c;:oaort ki3zóa . életkorinak  bizonyult jellemzői:  

- értékcso,,ortosan a munka értékei 1. helyen /ezen beldl: a 

szaktanácsoltaknál a pozitivabb/, /ns; trau "0": p!:_0,80/ 
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• a kényelmi faktorok tel jee elutasitásának árértéke kisebb,  

mint az idősebbeknél /ezen belül: a szaktanácsoltaknál a  

pozitivabb/, /p>0.80/  

- a jó anyagi  kör:ilmények erősebb preferálása, mint az idő-

sobbeknól /ezen belül: a szatanácsoltaknál kevésbé jelent-

kezik, tehát pozitivabb/, /na/  

- a szórakozás erősebb igénye, mint az idősebbeknél /ezen  

bel ül: a szaktanácsoltaknál a pozitivabb/, /p.<10,80/  

A kapott eradmények, bár markánsabbak és differenciáltab-

bak, mint vártuk, nagyjából könnyen értelmezhetőek. De  mit  

kozd junk azzal a caeahökkentőő, az összképbe bele nea illőnek  

tinő adattal: a kontrollcsoportot vonzzák leginkább a fele-

lősségteljes feladatok?  

A kontrollcsoport volt az, aki a Gálya és iskola identi-

fikáció vizsgálatánál is meglepetébt okozott, mivel azub jak-

tiv iskola identifikációjuk jobb volt, mint a szakvizsgált  

I. éveseké. -fogy függhet össze egymással a folol:~ ..s ó,;telies  

felaciato=i er3___ a 	„pra eráláa a_ ,iobb szub ektiv iakol: iden- 

tifiká ióval - iclen,.ébb erkiudases4g és elismert a:, .- en-

g bb  ob7ektiv és ; zubjektáy p ~,•aidentifikáció. er.ő$e,=c 

ládd énveie :.ire azórakozágra- anyag .akna, gyenabb munkára  

és társadalomra orientalts' mellett?  

g konst&lláció $$esebb i  e ocgntrikugabb összkét; :t ielent,,,  

amelyben dominúnsabbak a  létfenntartó ért64ek de  a jelenre  

orientilt& . /A szakvizsgáltaknúl ezzel szemben markánsabb  

a 3ővóre oriantáltoág 6e a létkitaij©sitő értékek jobb prefe- 
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rálása./ A  felelősségteljes feladatok a kontrollcsoportnál  

~elentka2S. fokozottabb vonzásában pedig  a pozici5, hatalom i  

preszti_3-külsőségek, valós és vélt előnyök éretlenebb me;- , 

kivón1sA va1ó$An.isithet5. . 

Annál is inkább énes e konstelláció, Inert a fele153ség-

teljes feladatok érett, bels5 vállalása erJtul jes rsunJ.ára,  

tel jesitményre ós sikerre orientálódással kelleni hogy eLyatt-

jár jon. Jobb szub je'tiv iskola identifikációjuk is in'tább  

igénytelenebb, kényelemre és jelenre orientóltabb attitLidjak-

b31 eredeztethető.  

:fiként aa ambició tulasdonképpen szocializált szoronmás  

%Hiieronymus 1951., idézi tierskovits 1976./, véleménydnk sze-

rint hasonlóképpen a felelőaséRtelies feladatok vállalása is  

/Tekintve, hogy a felelősségteljes felauatok vállalása  

az ambició sajátos, kockázatvállalással ötvoztitt esete./ Mun-

kában való ambiciót pedig, mint láttuk, éppen a szakvizsgál-

tak mutattak inkább, mint a kontrollcsoport. Eszerint a szak-

vizsgáltak felel5ssé6hez való viszonya is érettebb kell, hogy  

legyen, másrészt feszültségeikkel is feltételezhetően jobban  

tudnak báinii e  jobban tudják szocializ::lni, mint a kontroll-

csoport.  

/1 

 

felelőseégtel  ieg f ladaty' 	nv1ése val ó s, t;:l jesit- 

~énytlezz 1 ütjtt acabició né1ki.l:, f'k nélkül . beszobálvozatlan 

ónesséL. k orditott ecetben  /a  felelősségteljes feladatoktól  

való félelem ade.zvát tel jesitmóny ás tel jesitraónyorientúció  
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Llellett/: túlezorongás, ^lftoltaág. túlkontrolldlá_ .  

felnőtté válásban a felelőseagnez_való viszony  _tanulá-

súban, adekvát faértékének beállitásában a nem szaktanácsol-

tak inkább az előbbi, a szlktanác:ltak az utóbbi irányba  

i13 ~l mofaabbak kibille ni.  .Sondhatnánk, ez a 'szaktanácsadás-

ban kapott pozitilumoknak az "ára". Ugyanis, valamilyeq  élet-

hal  - zetre való előzetes  ismeretek alapján való ;elkészalte4  

pozitivum: lehetővé teszi 2 tudatosabb alkalmazkodást,  a  

dolgok menetének akt  tiv?aef úsoláeúrg  való tudatosabb készen-

létet és a befolyásolás nagyobb  lehetőségét. /Az eszközöknek  

birtokában van./ Árnyoldala: a kéazenléti állapottal, ill.  

magasabb tudatszinttel -gyárhuzamosan, fokozottabb `fesz:iltség,  

önmagáért ős a döntés tette kimenetelőért érzett telelóssé.-

érzet nem  eGyértelmtien kellemes  affektív  állakota jár együtt.  

felnőtté válásban ezzel is me ,7  kell tanul 	bdiini! /:lint  

már emlitettük, a felelősségteljes feladatok vállalása egy-

uttal kockázatvállalás is. Az érett, reális nértékü kockázat-

vállaló magatartást mag kell tanulni. De előbb iSnmagdva1 kell  

a fiatalnak tisztában lennie afhoz, hogy árvaagáért tudjon fe-

lelősséget vállalni, hogy tudja, miben - mennyire képes önma-

gáé rt hely tállni. /  

Zazzo vizSgálataib 3l isvieretes, valóban megfigyelhető a  

gyormekok folelásséghez való viszonyának belső fejlődésében  

hasonló dinamika.  Gazso szerint, a 8-10 éves gyerek v ágyyik  

le inkább a felnőttek tekintélyére, fd etlenségéro, a 10-13  

évesek számára a felel5aaóg nagy terhe  nem  kivánatoa. g pre-

pubertásos dinamikát de saját tapasztalatainkat figyelembe- 
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véve, feltételezzek, ho `;y pubertásban is két hasonló eze-

kaszú ti5rténás zajlik le /előbb a készség- és szerep felvéi-

zolás i szakasza, majd a készség- és szerep kimunkálása/. 

Előbb egy  éretlenebb pubertáskori szinten a felelőscég, a 

szerep "újra raegkivánása" jelentkezil', érettebb szakaszában 

a felelőeségt5l val5 ismételt félelem, majd az ifjú- és ko-

rai felnőttkorban, a szerepek  de  az autonómia kidolgozásáve]., 

a felel3seséghez való viszony adekvátabb, reális, de kockázat 

v `llalóbb egyensúlyi állapota rögziilhet tartósabb ifjúkori, 

kora- felnőttkori személyiségvonássá. /A dinamikának mintegy  

"msradványtinate" a felnőttkori a:nbició mögötteseként az adek-

v.Aan optimalizált, ozocializált szorongás./ 

vizsgált csoport /a két szakvizsgált és a kontroll-

csoport/ értékorient ációs dinamiká ját ösqzehasonli tva inejál-

1.lthatiuk.  mint életkori lelliawaőt. hogy az idő3ebbek a 113-

nyelmet jobban elutasit ják, a család is kissé hátrébb szorul, 

hunkára orientiltabbak. Növekszik náluk a személyes tel jestiit-

ményre, tel jesitményben érvényesülésre, ónkifejtésre való fo-

kozottabb tdrekvés. Mondhatnánk, most érkezik énidk  a társi -

dalmi gyakorlat valóságával, való találkozásának a konkretizá- 

lesi pont fához.;zért érdeklődésük is e találkozási pont köré 

fókuszálódik, kon-rót és  énk özeii. M:ig alj évesek. az  általá-

nooaúb kérdésfclteváeek korcban a  "kifele":  általában a Ldraa-

dalonru és a felszinibb értékekre /komfortra, anyagiakra/ n_ .  i- 

tottabbak. 

6letertéicsk életkori rá tebezettsé'ében L,szsó Ferenc vizs-

gálati eredmény is hasonló, amikor  a munka és az interperszo- 
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nális mozzanatok iránti fogékonyságot t:ikröző értékek ellen- 

irdny á mozg iuát állspit ja meg  /1970/. 

AZ életértékeknél  kapott eredményeinket  megkiséreltük 

összehasonlitani kilónbóző szarirodalmi  mérések ismert ered-

ményeivel. .nnek fő nehézsége a kérdéuek tartalmi és struk-

turabeli eltéréseiből, a módszerek da a vizsgált minta olté-

réaeiből, kérdőiviinkhöz nem megfelelő illeszkedéséből adódott. 

Igy a nagy adathalmazból igen gyér és feltételekhez kötött 

összehasonlitó adatot tudtunk csak kiszűrni. 

A család köz -ponti értékként választásának gyakorisága te-

kintetében, mindkét követési 6e kontrollcsoportunkban a lea-, 

nagyobb. 1. pyakorisági  hel  ,et hozta. /I.köv.cs. 85,34 %-

Il.kvv.cs. 95,59 	Il.kontr.cs. 0,82 94/ Ritoóknénél /19`(7/ 

is a leggyakoribb, 1. gyakoriságot mutatta. /A tanács szerint 

választóknak 38,4 ` -n, nem a tanúce szerint választóknak 44,0 

%-a jelölte./ Ja abné vizsgálatában /1972/ F, z általánis isko-

la 8. osztályosainak v°lasztásaibsn 95-100 3-os gyakorisággal, 

a 18 éves gimnazisták v:i1asztéaaiban 98 ,-kel !  szintén 1. he-

14:en szerepelt a család. Gazsó Ferencnél a személyes boldog-

sag motivumainál vizsgálva, a 2. helyen szerepelt. Az ő cao-

porto;itása a mi kérdéskörükre összevont csoportositásunk 

etrukturájátioz áll közel, s ebben nálunk is a munka került 1. 

helyre /mindhárom vizsgált csoportban/, a család pedig 2. holy-

re /a két követési csoportunkban; kontroll csoportunkban a 3. 

helyen jelentkezett/. Kiss Tih?mér lányoknál vizsgálva úgy ta-

161ta , hogy az ipari tanuld lányoknál a  családi élet, közép- 
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iskolás lányoknál a munkasiker, végzett szakmunkás lányok-

nál az anyagiak szerepelnek 1. helyen.  

Danes István /1930/ szakmunkástanulók ért5korientació jóban  

ujra a családot találta 1,: helyen /fiúisnál 66 -, lányoknál  

63 :-csal/. ::-zebenyinánél /1975/, gimnazistAk életideál ját  

vizsgálva, az önálló életideált megfogalmazók tendencia rang-

sorában a 2. helyen /22 -:ial/ szerepel a család. /1. helyen  

a saját Személyiség kérdései, 3. helyen a munka foglalkoz-

tatta a vizsgált gimnazistákat./  

A munka  összevont kérdéskörei mindhárom vizsg.iilt csopor-

tunknál /131,9 - 143,53 - 130,&3%-nyi értékkel/ és nzsó  

Ferenc hasonló strukturájú vizsgalódáaanál 1. helyen  szeze-

pelt. fzebenyind gimnazistáinál 3. a tendencia rangsorban  

elfoglalt helye, 19 %-kal.  

A munka kérdésköreit differenciálva, az elismorós ii be  

@lilés nálun:s izindAdrom csoportban /62,07 - 69,12 - 55,88 %-

kel/ a s  Helyen, Gnzsó Ferencnél a 12, helyen, Ritoóknénál  

_iulysii szerepelt a raxi Borban /kito6knénál az érdekes munka  

,is a felelősségteljes feladatok igénylése még megelőzte./  

10._Ard2111Eigarlia nálunk a szaktanácsoltaknál 3.  helyen  

/37 9 D7 - 7 ~ J ;r.-kral/, a kontrollcsoportnál ?. helyen /35,29  

%-kal/ szerepelt. Dancs Is;van sok tekintetberi máa kérdései  

között , , helyre rangsorolódott a  munka öröme /fiú1'n41 32  -, 

lányoknál 34 -'al/, amit mi az érdekes munka válaszköréhez  

kapcsolódónak takint:ink. Ritoóknénál 2. helyen, Jakabné 8.  
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osztályosainak ée gimnazistáinál P.  helyen /76-54 %-kal/, Ga-

zsó Ferencnél 	helyen szerepelt. 

t felelősségteljes feladatok  preferálásé nálunk  a II.kont-

rollcsoportnál és az I.köv.cs.-nál a 	helyen /39,21 - 34,48 

%-kal/, II.köv.cs.-nál /29,44 %-kal/ az IA  helyen mutatkozott. 

Rito6kn6nál a  L.  Gazsó Ferencnél általános iskolásoknál b ., 

I. éves középiskolásoknál J4, IV. éves középioko1ásokru 1 

helyen, értelmiségi- alkalmazott csoport és azaknunkáe- seg`d-

aiunkáá csoport orientációs iaintlibán egyaránt L. /6,5 - 7 '-

kal/, mig pályaválasztás előtt 2, helyen. pancs szabuunkésta-

nuldkn íl, választott pályájuk ért$kelő szemiont fait vi. s á1ta, 

itt a felelőss63tel jes feladatok 10 %-kal, a 33 tagd rangsor 

28-29. helyén ford,.ilt elő. 

A  kedvező  munkaköpálnén.vek preferálása I.köv. csoportunk-

ban 2a , Il.köv. csoportunkban  j,  a kontrollcsoportban 	hely- 

re rangsorolódott, Gazsó ás tipusú kérduivében 7 L  helyre. 

A .16 agyagi k60liuények fokozott fontosságának gyakorisá-

ga a két I. éves csoportunkban 6. helyen, I.köv. csoportunk-

ban is 6s  helyen helyezkedett el /25,0 - 3`),& - 20,69 %-ok. 

kal/. Gazsánál általános iskolásoknál 12 zí  I. éves középisko-

lásoknál 24 , végzős középiskolásoknál j, helyen  helyezkedett 

el, Xise végzett szakmunkás lányoknál I,_, helyen, kincs szak-

munkástanulóknál szintén  ,lom   helyen  állónak találta. 
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A társadalmi irányultság I.küv. csoportunkban a /L , II. 

k5v. csoportunkban is h, a kontrollcsoportban az utolsó, 

s, helyen állt /16,38 - 25,00 - 22,06 , -kA/. 

C zsÓná1 nem találtunk kérdésünkhöz pontosan illeszkedő 

altern'tivát, minthogy a nála szereplő társadalmi hasznos -

sag, a társadalmi hirnév és a szocialista fejl5déshez hoz-

záj.;rulni ai.arás motivumai nem  azonosak  a társadalmi és po-

litikai tevékenység iLényével. Telén még a harmpdikkel mu-

tat több rokonságot. A szocialista fejlődős elősebitésének 

mótivuma Gazsónál, értelmiségieknél és egyéb szellemi dol-

gozóknál j, szakmunkásoknál- szakképzett alkalmazottaknál 

nyolea:ik osztályosoknál I, /10,2 %-kel/, I. éves közép-

iskolásoknál ?s  /10,9 ►-ka1/, végzős középiskoláooknál is  IL  

/9„5 %-kal/. . zeberryiné mintd jdban a társadalmi érdeklődés 

611 lchtitgl, 13 %. Dancenál is a rangsor vérmén  szerepel a 

társadalmi.- közéleti aLtivitás szUkséglete. Ezt a jelensé-

get a fiatalok élettori sajdtoseü aival hozza összefaggésbo, 

minthogy náluk "a'.zéletis6g értékeinek interiorizálasa még 

nem  befejezett folyam at" 

Az  egyes  életértékek mértékét a különböző mintáiban kb-

vetve, a kiönbóző minták értékeinek közös és  eltérő áros-, 

rniká.7tít  figyelhet jsik meg, és mód nyílik értékelés:. ikre. 

g  oealád  :ninden:itt elsődleges, ill. kérdésegyuttestől 

függően, 2. legfontosabb értéket  képvisel. Mintegy ,együtt, 

haled a munka Jeszevont  értékeivel ._ e ket á rték a legfonto-

sabb a kb. 13-t61 24 éves korig terjedi korosztálynak. 
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Több mintában /1972-es és 1974-es/ az érdekes munka sz_  

séglete következik ezutn /illetve az 1970»eo mintában a cea-

lád előtt áll/. Az l976-80•as évekből származó hintónkban az  

elismerés, meAbecsiilés igénye áll ezen a helyen, de  a követ-

kező helyen jelentkezik az érdekes munka szükséglete, a két  

szükséglet helyzete Ininte4,y felcserélődik. /Az elismerés  

megb . :csülés ibónyót, mint a munkában való sikerorientáció és  

igényszint megnyilvánulását kezelúet jCik. Az seráekea munka"  

preferálása - aegfelalő pélyaidentifikűeió Mellett - as  

adott pályatartalommal való érzelmi azonosul ist tükrözi: mert  

azivesen végzi, e-ért órdekeenek is találja a maga szánára./ 

A munka tartalmi  oldalának fontossága  elé kerdl a siker  

r3resztizs, avagy a munka minőségi oldalának fokozottabb i6é-

nye.  

,~ fc ,e=~~: t~al. a feladatok  preferálóra a mi :tintavételi  

időpontunkban 4., 5., 19x0-ban szakmunkástanulóknál 23-29.,  

korábbi i,iintavétolekben 5., ó. 7. /1970/ k vetléndl nálya-

választá s ©lőtt ,  1970-ben, és zá„tel fiatal   felnőtteknél, 1974 -

ben 1,2, helyen mutatkozott./Itt napa tudunk állást foglalni a-

tekintetben, hogy  a felelősséfhez való életkori viszony, érett-

ség vagy a társadalmi tudattartalmak mozgása mennyire befo-

lyásolta a minták eltóróseit. gynásriak ellentmondó értolme- 

zé eek egyaránt ki nálkoznak./  

A kedvező munkakdrúl3uSuYek #géwilése na yi.ialnkiwz közeled-

v a . :nintiira el.ű vbra kerülne s  197..  oau L, a két  szaktanácsolt  

csoportnál 4. és 5., a kontrolloeoportnál 3. helyre jött elő-

re a rangsorban.  
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A 6 	kőrdlmén ek fokozott 'b szdksé ,  etének mérté-  

ke ágy tdnik, hasonld mértékben f~a nintttvét2l iddoont id-  

tn.  /mindinkább fokozódik/ és  a AzlE31,Lréte t61: 1970-ben  

általános iskolások- I. éves középiskolások- végzős középis-

kolások 9. - 12. - 8. helyen, 1980-ban  vi 2sg,dlatunk I. évesei  

6. , idősebb korcsoportunk 7. helyen sorolta, 1973-ban véelett  

szakmunkás lányok  ős 1980-ban végzett szakmunk$s. tanulók 1.  

helyen jelölték.  

A társad ►lmi ir,.r n~vultsáf ú&v Minik, ceb kenő tendenciát 

mutat:  1970-ben felnőtteknél 4., 3., általános- ós középisko-

lás diakoknFál egyaránt 3., 1975-ben és 1980-ban /benne a  mi  

1930•es kontrollcsoportunk is/ utolsó helyen áll. A két szak-

vizsgált csoportunkban 1-2 fokkal előbb, /az idősebbeknél/  6~ 

év  /az I.  éveseknél/ 7. helyen következik. A két kilönböző  

korú ezIkvizsgált csoport összeh.asonlitásakor látjuk érvénye-

sdlni a fejlődéslélektan ez irányi megállapitásait: 9  intha a  

társadalmi gondolkodás a serdlilésnél ... 2. szakaszában érne  

be. Mintha az első szakasz önismereti értékrendjében han ed-

lyozotten személyes tulajdonságok lennének az elsődlegesek,  

s ebben  a  2. szakaszban kerülne előtérbe a  társadalmi aérle-

gelds rendkivai jelentűsége." /Mérei 1976/ Illetve "az ember  

caak az ifjúkorban /16-18 év/ ér el olyan fejlődési szintre,  

amikor társadalmi méregi s erU _ jések adekvát felismerésére  

képes". /Völgyesi 197a/ A két megállapitás a társadalmi irá-

nyultsá ban kapott eredményekkel egy itt, egysttal azt is su.  

gallja, hogy az adott időszak társadalmi tudattartalmát is  

figyelembe véve, a  szakvizetek árettebub önismerati  ért  l -  
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Tenddel birnak. agy  tünik vala  malyest  felgyorsultabb az  

érésük.  

Basel  együtt, a társadalmi irányultság általános mérté-  

kével - életkortól függően és függetlenít 	nem lehetank  

elégedettek.  

'zciksébszerü, 9 llltz;is tanulsÚgE>s, ahogy gLz_grtLori.entá-

aióe mintay ~:tel  idő~r~ont  iától  g~:ően a tendez~ciá~  ~.o Lgá~ában  

tárdalaai tudatt iaileljuak moz~;ását  i5  letaoo~at.ciattuk. Am  ~  

az itt részletezett értelmezés további vizsgálódásra, igazo-

lásra szorul.  

Már a  II.  rész összefoglalásakor, az addiji ere cinvények  

ala p ján 'feltételeztük, most a III. rósz eddigi eredményei- 

vel kapcsoltán, egy fokkel határozottabban ezögezhetjak le:  

a különbség a két elsőéves csoport között a szaktanácsoltak- 

nak önmagukhoz, szakmai jövő jükhJz és az életértékekhez való  

érettebb, igényesebb viszonyulásában, teljesitmcnyeik érték-

lésének önkritikusabb voltában keresendő. Huennyiben vizs6 á-

16dásunk további eredményei megfelelően illeazkJdnek az oddi-

;iekhez, úgy a következő részben véleménycink ujabb dimenzió-

ban kaphst igazolást.  

Végesetül két technikai, módszerbeli megjegyzés.  

Az ismeretes értékorientéciős vizegélódások ere<aményei azt  

mutat Jól:, hogy nincs értelme a nemek szerinti bontású eleu-

zéenek, annyira közelállőak kulturkörünkben, napjainkban az  

eredmények. Mohás Livia és Szebenyi Péterné ezt meg is fogal-

mazták.  
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A mintánkban kapott életértékek százzal ékos megoszlásai  

és a kapott eredmények- eltérések azig ifikancia szintje a  

mellékletben, részletesen foldol6ozva megtalálható.  

ftrtékorientációs vizsgálatunkban - részben tondQnciózusan,  

részben szignifikánsan - ig  e z o l ó d a t t 2 .  s~ 

s_z aIt enácso -1 t a.k az életértékek-

ii e 	 rettebben v iqzonyulnak.  

mint 	kon t roll  cso ort; 	a m i  

n aA Y o b b szakmai é 1  

ü n á 1 1  6 g ág r a, t ü r e k v é s ü k  

k  o r c~  o u o r  t .1  u k átlagánál v a 1 a.a a-  

l_z_a y t A u d a t. o  e a b  o Onvezérl é s r e  

t ü reke_véednknek _-_g__en 1 é n,ye ~ aa 

mutatójs_  

Ezen be1:a'  a 1etÖbb téa4yezőben /vú. a mindkét szakviza-

gált csoport 3zaktandos- f ag ;óként felsorolt tény e z'iben/ a  

Il.i:öv.cs. 

 

A-90 értékei a legaozittivabbb.  

E jolenoégak erejében - az életkori összest i éneken túl -  

a szaktanAcstól való időbeli küzols -távolodás  szerepét is  

vél jQY látni. 



93.  

e m  o  c  i o nZi l i 
	

ra 
 u 

tati  az é n i da á l ba n ós t n k éia b 3 n  

Az előző elemzések is példázzák, és a további kban sem té-

vesztaetjük ezer elől, hogy ráz egy6nre Jellemző értékelési  

folyamat normáit a társadalom /mebvalósitott és többszörös  

áttétellel t krözött  -  torzitott/ órtéle1 el befolyásolják.  

Tapasztalhattuk  -  s a szakvizsgáltaknál tendenciózusab-

ban  -  , hogy a me 'felelően funkcionáló ért=krend "m4.gában  

foglalja a munkavégzés, a pálya me valósitás jelentőségének,  

jellemzőinak mélyebb megértését, átérzését, a munka lényegi  

ja yeinek elót srbe kerUlésd t, •a munka általi önma val6aitdsi  

tőrokvések megfelelő szinti és adekvát tartalmi jelentését".  

/Tölgyesi 1973/ Egyben tetten érhet jak az érték hatását a  

pá1lraazonosulásra: s nyilvánvalóvá válik az is, riogy a szak -

vizuugj1tak magasabb uályaazonoualásában az értékekhez vuló  

lozitivabb viazon"r is szereset 7tttezik.  

Kon szerint /1979/ az ánismeret Qzint e és aL énkAp sta-

oilitri~  . intea,ra/24g3n3k és bon.yolulisá.;ának foka szo-

rosan összjfza az értelem fejlődésével; - és a tudatosam  

s.""ok~ival,  a tAdat érésével és mi ósé ~~,,;#y31, a  beépiilt tudat-

tartalmakkal, s  ezen bel;il u értákorientáclSval - tohot-  

jak hozzá.  

Z értókek- normák é s modellek az énide.álké•)ződ e ir á-

ba hatnak s a serdöl.ő az éhideál irán;raban választ. Azt sze-

reti, akivé önmaga válni szeretne. Igy vilik az énideál tel- 
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jesitnényaz:iksé$letének energiaforrásává,  a fejlődés ösztön-

zőjévé és szabályozójává. Az énideál rendezi össze  a szemé-

lyiség szükségleteit és motivumait a normákkal /.a bels5t a  

külsővel; az értékrendszer belső felhivással való "átkódolá-  

sa/; az t:nideál ek~;~~c~en azab1d meti a beéa:ilt  norri,:sandszer  

A valós énkép és  az eszményi énkén viszonyitám - mint  

az önértékelés, önkontroll és célok összekapcsolddása, az  

önintAaá.l.ó motivumoK me a.-~elenése - g szemólvi5óL  tovább- 1  

fe,,A6désénekjat t 	otiv:ílój4  /Kiss Tihamér /1973/. Ugyan- 

is  az énkáp- drideál ellentuondá3ainak feszi►ltségébol óriás  

ös zt önzőerő származhat.  

A tanácsadási i'olyanatban ezért mdkiSdhet a sz-ktanács.adágban  

re;sze3iil.ő fiatalban szer~élyiséF},fz ;~lea
,

z
(~

t5  atós;~ al a rae~lfele-  

lo vn1i;Ill4f~irefi~LClI~C~4 4 i3 az "énes" ~~~lya9.srrerettel szorosan  

kapcsolt pályavonatkozású jiiiameret el.6segité  se.  

szaktanácsadás tehát túllép a közvetlen pályaazonosulá-
si zaotivumok erőuitésén; túllép , a  véletlen pályaisraerat  
esetlegességein, 12Z a  fiatalok  közvetlen környezete társada-
lomszemléleti magatartás- modelljein €átse it5 funkcióján is.  

A  sza'ctanácsadási folyamat kognitiv, emocionális énf  eltá 

rós énerúsit5 munká'a tulajdonképpen a v.sz. addi-

ai önmához  való viszon tin: s.  önmagáról való tudás nak er=,y-

fajta  ólmén"szinti és verbalizált átrendezése, intgzr°álása.  

/A tudatositás mindig is fokozza a az`mélyiség belső rende-
zettségét. 1öobek közt azért, mert a specifikusan emberi alap -

c tkségletek jellemzője, hogy csak utólagosan, kielégülésük  
után tudatosulnak l' arai 1)59/. .:eáarószt, 	konfliktusok kog- 
nitiv feldolgozásának preventiv mentálhygénés szerepe is van;  
ugyanis a kognitiven feldolgozott Konfliktusok a pszichés  
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egyensúlyt támog 'it jók, az addig feldolgozatlan konfliktu-ok 
dezorganizáló iiatábá . sslegállit jíík vagy fékezik* az ón-erűai-
tés- tudatovitás- itly-ngolás olyan érzelmi eret szabaditnnak 
fel,  hogy az irányitott beezélgei;ések sarán - tübbnyirs kiala-
kulnak s me ;értések- bel- t:ások- a v. sa.-ben saját ma r  úval 
szemben. Csak erre épülhet, ha szükséges, a magatartás áthan-
golása, korrekciója./ 

Ez magyarázza a vez.-ek ti «ikue "önmagára  ismerésének" 

ahá- élményét a tanácsadási folyamatban való pályára találás-

ban. luheresuk szerint is "A sikeres pályaválasztás egyik 

legfontosabb feltétele, hogy a uanulá képes legyen ön" ó,mn 

értékelni saját er5it és lehet5ségeit". 

A szaktanácsadás önismereti munkájának szerepét Gyakran 

megtoldja a mi kulturköreinkben szokásos, negáló beál.litott- 

sagú  érte kelés által kialakuló, egyoidalu, torzitott 

Livia/ ónismereti  feedback oldás,  a reális önbecsiléw egyen-

súlyának visszaá1lit isa. 

Az énes élmények, tapasztalatok tudat előterébe .iozdsá7)an, 

önismereti rendezésében hangsúlyoznunk kell a verb•alizáciának, 

mint az énes élmények gondolati- nyelvi formákban való kife-

jezésének é3 rii,zit6sdnek a jelent$ €eget is. /.'a jnai Nadinka 

19131/ 

"A serdüld önismereti munkájának lényege tehát az önalakí-

tás, önmegértés folyamatában van, ... autonómiájának kidolgo-

zdeArn éo me valósitására törekszik, s arra készül fel." /í'a j-

nai N-e  inka inkk .a 1931/ 
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Vizsgált mintánkban hogyan alakult a kdlönbözű 9sopor-  

tok énidaal2  

Ha az énideál grafikus ábrázolására pillantunk /I.s.D 

és I.s.1,/, egybŐl feltinik, hogy e 3 csoportban egymáshoz 

hasonlóan, az I.s. /ideál self, énideál/ D /dominancia/ ós 

/lora/ grafikonfanok kgraktore /görbéinek jellege/ na-

gyon iellee,zeteeen eltér egvmást'l, a vizsb:3lt mintától 

fiigg6 eltárósak kisebbek. Vagyis a vizsgált csoport az adott 

személyisóz;-jellemtökhöz való viszonyulás telei tetti an bizo-

ntyos m4rtéki, összetartozó csoportot képez. / :iszen a:b. 

15-24 éves kor adott tula jlonsár a való, globálisan közös 

életkori jellemző eloszlását mutatja, mint "a"   felnőtté  

váló korosztály homogén./ 

A 3 csoport egymástól való eltérései nyu jt ják sz egyes gra-

fikonokon belvil a differenciáltabb vizsgálódás szemléletits 

alapját, a táblázat me gfslel5 adatai pedig számszervien. 



n Iv  Y kategórea  
JD  

y 	iv. y kate9óIscQ  
S.s.D  

d LfARr T~-.s21-B.E.v 4.111917 Gr.1.f9R/.s46/ ~~aua#4so.E-
/ 	Artivtd",.416aa  1 

-----~-  1. KűV. cs.  
--s  1I.1aontrolL. cs.  

11. 	cs  



I.e.L 
I.köv.cs.  0,0 % 33,07 %  60,63  ~ 
Il.köv.cs.  3,28 % 21,31 %  50,82 %  
II.kontr.as.  1,39  p 30,56  51, 59 %  

2 4.f y9 ~ 0,0 ~  
15,?8 * 1,39 %  

98.  

As  *K$PSM  és az _.~IDEÁLE3AN kpnott értékek gyakorisága  

S.s.D  

T-39/ /40•49/  
III. 

/50-59/  

1 , 57 
0,0 
2,78 

% 
% 
% 

19,69 
19,67 
15,28 

%  
%  
$  

64,57 
70,49 
76,39 

%  
%  
%  

I.  s.D  
0,0 % 1,57 %  41,73 %  
0,0 % 4,92*  32,79 %  
0,0 % 0,0 	%  58,33 %  

S.e.L  

3,15 % 28,35 %  59,06 %  
6,56 18,03  64,10 %  
2,78 % 30,56 %  51,39 %  

Yatsgóriáks  

I.ktiv.ce.  
II.k3v05.  
Il.kontr.cs.  

I.köv. ce.  
II•köv.cs.  
Il.kontr.ca . 

I.köv.cs.  

II.kontr.cs.  

IV. 	V.  
/60-69/  /70-79/  

12,60 % 1,57 Á  
9,84 % 0,0 %  
5,56 % 0,0 %  

54,33 % 2,36 %  

	

59 ,02 	5,28 %  
38,89 * 2,78 %  

9,45 Z -  0,0 %  
19,67 1,64 %  
13 , 89 % 1,39 %  

W. C ~~ LSA.2FaIÁL%-~ j-'  al°ria  a  a  

0 . s.D  I.s.D  
I•II. III. 1,1.M.  I-II. III. IV-1r.  

I.kóv.cs.  21,26 64,57  14,17  41,73 56,69  
II.köv.cs.  19,67 70,49 9,84  4 ,92  52,79 62,48  
II.kontr.cs.  18,06 76,39 5,56  0,00  58,33 41,67  

S.e.L  I.s.L 
I.kS'.ce.  31,50 59,06 9,45  35,07  60,63 6,30  
II.köv.cs.  24,59 54,10 21,31  24,59  50,82 24,59  
II•kontr.cs.  33,34 51,39 15,28  31,95  51,39 16,67  

D eltérée mértéke  L eltérés mértéke  
-19,69 «22,84 +42,52 + 1,57 	+ 1,57 	-  3,15  
-14,75 --37,70 +52,  V4  0,0 -  3,28 + 3,28  
-18,06 -18,06 +36,11  -  1,39 . 	0,0 + 1,39  



Kategóriák: 1.  

I.köv.cs. -1,57 
Il.köv.cs• 0 
Il.kontr.cs. -2,78 

I.k6v.cs. -3,15 

II.kvv.cs. -3,28 
II.kontr.cs. -1,39 

-13,12 -22,84 +41,73 +0,79 -42,53 
-14,75 -37,70 +49 *  18 +3,28 -52 *,:45 
-15,28 -18,06 +33,33 +2,78 -36,12 

L 

+ 4,72 + 1,57 - 3,15 0 - 6,30  
+ 3,28 - 3,28 + 4,92 - 8,20 

0 0 + 1,39 0 - 1439 

~ 

II.  III. 

A moz8do mdr-  
téke:  

V. -Tend. +Tend.  

+42,52  
+52,46  
+36,11  

+ 6,29  
+ 8,20  

+ 1,59  

• 	 99.  

♦z z 	énideál diszkre ancia %-os mártOke  :  z e  
. 	 ,. 

Lear;  +D +L et;vsttes /jobb f 41s5 .:ozitiv t6rn6  

4y"Lor6  

S•a•  I.s. mindkettő  

I.küv.cs. 36,22 % 55,12 % 23 ,62 %  
II.köv.cs. 43,06 % 61 ,11 % 31 ,94 %  
II. kontr. o g. 49,18  % 67,21  % 32,79 %  



100.  

1, Az '1nidedl, dominancia tekintetében  

.~;nide31 

 

vonatkozásában megállapithat juk, hogy a felnőtté  

válás folyanstara jellemzőnek tűnik, hogy globálisan mindhá-

rom csoport lényegesen erőteljesebben törekszik  dominanciára  

/mintegy szilárdságra/, mint szeretettslieasétire.  /  z I.s.D  

grafikonjai jobbra dőlnek és a nagyobb értékeknél magasabbak./  

/VÖ. a táblázat I.s.D és I.e.L oszlo 6.nai;. csoportonkénti és  

kategóriánkénti öes.zehaeonlitását: mindhárom csoportnál az  

alacsony kategória értékekn61 . L-ben vannak lányegesen gébben;  

a III. kategóriában az éles eltérés tompul, majd a IV. k:te-

g6riáben hason15 élességgel fordul ;it D-ben, a magas dominan-

cia értékeknél jelentkezik a tönördlée, s ez a tendencia az  

Y. kategóriában is megmarad, de már lányegesen kisebb mérték-

ben.  / ovábbá az I.s.D IV. + V.  kace 5riá jóban mindhárom coo-

portban %-osan töuben vannak, mint az L IV. kategóriájában  

/I.köv.cs•-ban= D 56,69 'w - L 6,30 %, Il.kóv.cs.: D 62,43 % -  

L 24,39;Z,, II.kontr.cs.: D 41,67 ^- - L 16,67 %/. Sőt, a szak  

yizag lt cauortokbax  /a  kontrollcsoportnál nemi/ a D Igy'. +  

V.-ben  t  i' b©n vanna4 mint az 	kife ic lettebb  

dominanciára törekvéstik.  

A leuerdaebb a dQminanciárá való törekvés a II.Löv.cs.-ban.  

ezt köv=t3 	köv.cs.-b= 	Vi ck, 	a la 'kie - Qnáitet-  

tebb a II.kontr.c6.-ban.  ahol  ioboai, tür;1ör11 a középső értá-  

kek körúl.  /A tI.kontr.cs. -ban I.a.D III + IV. kategóriában:  

97,22 %, az I.kdv.cs. -ban: 96,06 Z, a II.kiiv.ca .-ban: 91,21 %  

található./  
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A három vizs~ált csoport c nanciára törekvés~nek  el té~ 

rései az 	III., IV+Y. kateC,3 riákra vonatkozóan  

böző mórt€k'oon/ szignifikdnsak 	p>0,05/,  

vaEyib korcsoport- du  cz-,ktanács- fliggdut  /bár k€il'önbüz8  

ar5ve1/ ea4aránt mutatna1k.  

A II.köv.cs. du a II.kontr.cs  dominancia törevésének al-  

téréoei. az e es kateryóriakban különböző ériéküek.  de  vinden   rw r .in.r..w~.a~.r 

esetben er53- igen er5s szi:;nifikanciát mutatnak.  /I+II. ba-  

tegóy^idban p-G0,05; III. kategóriában p=›-'~̀ ,01; IG'+i~'. kate;ó•►  

riában pC4,01/ Az I. öves  szakvizs,~ált~ s~ ifikánsan do-  

minanciára, törekvőbbek kore~rt iuknal. _A két szakvia].t  

c floort  ~.--o~ értökei  e~~,n~íshoa  közelibb  állnakr 	az eaves kate- 

góriákban, mint a korcsoporthoz, de e nem  szignif.ikána.  

2. Az énidei1 másokhoz való elfogadó ,tettitdds, pozitív  enoc - 

onalitás tekintetében  /I.s.L/: 

Grafikusan, ds a táblázat 	értékeit  követve: az I.évee  

szakvizsgOltak  a le0.nkább  oozitiv emocionalitásra törekvőek.  

az I.köv.cs. a 1err,kevésbá• 	 . 

a/ Az alacsony értétek /I+II.kat./ százalékos 	
 

az eltérések  igen mérsékelt, csak tendenciósus tnem  szignifi-  

kans életkor-  6E sLaktanáca- fiiRgést mutattak.  /I. és II.köv.  

c. között pL0,2J, II.köv.cs. és II.kontr.ce. között pC0,30/  

Alacsony szeretetteljességre törekvés tehát lei;kevósbé a  II.  

köv. cs. -~t ~ 1 er;inkább r editLa z~ I3k~v ~,ce. -ot iell ~ ~::e zt éi.. 
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b/ kázéae3 ártélcgkn~#1 /III.kat./ er3s korcsoport- ász- , 

szetarto As  jelentkezett: 	két I, éves cso'.ort 6rtékein5 7~ 

/50,a2 : - 51,39 %/, g>0,95. /A két ezakvizagált csoportnál  

p<0,53./  

c/ laugas eozitiv emocionalit49ra tárelevés /IV+V.kat./  

gyakoriságában kapott értékek a két elsőéves ceonort viszo- 

plagslatt mérsékelt, IgallaulAaak de nerc s d  -
nix"ikáns szak :a.iícs fligkAsét mutatták /p<0 9 20/. 	idősabb  

cacuort szeilibet: nően kis %-ban előforduló /6,30 ; / erős 	 

ercocionalitás4 /IV+Y. kat./ rendkivUl erőteljes p='.0 9 .11  

szignifikancia értókkel, erősen korccouort fü gően tér el a  

15 évesektől., ill. az I. éves szaktanácsoltaktól.  

idősebb korosztúly tehát  e ~FEt ; igs„en,s,._szorg ~an  raásndik  

Lent  i° n törekszi - dj:iinunci ~ar ós 	le 	v ' b " t "'rekszíis  

ozeretatt4 .igssá~reLA kon rollcsouort türel;szi~ ~t~ i.ilYlt~1'.t;ia 

és szesa.tellesség taikintLeté 	 a leginkáub  az átlag  

í~őriili töm3rülósrg.  /.iominancia tekintetében inkább a dominan- 

cia í`okozitsa í  elé való eltolódáneal, 	ereto wtel jeseég te:dzr-  

tetduen a zzeretettoljesség csökkentese irányában mozgó elto-  

lbdáss®l./ ügy tünik, a tendencia moz,3sa náluk az idősebbek  

jellemzői irányába hat. ..'ig a II,kövlcs. -ot  D és L takinteté-  

öen egyaránt legkavéabé jelleazik az átlmos mértri':ek, 45 az  

ide tartozók a leginkább törek3zenek D-34k /ezilárdsánuM és  

ezeretatt,al,ieseégdkra fokozására.  



135.  

aladul38a, dominancia tekintet ,lben /2.s :D/ , 

e/ Az al:lcaon_ y  árvikak /alsó kate4óriá:c/ gyakorisága te-  

xintetéóen a j csoport óaszetai tozáa4nak méz° t6ico: ii_> 0,90, a  

két aledéves csoport közöttt pC 0,30, a két szaktanácsolt  

csoport k3z+3tt t  

Sz;izalókoaan az eltérések jelentéktelenek: a la_;slacoo-

nyabb a II.kontr.cs.-ban és a legmagasabb az I.kcv.cs.-ban  

/18,06 % és 21,26 /. Az értelkek gyakorisága mindhárom cso-

portban a normáleloszlás szerint varható 20 0,  körvili értéket  

veszi fel.  

b/ 	 szétváln, +i: a 1 eso-  

nort gyakoriságai  /p tJ, ?v/; p 1egttöbben  a Il.kontr. c2. -~  

/76,39 %/ és a legkevesebben az I.köv.cs. -ban /64,57 5/ tar-  

toznak ide; a kút  szélső csoport gyakoriságai között helyez-  

kedik el a II.köv.cs.-é /70,49 %/.   

Az elsőévesek eltéréAben p40,30, a két azzkvizsgtílt csoport-

ma  p_0,50.  

c/ A 1 r.: . 	:bb éptékeknék /IV+V.kat./ is tendenciózus  

marad. de 4eJ1 a zi t,nifik°éans a 1 csoport  értékei kSz3tti  

3nbs ~~* /p->0,20/. A lekkevésbá gYqkori a II.kontr.ca . -ban  

/5,56 	ugyanakkor nrl].uk a középső értékben mutatkozott a  

legnagyobb gyakorisán/; a leggyakoribb  /14,17 4?;/ az I.köv. ce.-  

ban volts_ min  a  II.köv.cs. mindvégig  következetesen g középső  

ht3lvzetet foRlAta  el /9,84 %/. Itt is p-!0,30 az Ale3óvesek  

eltérseében, p-,  0,  5d a sz3kvizsg:ílt3k ktiSzött.  
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Tehát /a szélsS értékekben é9 az eloszlds arányaiban/ a  

lealmensúl ozottabb D énkéaii, ugyanakkor legdoiaindneabb  

sz I.köv.cn .,  követi a II.köv.cy .  I,ekkiea~ ensúl=,~oz:~tlanabb i  

uqyan;;kkor le;,,differenciál,a :lanabb D énkápú a II.kontr.cs.  

/legkife jezettebben és túlzó mértékben az átlag köruli tömö-  

riilést mutat jrx/. A iq.k~ v,  c .. kormobortáánál xieg.vensúlyo-

zottrabb énké~gt  mutat  l)  ,t~kinte ~.a~ beu. 

4. tiz a7.3k~il. dsa . aaocionalitás tekintetében  

a/ A 3 csoport közös jellemzőjeként a grafikonon ia rögtön  

felt:iniu, hogy a görbék emelked5 oldalán, ar alacaony értékek-

ben megemelkedett agyaxoriaag. •ailvnQaen ,  kifejezett  az  az  

I.köv. ás II.kontr.ca .-ban /31,50 % és 33,34 w/, s a kontroll-

csoporté a legmagasabb. Viszonylag sokan vannak azok, akik  

sokkal való kaacsolatukuan a  nexs;tiv érzelmi vísL„uvuláat  

tart ják mud,,ukra jsllemz ~nak. A,II=kpvii_cs.-ban a lee.slacsonyabb  

ennek AwuyorisáAat 24,)9 	A II,köv.ce.•na;c aiontrollcso3ort-  

tól és az I.kov.cs.-töl való e]tt3rései  azonban nein érik el a  

szir,nifi?:ncia szinte 'c, csak tendenciózusak: p;>0,30 és p< 0,30.  

b/ A középeó értékmezőben le erősebűen az I.köv.ce.-ból tö-

miirJ1nek` 59,06 °,, majd a II.köv.cs.-bút /54,10 m/, legkevésbé  

a IL.kontr.cs.-bál /51,59 /. A 3 csoport egymástól való elté-

rései nem szignifikánsak, csak tendenciózusak: pC0,30.  ezen 

bal d].  a két alsóéves cso>>ort tendenciózusan egy csoportba tar-

tozás felé mutat  
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c/ A mtisokhoz  való  neon meleu _2lfogadó eciocionalítás  

szint =lére /IY+V.kat./ a II.köv.cv .-b ó? sorclJák magukat 
 

legt3bben /21,31 	gR 	 I.köv.cs.•bcl  ide tarto zók vannalG  a  

leaeveaebGen /9,43 W, a Ii.kontr.cs.-b61 13,2á 	A 3 coo-,  

port beszeh}.~sonlitásában az ~~t~,se~zi,~,n, i~fi]~in~  /pL0,05/. 
_ ~.~. ..~._..._.. 	..~.~ 

A két el9:~éves csopopt kázöttj eltérések csak ter,d3nciőzu3aL  

/pCJ,30/, mii; a két sz73kvizsgá].t csoNort kőzött igen szigni- 

fikáns

,  

 /p  <S, ,v1/; a jelensá,:; 	ar3oer: koreso2ortfiikg5 á3  

csak tendenciózusan__azaktanáCSfiiza . 

Tehát 	 emoeiona-  

)itásuna~ . az I.   áöv. cs. leE,kevésbé.  

Az ónké,3  alakulásában  ~lob.~l.iaan az I.kiiv.ca .-at 	~~,na_  

ii;i2bb icz't`kti dUminasiciaárték  ás g legaisebb mérték-Li szer3cet-  

te1:19soég L  a II.köv.c3.,ot vi~zon• ukiagensúlyozott i  de a  

kontroilcso- ortnul  ne , obb mérvii dominancia és a legnagyobb  

raérvii r)ozitiv QmocionQlitás vellemzi.  A II.kontr.cs. -ot aleg-  

dit'Yerenciá]..,tlanabb. s le~inkább átl ~~; kt3ri11 tömörllő D én-  

ká ,1 ós  nogativ emocion3litás felé hangsúl:GOS ab'  L :iellemzi.  

Az énkép-  énid e  .l diszkrepanán k mértéke . 

Az iisszehaeonlitás vÁjigvitele során, a 3 cso;>ort D elté-

réseiben ős L eltéréseiben egyaránt sajátos töréspontra fi-

gyelhetünk fel a III. és a IV+V. kat. között. Ugy tinik, a  
tendenciáknak saját ellentét .ikbe való átfordulási helye.  "z 
átfordulás jellege ds mértéke pedig sajátosan jellemi az er ,-/es  

csoportot D és I. tulajdonság egy fitteseit.  
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D -  ben:  

A tendencia mindhárom csoportban azonos, mindhárom cso-

port dominanciájának növelésére tirakszik. A II.köv.cs.-ot  

jellemzi a  legerőteljesebb  D fokozási törekvés: 52,64 %-ban.  

Az  I.köv.c3.-ot ugyanez a tendencia 42,52 %-Jan jellemi,  

mie. a Kontrollcsoportot le_;' evésbél 36,11 %-ban.  

A D énkép- énideál tekintetében a változtatásra v.16 tö-

re->vés Lgltérgs/ g rt•Jke g1,y csoaortba tartozást Luut,at t-pró-

bdva►l: a két szakvizsgált csoport között 1).0,9 /t='_) , 03544/,  

a Lét els$éves cso ort között p> 0,9 /t=0,03993/.  

- ben:  

S zembetünően kisebb mindhúron csoportban a moz iás mértéke,  

mint D-ben. A vizsgált mintákban emocionalitás° ,nak mértéké-

vel mindhárom csoport viszonylag elégedett, nem igen okoz na-

,yobb kategória váltást a változtatási szdndék mértéke..  

cionalitáaban_ g változtatásra törekvés/eltérés/ várték nek  

csoportspecifikussága t-próbával: a két szakvi zsg:2t cavort  

kózot t /p410,30/  c3`n~ n~oióa~u, ► hét els___éy_a_rs csoport 
maaszivan homogén  /p = 1/. Viszonylag a  legnagyobt) moz ;ázt  

L-ben is a II.köv.cs.-nál. látunk: 3,28 %-uknál az átlagos mér-

t-kii emocionalitáeból a pozitiv euiociona1itás további növelé-

sére mutatkozik erős /kat. ceoportváltással járó/ törekvés.  

A II.köv.cs.-ban a  nagyon  negativ emocionalitáauak fele /3,2a,/  

elégedett emocionális énképével, és a vásik fele legfel jobb  

e_;y kategóriányit szeretne emelni. A II.kontr.cs.-ban a na-

gyon negativ emocionalitáauak /1,39 V szélsőségesen 3 kate- 
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górisnyit /I.knt.-b á]. IV.kat.-be/ szeretnének em )cion°litá-

suk mértékén emelni, mig az emocionalitás átlagos mértékbe 

tartozóknál nincs lényegi /kat. váltás mértéki/ változtatási 

szándék. 

z Y káv.cs.-ban a nagyon pozitiv enocional it3suak eay- 

harmadel  /3,15 95/ részben mérsékeltebben  /II.knt.-ba 1,57 %/, 

részben i:;en erSsen /I-TI.ket.-ba is 1,57 %/ szeretné  csök-

kenteni  emocionalitása mértéltét. /izélsóséges élettapaszta-

latok vagy élettapasztalatokhoz való szélsőséges viszonyulás 

hat ása4/ 

Kulcsőr szerint, az én-ép- ónideál diszkrepancia köze:es 

foka az, ami meg-feleló önismeretet biztosit /adekvát önel-

fogadást és plaszticitást/ t  mert ez esetben nem szakséges az 

tanvédelmi .mechanizmusok közbeiktatása. A szubjektiv self és 

az objektiv self n. y eltérései ugyanis cJak fokozott percep-

tuális elhárit <xsaal tai thatáah fenn, és igy produkál jak az 

ónkép- énidell túl kicsi diszkrepanciáját, a represezor vi-

sJlkedésmód ját. 

/A repress'ió kevésbé kedvez a serdülés önalakitó- azemélyi- 
.sgfe jlesztő munkáj-ának. ja tinii, a ke11Z ónzyarapoddssal 

serdiilóknél átmenetileg gyakrabban jelennek meg szenzitizá-
cióe jegyek is, hogy pl. 	tipikus kamasz "lázadási" haj- 
lamot emlitslk./ 

II. kontrollcsoportunkban kisebbnek bizonyult 3Z énkép-

énide€1 diszkrepancia, mint a II.köv.cs.-ban. ú az életút elem-

zéselnól is nLlux találkoztunk a sikerek ós iskolai közérzettik 

inadekvát túlbece1lésének tendenciájával, azaz repressziv 
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viszonyulá:'móddal, de a - II.köv.cs.-hoz viszonyitottan -  

a szeretetteljes attit:3d nagyobb mértéke  nóllell. 

B it; a II.köv.cs. önkritikusabbnak, ugyanakkor szeretet-

teljesebbnek bizonyult. Énkép- énidedl die'krepanciájúnak  

mértékét köaepeenek tartjuk,/minden esetre nagyobb, mint a  

kontrollcsoporté/. /A repressziú ós azenitizdció közötti köz-

bals3 tipus egyeno$lykereeieére emlékeztető jegyek./ A jelen-

séget a a zaxvizsgélt ak jobb önismeretének tufa jdonit juk.  

Az énkép- énideál diszkrepanciára egy ea ©toe mutató  is  
kinálkozik mintalnkban. Dolgozatunk Sri. old an evőn  tábLdzat-
ból ezénithat6 ki i  az "elismert" és a "sikeres" oszlop k.ilc3nb-
ségeib31. Abból, hogy mennyire tartja magát elismertnek /na..gy-
jéb6l objektív self- mutatóként kezelve/, és hogy mennyire  
tartja magát sikeresnek  /nagyjából stub jektiv self- mutató-
ként kezelve/  ,  az iskolai tel  jesitménnyy ob iei-tiv self 48  szub-
,leútiv self elt5résére következtettank:  

II.köv.cs.:  
II.kontr.cs.:  

+ J,04  
+16,29  
+22,35  

A 3 vizkgalt csoport  énképének és énideál j:.ntlr. oesze£og-,  

lelő  ö9szeaasonlit s  

Az I.köv. cs.:  

- a legdominánsabbnak tarfia magát /3.8.D/ ás igen erősen  

/szorosa::1 a 2. legerőteljesebben/  törekszik dominanciára  

/I.e.D/; D eltérés vártéke: +42,52.  

,~ew;gbé tartja mamát pozitív e!nocion4itdsunak /S.s.L/  

de  a le, kevósbé is törekszik arra /I.o.W. L eltérés mér-

téke: -3,15.  
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A_ II,kontr.c^.: 
- ~ le~diPferenciálAtlanabb s le~inkább ~z átla ~oa mér-

ték körül töraör.115 D énkép /3.a.D/ D törekváknak _1el-  

lv ,-;e  is hason] ó /I. s.11/; D eltérés mértéke: +36,11.  

- Pasonlókéri>>en  legnagyobb gyakorisággal az átlagos  mér~ 

ték k3rül tömördlerao,gior,alitásbal1 :. 	is /de a ne-  

gativ emooionalitás felé hangsúljosabb eltol5d3asal/,  
/S.a.L/,  

az átlagos mérték kör:il tömörU15 /de a szeretetteljes-

sibs csökkentése irányában mozgó/ emocionalitásbel.i tö-  
r:.ofécael /I.s.L/. L elt ►:rés mértéke: +1,39.  

A II.köv.cs.:  

- A  :_ontrollcso-ortnál  do,aiTlán;abbnalc tar! m11E0 i  y é_n-  
.í:oe viazon,ylaiZ   kie ..vene;llyozott /:l.s.D/, le4inkább tö-

rekszik dominanciája  fokozására /I.e,D/i D eltárós mér-

téke: +52,64.  

- a mvát  leginkább  pozitiv enocionalktQsun .~~~ 	cso-  

•~l ort /S . s.I,/ ,  

ás~,inkribb törekszik ~ ozitiv emocionalitásra  /T.~.~,,/, 
L eltérés mértéke: +3,28.  

A fokozott dominanciíra törekvést, a felnőtté válás fo-

lyamAtában örteliez e, pozitiv jerjyként kezeltük. :linthogy  

az án- kibontakoztatási törekvésének, a személyiség keresési  

állapotán'k megindulását vagy folyamatát mutatja "az án hang-

súlyozása" /.•énei 1976/, avagy Tomé megfogalmazásban "az án  

kiemelése". keresést, aktivitást és erőt :mutat, s mint ilyen,  

az önnegvalósitás realizálni tudásának fedezete. Különösen  
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pozitiv jegy akkor, ha  a serdülő ;nismereti érdeklődésében  

az én  hangsüly ozás val együtt kiemelt az "én és a ? sik"  

egyensúlyának kereséee is: nemcsak erőviszonyokban, hanem  

emocionalitásban is i D + L/. Ez a fajta egyensúlykeresés  

vezet a Harmonikus felnőtt személyiség egyensúlyához: képes  

megvédeni énjét "a Másik túlerejével szerben", és biztosita-

ni a "két belső instancia emberi egyensúlyát." /atírei 1976/ 

Véleményünk szerint, e yuttal ez az egyensúly, ez az autonő-

nia, az alapja az érett felnőtt- önbecailésneL is /s a eer-

dalakori kezdetlegesebb önbecaülésből és kezdetlegesebb auto-

nórkiára törekvésbál n5 ki/. A tel jesitmónymotivációban meg-

nyilvánuló egészséges ar y éppen ezért az, ha a sikerorien- 

tációs és affilációa motívumok egészséges egyensúlyban vannak.  

//zerintünk az 3nértékelés aktuális viszony: siker és aepirá-
cid, énkép ős énideal aktuális, viszonylagos egyensul4 felé  
törekvő viszonya. Az 6nbizalonban  az aktuális önértékelési vi-
szony tendencia- jelleget vesz fel t  tartósabb viszonyulás, mig  
az, önbQcsüléa  uz e ;yyón :innia z tioz való viszony- tendenciáinak  
legáltaldnositottabb képe. Pozitiv önértékelés- önbizalom- ön-
becsülés esetén a pozitiv érzelmi ezinezet nemese_ :  jelen /és  
múlt/, hanem igen erősen jövő orientáltságú is./  

Molnár Péter /1930/ vizsgálatai szerint a vezetői irányu-

lás és szociabilitds együttese, ami nblunk a domínaneia és  

ozitiv a_ocionalitde  e rütt ,tárásának  felel meg, ió prognózis  

a  j3 AntAl   Ltuális képességek érvény=esilléséxg.  

~ ,:nAcaban,c  énideü].ban i>~l4, mindkettőben való egLidtt:iátr3sa  

:sövstkezete3Qn  a II köv.ca. -bari  a le  gmag ,iaabb  /49,1i3 .% - 67,21  

%  -  3 9 ,79 %/. 'rIaeonló kdvetkezetea3óggel ez I.köv.cs.-ban a  

legalacsonyabb /36,22 %  -  35,12 A  -  23,62 V.  



Mégis a 3 csoport értékei tendenciózus, de  nan szignifi-

káns kulin csoportoköa tartozást mutatnak /d_>3 1 30/. Illet-

ve közel azixni2ikáne .sorcsoport- rá gést mutatnak /a 2 szak-

tailácsolt csoport között p-0,20, a két elsdéves cso: ort kö-

zött p<0,90/, szaktandes- filEgést neri.  

Vélenényii.nk saarint, az általános érvnnyel szaktr3ndcs-  

fiig?ést net,  va,:,y coax mérsékelten mutató azon ese tetc, anal  

köqeti:3zei;eseu  a IIpktiv.cs. er~d:nénvei a laAdozitivabbak  

e)4emzés3ink s rAn m~ z adott mintára /a szaktanácsadást ;söve-  

tő 1-2 évre érvényesen/ a ezAkianácsadas 3ktuélis szemá12r i-  

,ségképben is megmutetKozó pozitiv hatásdtldtjuk.  

A szaktanáácst:,l fIgtigkmértéke szerinti rendszarezés  

- Amit LifejszettQli 34  .ttanwcs- f;őnal~  

i énideálban, a l> évasa,L domir,anci törekveseiben  

az átlagosnál kisebb  értékekben /I+II.kat./ p<0,05, a  

szaktanácsoltaknál a gyakoribb előfordulás  

/4,92 %  -  0,0 %/,  

A középed értó:kben 	p20,01: a azaíctanácsol-  

takn :al a ritkább előfordulás /32,79 %  -  

az átlagosnál maj,aaabb értékekben /IV+V.kat./ p<0,01:  

a szaktanácsoltaknál a gyakoribb el3fordulbs  

/62,48 ;  -  41,67 a .  
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- Amit m6rsjkelten vagy  tendencihzusari /p40,20 és p>0,30/  

szakt̀anács f;i~*3nek tal,~ltunk: 

L énided1ban  
az átlagosnál nagyobb mértékű pozitiv emocio- 

nalitie gyakorisd;a 15 éveeeknél, a szbktaná-  

csoltakn3l a magasabb /24,59 %  •  16,67 %  p-<0,20/ 1  

L ónképben  

az igen alacsony pozitiv emocionalitáa gyakori-

sága kisebb a 15 éves szaktanácsoltaknál, mint  

a kontr.cs.-ben /24,59 %  -  33,34  Z,  p<0,30/,  

az igen magas pozitiv emocionalitás gyakorisá-

ga a szaktanácsolt 15 éveaeknél magasabb, mint  

a kontr. cs.-ban /21,31  -  15,28 %, p‹.0,30/ 1  

I) énképben  
az átl agos raértékd dominancia a 15 éves szak-

tanácsoltaknál ritkább, mint a kontr.ca. -nál  

/70,49 %  -  76,39 %, p<.'Q,30/.  

Amit kite  'ezetten koreso-ort- fd ónak találtunó•  

L énideálban  

az dtlagoa mértákii pozitiv enocionalitás gya-

korisága 15 éveseknél p>0,95 : 50,82 % — 51,39 %,  

az átlagosnál nagyobb mértékű pozitiv emociona-  

litáa az I.ktiv.cs. -ban lényegesen ritkább, mint  

a 15 éveseknél p>0,001 /6,30 - 24,59 ;;,f,  

éti.::épben  
az igen alacsony dominancia gyakorisága  tekin-

tetében a 3 csoport koresoportósszetartozó,  

p>0,90,  kb.  norma eloszlási gyakoriságd  

/21,26 %  - 19,67  %  - 18,06/,  
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L énképben  
az átl »gosnál magasabb pozitiv emocionalitás  

gyakorisága ez I.köv.cs.-ban a legkisebb, p<.°,01  

/9,45 M - 21,31 "/,  

énkép- énideál D diszkrepancia tekintettben a 3 csoport ho-

mogén, erőteljes D emelési törekvés jellemzi, p>°,90  

/+42,52; +52,64; +36,11/.  

énkép- ónideál. L diszkrepancia tekintetében a két elsűévea  

csoport masszivan homogén, pozitiv emociona1itá.►át csak  

kis  mértékben fokozó törekvés jellemzi, p a 1 /+3,2a;  

+1,39/.  

- Amit mérsékelten vagy  tendenciózusan /pL0, 2U és p:10,30/  

orcoo- ort- fü hőnek ve _y korcsoport összetartozónak  /p' 0,70, 

p:_0,80/  tal.ltun~~ :  

D énképben  

az átlagos mértékű do ►inancia g,y°akoriségában in-

kább összetartozó a két 15 éves csoport /70,49  

- 76,39 %, p >0,7L)/, 
 

az átlagosnál magasabs }3  énkép az I.köv.ca .-ben  

gyakoribb mint a 15 éveseknél /14,17 - 9,84 %  

- 5,56 1,9 p< O ,  3  )/,  

L énideaban  

az átlagnál alacsonyabb mértéki ::ozi.tiv emocio-  

nalitásra törekvés  az I.köv.cs.-ban a legnagyobb  

gyskoriságu /33,G7 	- 24,59 	- 31,95  To p<0,0,/,  

L énképben  
az igen alacsony pozitiv emocionalits az I.4űv.  

es.-ban gyakori bb, mint a 15 évesexnél /31, 50 1  

- 24,59 %, p4,0, 30/,  
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az átlagos mértékben leginkább az I.köv.cs.-ot  

jellemzik /59,06 % - 54,10 - 51,39 9, pC 0,30/,  

ezen beldl a két els$éves csoport tendenci5zus  

összetartozást is mutat:  

énkép- énideúi L diszkrepanciaija tekintetében az I.köv.ce.-

ot a l5 évesektJ1 eltérően a pozitív enocionalitás kis- 

nértékü csökkentési tendenciája jellemzi, p0,30  

/•3,15 és +5,28/.  

N wa ' ot  ~ eredmán~,yek öoszefoi;`1r~1.ó értolu~zSe  

D tole ldons gban  

Az énkép ée énideál di szkreoanciá jónak mértékében, D tu-

lajdonság tekintetében kifejezetten homogén a vizsgált min-

ta, és L tulajdonság tekintetében is csak mérsékelt korcso-

port  szétválás mutatkozott. Nyilvánvaló, hogy a szikvizsgált  

,csoport  énkép- énideál diszkrepanciájának a mértéke is egész-

sédes !  korosztal:va átlaga szerinti, normUis  önmaggal viszo-

nvulést mutat.  Liz egyben vall zinö.siti azt is, hogy a két 15  
éves csoport között kapott eltérések nem a szaktanácsadást  

kérők személyiségének valamilyen /kóros/ irányba való eleve  

hanzedlyosabö voltából következik; mert - a fentebb vizs-

gslt terdleteken legalábbis - ilyen nem mutatkozott.  

Viszont ott eltérések  a  szaktanéceedésaal nyert na-

gyobb önismereti  és önalakitási  érzékenyeégb51 származnak.  

A kontrollcso )ortban  a legkifejezettebb ' át1lg körvili tö-

rnördlés /énképben ős énideálban/ D tekintetében, ők akarnak  
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a leginkább az átlaghoz hasonlitani. A másik két csoport-

hoz viszonyitva, a legnagyobb mérvi differenciálatlansá,,ot  

s bizonytajansá~ot mutatja saját erőinek és lehetóségei-

ne iemere t :ben.  

U, anaL_kor mindkét szakvizsgált csoportnál a fokozottabb  

dominancia felé való eltolódás kifejezettebb, eloszlásuk is  

differenciáltabb, kílönösen az énideálban. Tendenciózusan  

gyakoribb, hoCy differenciáltan dominánsabbnak tudják magu-

knt; és a nem szakvizsgáltaknál differenciáltabban, erőseb-

ben emelkedő tendenciával dominánsabbak is szeretnének len-

ni. degemelkedett D igényük naivobb önme valósitási törek-

vést is tiikrőz. .`arkánsabb  de  kialakultabb D énkéi .k  ős  

ideáljuk. Minthogy dominanciájuk-t snképtikben és énide'l. juk-

ban egyaránt mag-3sabbra tartják Hint a kontrollcsoport, ma-

,aiasaJb J öntudati / . nisinereti/ ős éuideá - szint .iú. Jniscl .-

reti  érL ~ ker3y s 	ualanaAkor tondenciá4ában elég :detleneb- 

bek önmagukkal'. /A J eltérés mértéke náluk nagyob:,./  

E ponton válnak bizonyitottá a felelősségteljes felad,;tok-

hoz való viszony ős a szubjektiv iskola identifikáció 

ményeivel kapcsolatos értelmezéseink.  

L  tula.idonsáAban  

.. indhárom csoportnál kisebb az eg:Tes görbék mozgása, mint  

a D tulajdonságban; ős lényegesen kisebbek az L eltérések  

/S.s - I.s./ mér5számai is. ilasonlöan Mohái; Livia er: dménye-

ihez, a fiatalok érzékenységének és önismereti érzékenységé- 
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nek a fő tarlet;: nem 3z "an  de_  másik" emocionális viezony-

lata, há~nem a azilárds önéryán_resités ereje.  A szere-

tettel 'oasé mért ékének tekintetében önelfogadóbbal..  

A 	Óves. 1 éve szaktanácsolt csoportnál a  sozitiv emo- 

ciona:l.itá& értékeiben ús követke'eteuori 1e ;magasabb értékű  

tendenciáiban is megmutatkozik n Kontrollcsoporthoz és az  

idősebb, régebben szaktanácsolt csoporthoz viszon;,itott nat  

g~obb önismereti és önalakítási +~ rzékenys_é ~ ,e, magasabb öntu-

dati tiriiemereti/ és énideál- szintje; továbbá eiccionelitás  

tekintetében  is viszony],s 	1P,sl::,adetlenebbek mer=,ukh31. 

/L eltérés mértéka náluk a legnagyobb./  

/Az idősebb csoport "életkori" különbségeiben lehetséges,  
hogy szerepet játszanak olyan élettapasztalatok is, hogy a  
pozitiv emocionalitás rövidtávon legalábbis, gyakran "nem 
fizetődik ki ", uiig a dominancia, az erőteljesebb önérvanyesi-
tési tulajdonságok bizonyos mértúkben "kifizetődőbbnek" tan-
hetnek.  

antüs a fiatalabb korosztály fű problémája az volna: ho-
gyan érvényesul jek, hogyan alakiteam ki erőviszonyaimat, ceo-
porton bekéli helyzetecset /milyen legyek/: s másadsorban eh-
hez hozzákérgezve, hogyan is állok valójában e téren hallyen  
vagyok/.  

Az idősebb korosztály, úgy tinik, a "kérdésfeltevés korá-
ból" kezd átlépni a "válaszadás korába". Náluk a fő kérdés az  
iUnin:ereti szint elméiyitése, elsősorban itt ic a üominaiicia  
tekintetében. Le6inkább saját önér véryeuitéeének ereje, hely-
zete érdekli. ri% a fiatalabb csoportot az érdekli leÚinkább,  
milyen domináns le&yen, az idősebb csoportot, hogy milyen do-
mináne való jában./  

Már dolgozatunk II. részében kezdett előrajzolódni a  szak-

tanácsoltadnak korcsoportjuk átlagánál nagyobb életvezetési  

önállósága, ra ez megmutatkozott bzakmai jövőjlkhöz velő éret- 

tebb viszonyuláeukb3n  
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A III. részben me ólladitottuk, ho6y a azalAan::csoltak-

nril fokozottabb az érték- és pályaazonosulás egy:utt járása.  

Feltételeztük és igazolni  tudtuk, hogy az értékek beépii-

lésnek hatása megmutatkozik énideállá válásában és az Ön-

tudati- önismereti és önalaiitá i érzékenységben.  

Igazolva lát ~u,~ k 3. számu munkahinotézisuxiket, miszerint  

hatása  v a l a-  

melyest  

z  é r lé  s e :ao cionáli s mutatóiban  

é n k é ben 	é n i d   e i l b a n: 	a  s z a k -  

vi zsAált aknak  némilea differc:n-  

c  i  á  l t a b b az önismereti  szint- 

j. k  és 	az 	énideál,juk  /ez utóbbinálin-  

v a lg_m  e l .y e s t  n a g_y o b  b az 

ismereti é  r  z ök  e n  ' s é 'a  k 	Továbbá az  

astkori k:iilönbeé,gel: e7t5rajzoládó tandenci3ján túl `  a  

sz  a k t  a n á c e  hat  ~ s a rövidebb td  

von mutatkozik me 	sit  _  1 d  n o s  
' r v é n; j ii b  b 	és 	m d  r h  e t  3  b b m ó d o n.  

/=%irekt szaktanácsadási hatékonyságot mérni és elvárni hosz-  

szabb id5t:ávlatban értelmetlen, legalábbis a vizsgált tula j-  

donságegyüttesben./  

Hangsúlyoz punk kell, hogy  mindvégig  tendenciákban,  cso-

portsgészek összehasonhitásában órtendők a kapott eredmé-

wsk ,  a nyilvánvalóan nem mutatkoznak meg; a csoportba tar- 
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tozd minden szemólyre egyenlő erővel ős érvénnyel. 

Ug.v vúl juk. sikeralt  o1ya41 ;,Jraktikus móüazerelwdttest ki-

alakitanunk, amely az önnegvalósitás néhány, a személyisdg-

ben /személyiségfe jlőd:Ssben/ rejlő általános feltételét ered-

ményesen vizst;- lhat ja; s mint ilyen, tov•íbbi h ,  t3konysA6vizs-

gálatoknar. is jól használható eszköze lehet. 

Amit a kérdJiv kiaiakit3;3aná1 a Jöv :, ben v,t. toctatndnk:  

Az I.köv.cs. kérdő"ívében azok az adatok, aael;;eket nem is 

dolgoztunk itt fel, vizsgálódásunk s,,empont jóból felesleges-

nek bizonyultak. Viszont bővitenénk a II.köv.cs. -nél flair fel-

dolgozott: szarai jövőre - a tanulmányi ered.aényeaséE re 

szakmai sikerekre, gondokra - a továbbtanulásra jelentkezés 

és felvétel sikerére vonatkozó kérdéseinkkel. 

A II.köv.cs. kérd5iveibe beé3itenénk a pályatanácsra vo-

natkozó véleményeket, javaslatokat tudakoló de  a szaktanács-

adással való elégedettsós mértékére utaló .:sérdéseinket. 
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iv . 

v!~•. :L.:i' .j~Lt'i3eF.+J ... tatlsi:\i~tu~ .  

.. ~sszabb tavon tervezzek vizsgálni elyavúlaaztási Tenbcs-  

adó Intésetankben foly6 pszichológiai szahtanácaadási tevé-  

kenyaégank hatékonyságát, ill, a ta;.:3aztalatoa általános ér-

vényének mértékét. munka els3 lépése  volt jelen vizsgáló-

dásunk.  

A pezictxal .igiai azaxtan.ácaadás eredményvizsgálata, mar a  

kutatsai feladatok kdrálhatároldsánál több n9riésaségbe bot-

lik; s k'iltinösen, ha komplex  szemléletmódra törekszik.  

Akár a r  ályaválaeztáai történáat, akár a szaktanácsadási  

i'olyawatot te:gintjal., 	állunk wag a problémakór kellő  

neálységa du komplexitásu ismeretétől. A sxa,4.tanácsad.ie  ered-  

2c;nyvizsgfilatAnak szakirodalma is igenoe9k szórványos.  

';,k6p2en vizsgálódásunk feladatait is sziikitQn:lnk kellett,  

ill. helyenként be kellett érnank az ele3cile:;e3 t'eltáráe  

felazinibb va gy általánoiabb, csak durva 6tter,intést nyu jt6  

szint jével, Avagy agyen megragadtietó rúszletekhez 6y.: jtöt-  

t+inb adalcákokat, a a meglévő kázleL:dnyek eredra6nyeivol való  

d;,szekspcooláaát kisirolt:lk meg.  

i~,::il3ravAPesztA ►si tört1née éa ALSA1 ~i,20qz  v  41G 	 1ki~ 

3áLi droblémg-rétegeihezk3acaolhd6Qn ni;vomur k:svetják a szak-, 

tanác,$adeá„1 n zIWt tanulók álM~,t ~Me_~ a1a4Uki-;it  k~:~  1~ 

nds tekintettel, a ~z;,aktanács2iás  orednbnv®sai`'Eire.  
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A  szatanácsadds céljának, tartalmána.i hatékonyságban va-  

ló érv3n ; esyilése lényegét az adekvbt ptil.ya választásához tör- 

tént hozzásebitésén túl a tudatosabb önvezérlés képességének  

fejlesztésében találtuk.  

Az életpátja s'e_ipont jából bizonyos szeméh; iségvonások erő-

teljes kifejlődése elengedhetetlen. Mi ezeket a  személyiség-

vonásokat a tudatosabb önvezérlés mutat'iban kerestük, ugy-

mint: pálysazonorislás, szakmai jöv3höz való viszony - élet-

értékekhez való viszony - az életértékek beépülése az én-

ideálba, az énideál hatása az önismeretre és az önalakitási  

törekvésere.  

::;anen ezért megvizsgáltuki  hogy  a vizsgálaton résztvettek  

A].yafe jl3dése mil,-ten fentebbi személ.yiaégtenyezSkkel illesz-

kedik a követés időpont jában t  /Mi a szaktanticsadáe utini to-  

vfibbfe j1$dnyben kerestük a tanácsadás szerepét./  

öntőnk két szaktanácsadáson .  résztvettekbúl álló, követé-

ses vizsgálati csoportból /127+61 f8/ és egy sza:.tanácsod is-

ban nem részesdlt kontrollcsoportb3l /72 f3/ származik. A II.  

követéses- és a II. kontrollcsoport a követés időpontjában  

középfoku képzésben I. évesek voltak. Náluk azt is vizsgáltuk.  

ho v 	szaktanác;;adás mennyiben jelent sej;i~tsérvet 3z 

 

iskola- 

váltás nehéz  sé ein való tul 	 ban.  

..*vuttal figyelemmel ki sértők. hogy   időben _neddig követ-

ltt_,ő nyomon a  szaktanácsadás szerege s  hatása személyiségté-

nyezőkben. /Az I. követérves vizsgálati csoport esetében a  
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szaktanácsad3stól a követésig eltelt idő 6-3 év, a II.köv. 

caoportnál. 2-1 év./ 

Hipotéziseink nemi egészen elvárásaink szerint igazolód-

tak. 'Több helyen differenciáltabb, helyenként halványabb 

eredményeket hoztak a vártnál. Le ;inkább a 3ályaazonosulás 

mutatóiban: az életút- és  a szaktanács eredményességében, a 

szakmai életúthoz való 4rettebb viszonyulás mutatóiban hoz• 

tag várakozásainkon felüli eredményeket, továbbá az életór-

tékokhez való érettebb viszonyulás tekintetében. 

A kapott pályatanácsra való emlékezés II. követési csopor-

tunkban 97,95 "." —os, 1. követési csoportunkban 92,91 :-os. 

/Ritoóknónál 437,4 %-os./ Mértéke V ittaer szerint igen szig-

nifikánsan frigg össze az intellektussal, munkakavuuterrel és 

a beválással. . nnek értelmében válnak nyilvánvalóvá a kiulön-

böz3 vizsadlatokban ka?ott eredmények eltérősei. 

A pályaválasztási tanácsadáshoz való negativ beállitott-

ság a rnegvalósitási szándék hiányával mutat szoros együttjá-

rást /t' ::ittmer/. Wittmernól 23,6 %-os, Iiitoóknónál 4,4 %-os, 

I.köv. csoportunkban 7,6 -os. 

1./ Pályrmzonosulás  tekintetében 

Adataink  egyértelmiien araellett szólnak, hogy a szaktanács-

adás naaytaértékben megkönrviti ás eredményesebbé teszi a pá-

lyával való azonosulást. 
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A szaktanácsadás a konkrét pólyatan ácson túlmutató, sok-

tényezős hatásrendszer. _.zen összetett hatásrendazerb:51 ért-

hető, hogy összességében miért itélte a rae gkérdezattek /I. 

köv.csop./ zöme /92,4 %/ a maga számúra hasznosnak a szakta-

nácsadást; att51 fUggetlenül, hogy a direkt pál;y atanáccsal 

elégedett volt-e, meg akart{-e valósitani. 

tanács megfogadásának esélyt bizonyos objektiv határok 

között valamelyest javithatjuk vagy ronthat juk mi is. A / ja-

vasolt és megfogadott/ pályára való felkószúl;st do a pályá-

val való azonosulóst viszont nagyobb  ínérté ben segíthet jik 

bizonyos pontig. 

A két követési csoport minden objektiv pőlyaidentifikáci-

ós ösazetevjben lényegesen eredményesebb, a szubjektiv iden-

tifikációs tényezők közül a választott pályával lénye esen 

elégedettebb, választott iskolájával pedig elégedetlanebb 

volt, mint a kontrollcsoport. utóbbi tényezőben a kontroll-

csoporthoz viszonyitott eltérés oka a szaktanácsadáson részt-

vetteknek önmagukhoz, szakmai  jövőjükhöz való érettebb, ij;é-

nyesebb viszonyulásában, teljesitmányeik értékelésének önásri-

tikusaabb voltában keresend 5. 

A  szakmai  jáv5höz való viszonyulás szab jektiv pályaidenti-

f ikációs mutatóit /pályaelhagyáeí szándék ős a várható szak-

mai jáv::iöz való viszonyulás tényezőit/ csak az I. évesesnél 

/a II.köv. és a II. kontrollcso;)ortnál./ vizsgáltuk. A szakta-

nácsadáson résztvettek a szakmai jövőhöz való /minden ö.13-;e-

tevőben/ tájékozottabb, felkészültebb é érettebb szakmai vi- 
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szonyuláoában a szaktanácsadásnak direkt, informativ /pálya-

ismeret, szakma vonatkozásu önismeret/ és in:tirekt, motiváló 

szerepe nyilvánul meg. Továbbá a  saját szakmai életuthoz va-

ló érettebb viszonyulás mutatóiban is a követési csoport 

eredményei lényegesen pozitivabbaL, mint a kontrollcso-)orté. 

Ha a oályaidentifik ciót, mint az ötuaegvaldeulás mérték-

egységét kezel jük /Fitoóknz/, a',kor a teljesen identifikáló-

dottak /obj. és szubj. identifikáció e ;ydtt járása/ aránya 

lényegesen magasabb a szakvizseAltaknál /61,11 5 • 52,70 %/, 

mint a kontrollcsoportnál /42,65 

,fia az l.köv.c; o d.-ot kettéválasztjuk, aLkor a javasolt pályán 

lévőknek 97,14 -a teljesen identifikálódott; mig azoknak, 

akik nincsenek a javasolt pályán, csuAn 53,19 '-a! Nem iden-

tifikálódott /sem szubj., sem obj. identifikáció/ a javasolt 

pályán lévők 2,85 %-a, a nem javasltaini; szerinti pályán lé-

vőknek 46,31 ,v-a. 

Azok küzdl, akik nincsenek a javasolt pályán és a pálya-

tanácc3al vagy/ős választott pályájukkal elégedetlenek, fel-

t'anóen sok azoknak a szórna, akiket a szaktanácsadás során pá-

lyaelkápzelásákben nem er.5sithettünk meg személiségbeli kont-

raindikáci5n :miatt. 

2./.etértékekhez való vi6zo;yuláe tekintetében 

Az életértékekhez való viszonyt kulcsfontosságunk tart jak 

a. felnőtté válós folyamatában. Különösen kifejezett ez a ser-

düléeben, a célmeghatározás korában, ahol az értékrend az 
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autonoun személyiséggé alakulásában jelentős. A serdilőkor, 

mint keresési állaot, aau1yis az értékek felfedezésének 

kora. 

ritodkné kérdőivéből átvett értékorientációs kérdé3eink 

a materiális értékek ég életértékek köréből morctik vizsgá-

lódási szempontjaikat. 

A szaktanácsadáson résztvettek érettebb önismereti érték-

rendde birnak; ugy tűnik, valamelyeat felgyorsultabb a z 

érésük. `lapasztalhnttuk a me felel5en funkcionáló értékrend 

hatását a pályaazonosulásra: a szaktanácsadáson résztvettek 

magasabb pályaazonosulásában nyilván az értékekhez való po-

zitivaeb viszony is szerepet játszik. Abban, hogy a le gtöbb 

összetevőben a II.köv.csup. -os értékei a legpozitivabbak, 

s a jelenség erejében - ráz életkori összefüggéseken túl - a 

szaktanácstól való időbeli távolság-közelség szerepét is vél-

jük látni. 

A 3 vizsgált csoport értékorientációs Iinamikájét ösezeha-

sonlitva megállapithat juk, mint életkori jellemzőt, hogy az 

idősebbek, most érkezve a társadalmi gyakorlat konkretizálá-

si pontjához; /társadalmi/ érdeklődésük is konkrét és énkö-

zeli. A kényelmet jobban elutasitják, a család is kissé hát-

rébb .szorul, munkára orientáltabbak. Növekszik náluk a sze-

mélyes teljesitményre, teljesitményben érvényesülésre, énki-

fejtésre való törekvés. r: ig a 15 évesek az általánosabb kér-

désfeltevések korában "ki:►elé" , "ál Lalában" a társadalomra 
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és a felszinibb értókekre /komfortra, anyagiakra/ nyitot-

t ab nak. 

A szaktanács-nggónek mutatkozott eltérések mindkét szak-

vizsgált csoportban: értékcsoportos rangsorban a családra 

orientáltság erősebb, mint a nem szakvizsgáltaknál, akiknél 

a család elé helyeződik a tinim.nlista együttes /SS/. A szak-

vizsgáltak elismerés, megbec3''.ilés iránti fokozottabb igénye 

/T/+ , érdek s munka fokozottabb igénylése /`r/; a materiális 

értékek lényegesen kevésbé h:-ni;sulyos volta /T/, a munka 

együttes értékeinek fokozottabb igénye /M T/. 

Lzaktanács-faggőno}: mutatkozott eltérések az I. évesek 

között: a szaktanácsadáson résztvettek kevésbé családorien-

táltak /Sá/, de elis: ierésre, megbecsiilésre jobban töreksze-

nek /T/, és az érdeken munkát is jobban preferál ják, mint a 

kontrollcsoport /`P/. A kontrollcsoportnak a kedvező munkakö-

rülmények a fontosabbak /T/. 

A szaktanácsadison rétvettek  korcsoportjuk átla ;dná1 

1énye;;e0n tudatosabbak ős  intej réltabbak a pályáira Telké--

szülésben; ami nagjobb szakmai életvezetési  önállósA,gra tö-

rekv ésdkksl és érettebb értékrendjükkel e g tt korcsoportjuk 

átlagénál vala el est tudatosabb ányezórlésre t5rekvésüknek 

igen lém-eges mutatófa. 

tekintetben a  tariácsadistól való idgbeli távolság haté-

konyságot csökkentő szerepe is kimutath:)tá. 

f SS = igen szignifikáns, p'-.0,01 MT = mérsékelten p<0,20 de 
S = 	szignifikán , p<0,05 	tendenciózus, p 0,30 
T = tendenciózus, 	 NS = nem szignifikáns 
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Az önvezérlés emocionális u:ut:;téiban énké•ben  -   énide-

ál ban  

Az értékek-normák és modellek az énideálképz53és irányá-

ba hatnak, s az énide3l.képződésen kereszt;il a fiatal tel  je-  

aitményszdkségletének energiaforrásává, a fejlődés Ü$ztÖn?.5-  

jévé és szabályozójává válik. Másrészt az  énideál rendezi  

össze a azemél d iség szükségleteit é`'ú motivumait a normákkal,  

s eképpen az énideál szabja uaeu a be6: :ilt normarendszer egyé-

ni arculat:St.  

Globilisan mindhárom csoport lényegesen erőteljesebben  

törekszik dominanciára, mint szeretetteljességre. s? szak-

vizsgált csoportokban Life jezettabb a dornin. nciára törekvés,  

s a legerősebb a II.köv.cs.-ban /5/.  

A fokozott dominanciára tbrekvést, a f eln-3tté válás folya-

matában értelmezve, pozitív je8yként kezeltök. :Anthogy az  

3n kibontakoztatási törekvését, a személyiség keresési álla-

potAt, aktivitását mutat nia, s mint ilyen, az önmegvalósitás  

realizálni tudásának, erejének fedezete. iailúnöeen pozitiv  

jegy akkor, ha a serdül5 öni mereti érdeí ötlésében az én  

hangeulyozásával együtt kiemelt az "én 68 a Másik" egyenElu-

lyának keres R)e: nemcsak erőviszonyokban, h^nern pozitiv ermo-

cionalitásb%gin is. Az eképpen kiérlel5dő egyensuly az érett  

és tel jesitókép's személyiség harmonikus  autonómiája.  

A II.köv.csop. a kontrollcsoportnál dominánsabbnak tartja  

.~ ;,-+t, I2 énképe viszonylag kiegyensulyozott, leginkább türek-

azik dominanciája fokozására. A magát leginkább pozitiv emu- 
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cionalitúsunak tartó csoport, és a leginkább törekszik po- 

zitiv anocionalitasra.  

Az I.köv.csop. a legdomin.ansabbnak tartja magát, erősen  

törekezik is dominancibra. A magát legkevésbé pozitiv emo-

cionalitásunak tartó csoport, és a legkevésbé is törekezik  

arra.  

A kontrollcsoport a legdifferenci l.atlt-tnaob, a leginkább  

az útlagos mérték körál tömár.ilő D 6nképe, D törekvésének  

jellege is hasonló. Hasonlóképpen a legnagyobb gyakori Ság-

gal az át1: igos mérték körül tömörülő, de a negativ emocio-

nalitás felé hangsulyosabb emocionalitásbeli énképe és 4n-

i de il ja.  

~1 D eltérés r ártóke mindhárom csoportnút kifejezetten  

nagyobb, mint az L eltérés mértéke: a szilárdság a felnőt-

té válésban érzékenységtik f5 terdlete.  

A 3 csoportb6i a '.I.köv.csop. mutatta  ter.dQiiciáj3b3n a  

legnst;ryobbmárvü D és b eltér.5st, a II. kontrollcs3port a  

leakiaebb mérvet. A kontrÜl l or,ort teixiencitii e tekintet-  

ben /és az életut elemzéseknél is tendenciózusan a le6gya.s-  

raboan/ repressziv viszonyulásmódot mutatna k , a szeretet-

teljes attitűd nagyobb mértéke nélkill.; Mig a II.köv.csop.  

önkritikusabbnak, ugyana kkor szeretetteljesebbnek bizonz,-ult,  

énkép-énidejl diszkrepanciája nagyobb, mint a kontrollcso- 

-Jorté. /A kontrollcsoportét ta2t juk irreálisan, repreas•r.iv  
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módon kicsinek./ A  jelenséget a szaktanácsadáson résztvat-

tek jobb önismeretének tulajdonitjak.  

A  direkt, tudatk.özelibb mutatókban erőteljesebben és •ál-  

taldnos érvényiibben, besoUlt személyiségténezókberz  Ión;yetle-  

son halványabban  és q akran csak az a:Ktuális minta szint 'én  

::rvényesen 'elsntkazett a koresoport .iuk  €itla~án ~it valaw.e-  

lust tudatosabb önvezárlés:difi'ererici á7.tabb dnideál, maga-

sabb önismerati wrzókeRyaég és  valamelyest differenciáltabb  

önismereti szint.  

`jind.enesetre i  azolódott az t,  feltételezésünk, hogy a  

szaktanácsadáson  rásztvettek énképében és énideál jdban, ha  

kia~ ?ért + kben is, de jelentkeznie  kell a szaktaná.csPdá.s ön- 

ismereti munkájának.  

Bebizonyosodott, ha a szaktanácsadás köriltekintó és kel-

lően alapos, akkor felkószit az iskolaváltás neházségein  

/krizisán/ való ereüményes túljutásra is. Elásegiti e6;y adek-

vátabb öntudati- önbecsalósi és igényszint formálódását. Erő-

siti önintegráló caotivu:aainak ás a pályamegvalásitás felé  

mozgósitó motivumaina& erejét, tudatos szintre emeli és emo-

cionálisan is támogatja a folyamatot. Arlegelni, érettebb  

dönteni  tudásra, jelenben élni és jövőre orient>: ~lódni tanit.  

Gyorsitju d pélyaválnsztási érettség, ill. érettebb személyi-

sé vonésok kialakulását.  
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Vizs Alódá3unk céljai egybaestek 	alkalmazhntásr cci1:  

A napi szaktan>ácsadási praxis  továbbfe jlaaztóse a szük-

séges tanulságok levonásival. 

A  vizsgálatunk számára kialakitott metodikatervezet kont-

rollja /kipróbaása által/. baját további /esetleÉ; cikliLus/, 

hatékonyságvizsgálataink és általában a szaktanácsadási 

t Skonyeág-vizsgálsituk számára metodika- tervezat ajánlása. 

a hatékonyság /szaktanácsadásra ős azakt6:nácsoltakra vo-

natkozó/ általánosabb érvznyü paraméterei kutatásának mag-

Kez&íse. /Dolgozatunk egy hosszabb kutatási tervnok első, 

meLvalósitott illornása./ 

zükaógszerzen, a vonatkozd sz9 .kirodalon ösazehasonlitó 

áttekintőse. 

Dolgozatunkban nagy vonalakban felvázoltuk és elkezdtük 

feldolgozni egy olyan komplex hatókonys'gvizsgálatnak a rend-

szerit, amilyent c ls' erünek tartunk, ám amelyben jelen dol-

gozatunkkal csak az első lópést tettük meg.  r,_entae ez dolgo-

z,tunk általunk is ismert 	 hiányosságait. 
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KÖV  

I. Táblázat  
A Y.il~ild ~tt ~ vi;~ szaér~~ezett '.~érd5ivei~ számarány4  

db,b31 sa- 	ös9ze  
ját szakt.j. 	fő  

UeaZ.  

Vissza nem érkezett kérd5-
ive . száma  
Visszaérkezett kérdőívek  
száma  
Liküldött kérdőívek összesen  

99  199 5i3,7  

94  184 41,3  

193  383 10"0  

rI. Táblázat  
A visszaérkezett  kérdőivek összef'olalá értékelése  

Öaszeoen 	liáa1 saját  szakt ea.  
~  

A javasolt pályán van és  
elégedett a p€lyatanáLcsal 
A  javasolt pályán van ós  
elégedetlen a kapott pu-
lya+.anácceal  
Nincs a javasolt pályán, 
de elógedett a kapott pá-
lyatanáccsal  
Nincs a javasolt pályán,  
és elégedetlen a kapott  
pályatanáccsal  
Értékelhatetlen 
Összesen 

f5 ;ú  fv  f. 

1J2 »,4  56  59,6  

3 1,6  0  0 : C  

44 23,9  27  28,7  

31 16,9  9  9,9  ~  

4 2.7 2 2,0  
134 100,0 94 100,0  

11/5. Táblázat  
sszes8& Eben halmos volt számára a szaktanácsadás :  pozitivan  

Pozitiv összkép 
Negativ összkép 

értékelte munkánkat  

ÜssL. 	;38.  

fő  

	

170 	)2,4  

	

13 	7,6  



A javask:t:  

tanár szakon to-
tábbtanulás, nem  
tanárkánt ei ie-
lyez.Kerles  

'.'onjoz dol',ozni"  

"G i, anáziumban  
tanul j3k tovább"  

131.  

III.  Téb7,ázat , 

A II. t ~blázdt i3ssz2fo ~lalása._  a pál.yatanáecsal elét7edett-  

ság és  elégedetlenség  szerinti bontásban  

'6sszesen  
fő  

146 	79,3  

34 	18,5  

i:bbvl saját  
szabt. a.  

fő  

c33 
 

88 1 3  

9 	9,9  

A pályatanáccsal  
elégedett  

A pályatanáccsal eiE:-  
gedstlen  

trték elhetetlt:n  

Osszesen  184 	1000 	94 	100,0  

I111 Táblázat  

.4 : zvd~olt,.241yán van és elégedetlen: 3  fő = a teljes minta  
1,6 	a '  javasolt pályán lév5k 2,85 ;-3-a.  

Neme:  Isk.a tanács- ti tanáccsal elégedetlen-
adás idején: s6g oka:  

Lány Gimnázium 	Nem erasitette meg tan á- 
ri ambicióit /kontrain-
dikáció/  

Lány Ált.iskolás Konkrét elhelyezőst hi- 
ányol  

Fiú Ált.iekoláe Konkrét iskola megneve-
zést é5 prilya konkreti-
zálást niányol  

II/e. Tábiázat - 
Nincs a jav Solt pályán, de elé,vedett a odlytitanáccsal  

Az eltérő pályav'él Oszt _ s. okai  

Nem  amid- Családi Gyenge Talált Nem vet- Ússze- 

	

kezik 	v.sa.ok tan. 	jobb 	ték fal seri  
erein. iskolát  

	

3 	6 	a 	22=11,9%  44=23,y  

Do 12 f5 = 7,07 % szeretne a javasolt pályára áttérni  

- 10 köszön5 levél v. további kérőst-kérdést tartalmazta levél  



TeF,erö- Fels3foku 0  0 25 

sitést Szakközép  2  3  0 

kaptak Gimnázium 3  5 0 

6 zakraa  4___._  1 
6 17 26  

s els3fokú  0 0 14 r~ em von Szakközép 0 3  o  elkér Gimnázium 2 5 o 
zeiése Szpkmk 2  5  0  

J3 zeeen: 4 13 14 

6ss2taen 10 30  40 

	

12 	37  

	

0 	10  

	

0 	a  

	

••• ■•• ■ S) 
	

6  

12 61  

	

8 	22  

	

o 	3  

	

o 	7  

	

,____3 	i--  

	

10 	41  

	

22 	102 	f$  

1? .  

I1/3. Táblázat  
Nincs  a  jav :.solt pályán. €e elc:geüetlen a oZ,lyatanáccsal  

0 k 	
Általános iskolás 	Gimnazista 	assz.  
Fiú Lány Ossz,__Fiú  Légy Ússz. fd  

Nem akarta  
A segédmunkások 
és munkahelyet 
keres64 clége-
detlensicT  
'ikertelén fel-
vételi v. 
Nem emlékszi: a  
tanácsra 
Nem  jelentke-
zett továbbta-
nulsra  
u. okok  

2 	1 

O 1 

O 3  

© 1 

O 0 

1 	0 

3 	2 	5 	7 	10  

1 	0 	0 	J 	1  

3 	0 	2 	2  

1 	2 	1 	3 	4  

0 	0 	1 	1 	1  

1 	0 	0 	0 	1  

Talált  jobb i:..-t 5 	0 	1 	2 	2 	4 	9  
összesen 	t3 	6 	14 	b 	11 	17 	31=  

15, f35 %  
rtókel~hete ticn vúl aszok  száma : 	fő = 2,2 %.  

II/4a. . blázat  
A javasolt ;iályá~n van♦  és elé z  ;edott  a ;)ályatanáccsal  
Javasolt 	Ált.ibkolás Középisk./gimn./  
iskol.~tipus 	Lány Fiú 	Lány  Fiú 	"ssz '  

+= Illetve eredménnyel felvételizett, felvételezni fog, vagy  

felvételi vi zs á ját megis: étli.  



II/4U.=dblázat  
U.ez a javaslt iránya szerinti bontásban  

Általános isk. Kázépi3k./gi.mn./ javaslat 	 Lány 	r iú 	Lil~y 	Fid összesen  

Fels3fokú _ dlya 0 0 39 20 59  
Szakma 3 9 1 2 15  
Gimnázium 5 10 0 0 15  
szakközép ink. 2 11 0 0 13 
Összesen 10 30 40 22 102 fő  

II/4c. Táblázat  
A javasolt pályán van  és elégedett  
Javaslatok problóma és Ált.isk. 	ijLéA.844p 	ússze- 
iskolatipusok szerint: L á' y 	Fiú 	Ltiny 	Fiú 	csen  

Védőnő 	0 
McJerösi- Jocász 	0 

tért 	Pedagógus 	0 
L. y ógyszerész 	ü 

ka;;ott 	:,irárnök 	0 

FI 	agrár ffok 	0 
Könyvtáros 	0 

pályára: Orvos 	0 
roe;ramozó 	0 

Megerőaitést kapott 	2 
szakközé:Askolába  
Megerősitést kapott 	1 szakmára 
Megerisitést kapott 	

3 gimnáziumba  
Nem volt elképzelése konk-  2  
714 szadmiajavaal.kaoott  
:sem volt elkepzelése,Jim- 2 
náziumba javasoltuk  
Nem volt elképzelése,szak-0 
közé p iskolába  javasoltuk  

Konkrét fell0f. 
Nem volt pály a javast;t  r é  0  

elkéaze  FF pályára nem  
lése 	lett volna bútor- 
--- 	sfiga jolentkezni 0 
Volt elképzelése z  más ja-
v8slatot kapott,ezt meg- 0 
val'sitotta és elégedett  
Összesen 	10 

0 1 0 1 
0 2 0 2  
0 16 2 18 
0 1 0 1  
0 1 9 10  
0 0 1 1  
0 1 0 1  
0 2 0 2  
0 1 0 1  

8 0  0  10  

4 1 0 6  

5 0 0 8  

5  0  2  9  

5 0 0 7  

3 v 0 3 

0  9 8 17  

0 3 0 3  

U 2 0 2  

30 40 22 102 fő  
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~ .:i,:.~UT~Lk'.~IZ~S 	1..  
:..~ 	 rs 

..itoÚlLnénél  
- A minta /vissaaérkezett vaaszok száma/ 700 fő  = 39,9 % 

Pittmernélt 493  fő/  
- Megoszlás,zk a tenácsadáetól a követ4 -  50 ~;.-a 8- 12 Qv 

eltelt ~dótől függően 	5J 	2 - 3 év  

	

- idegoszlásuk, sziletési évszám szerint 1945. 	előtti  
1946 -50. közötti 

	

951. 	utáni 
- A tanácsadós idej aI t. iskolás  

középiskolás 

fizikai  
szellemi  
e.L jíb  

ált. isk.: fiú több  
közé•isk.:  lány több  

25,9 %  
66,0 %  

- Illem szerint  

- Származás szerint  

- A kapott tan.óccsal elégedett 
elégedetlen 

94,4  
5,0  

- A megvaláeitAs szán ti' ka 	36,2 w  
sikeres 	83,2 %/Jittmerné114,6/  

nem tudta v. nem valósitotta meg 	16.8 %  
- A n.tanácsot nem  fogadta meg  

nea sikerült  
egyéb okok  miatt nem  

3 ; 0 % 5 ~0 %  

11,8  

  

- A p.tanácsra emlékezős 
5 éven belül, nemzetközi adat 39,0 

N 	" 	1. ittmernél 	53,0 %  
" 	" 	Ftitoóknénrál 	ü7,4 %  

I(ito6kné teljes anyagiban 	 90.4 ;,  

- A  tanácsadásra vonatkozó vélemény, 
javaslat:  
elismerés v. változtatást nem  javasol 47,2 % 10k,.8 %  

36,4  

- A teljes mintából  
teljesen identifikálódott /obj. +  
szubj./, /elismert és elégedett/ 	60,29  
réseleges identi fikálódott 	24,81 ;v /3 ~ , 	;q  nem identifikálódott 1,28 k/  

nem ismeri elégé az egészet a véle- 
méne z é slie Z 	 14,6 %  
körét kiterjeszteni v. kötelezővé 	14,06 %  
iskolai felvételnél szamiteon 	- 10,d %  
egyéb bővitő javaslatok 	12,8 á  
nem bizik benne v. negativ kritikai  
mozzanatok 	- 0,6 %  
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Ü;iSalitOR~.%T Ó  

I. követési csoport II.követási csoport il.kontrollcsoport  

74 fő  = 63,1 % 	74 fő  
100%=1-2 6v  
/Vizagátat idején  

1,97 % mind áit.isk./  
	 Követés idejön I.dvea középfokú isk.  

kb. 1965-is,k 	kb. 1965-övük  
szaletettek  

11,11 %  
53.39 ~  

100 % 	 100 %  
OMB 

 

f'íd:47,0% 	47N 	47%  
lány:  53 .3~ 	22 ~ 	 53 '~ 

55~L~ 	 64% 	64%  
23 ~~ 	 10 	9Z  
29 % 	26 `;~ 	 27 %  

31,11% /Saját 88,3%/ 94,59% /Saját 96,43`%/  
18.89% / " 	9.9  ;6/ 5.41%    / " 	3~57 'w/  

..

79,3 % /Sa ját 8E3,3>~/ 91,8 %  
59,2 % / 	" 59,3 %/ 85,14  %  
40.8    % / 	" 33,6%/    1  ~ti6 01f,,  

23 ~9  ~ 	40,3 :~ b,~  % 
 

14 86  

92,91 % 
	

87,85 % /Saját 89,29 %/  

51,09 %  44 ~  2%  

3,26  
11,96 %  
1,b'3  
24,46 %  

7,60 %  

 

  

61,11%/jav.o.n.lév8k 52,70% 	42,G5 á  
18,194 	97,14 ;á/ 44,6 	48,53  

20.70% 4 ,7 % 	 3 ;82  % 

184 fó=41,32 '% 
100%6-3 év :  

5-6 év=48, 03 %  
3-4 év=5  

Átlag: 4 sv  

1954-1964 között  
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3~  	üSS'LETMiASO~iLI'i'G TÁB7ú►Zr.TA 

Pályata- A java- mlégeáett :atigedet- Globális  
nácsra salt pá- a  p.ta- len a p, 	elégedetts.  
emlékezik lyán van náccsal tanáccsal szaxta.-sal  

I.köv.cs. 	92,91 k 	59,2 	% 	81,11 
II.köv.ca . 	37,35.`' 	j5.,14 ;0 	94,59 % 
Ritoókné 	- 	 - 	94,4 

I.köv.cs. II.kö. ca.. 

	

13,19 	92,4  %  

	

5,41 % 	 OD 

95,6 %  

II.kontr. F;itoúlrné  es.  

- Elégedett a v :ilssz- 
tott pályával 	79,3 % 97,30 ,4  91,13 % 35 ,1 %  

-  E1ógedetlen a vzílasz- 	11 11 ;b tott iskolával 	 , 

12,16   ~ 7,35  % 
~  

/34,0 */  

- Az iskola elismerése:  
e iliti 	61,11  
szaktárgyi 	36,67 %  
new szaktárai 	53,33  

52,70 % 

17,50   70 	%  

42,65 %  

1 6; 1á  %  

/60,29 '1;/  

39,0 56+  
tantárgyi összes 	70,00 .w  24,32 * 22,06 %  
közösaégi,bailleszk. 14,44  
iskolai Összes 	34,44  

56,11 % 
82,43 % 

29,41 7,  
51,47 %  

- Isk.elismert részletez:  
mindkét irányba 	11,11  16,22 % 5,88 %  
csak tanulmányi 	35,56 %  9,46  % 16,16 %  
csak közöcs-Igi 	3,33 4  27 , 03 % 20,59 

N.  

- Szakmai óletúthoz  
tartozó sikerrút 	69,15 % 
tesz emlitést  

68,99 % 75,00 %  69, 5 7.+  

-  Tanulmányi eredményes- 
ség  /  j=svitott v. nem  
rontott/ I.v 1.félév 	- 82,4 	% 32,4 	~a 

II.óv 1.félév 	- 75,0 	% 69,02  

- Teljes p.identifikáció 61,11 N 
/ob j. + ezuo j./  52,70 35  42,65 %  6J,29  ~,♦ 

- Részlege::: ideutifi- 	13,19 kacsó  44,6 	> 48, 52 ,G  /33,43 96/  

- Jelentk.mód ja szerint  
1. helyen vették fel 	- 79,64 % 79 	%  
2. helyen vették fel 	- 12,16 % 12  
nem a jelölt helyen 	- 8,20 $ 	8 	%  

+ = Ritoóknó adatainál a kétféle jelölési mód értelme: záró-
jeles = általunk kiszámolt , amennyiben  ehhez mo3fe1e16  
adat állott riandelkezésúnkrre; = nem vi:;zonyithitó min-
tánk adataihoz. Ugyanis nála nem  a teljes minta a 100 á,  
hanem a  p.tanácsot megfogadók  = 100  %.  

-.I IIE2'UTETEML 	2.az. 
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St, sz, : 76, 

Pld, sz, 100 db, 

Kedves Barátunk ! 

Ismeretlenül, véletlen kiválasztással keresünk meg kérésünkkel 

éppen Téged, 

Ugyanis tavaly végeztünk egy vizsgálatot olyan fiatalok köré-

ben, akik 7.-8.-ik osztályos korukban jártak szaktanácsadáson 

Intézetünkben, és tavaly valamelyik középfokú iskola I. osztá-

lyosai voltak. 

A kapott vizsgálati eredmények kiegészitése céljából kérünk meg 

szaktanácsadáson nem járt fiatalokat is néhány kérdőiv kitölté-

sére 

Tudjuk, hogy kicsit sok kérdésre várunk Tőled választ, de mun-

kánkhoz nélkülözhetetlen, hogy mindezekre valamiképpen feleletet 

kapjunk, 

Ezért arra is szeretnénk kérni, hogy a következő oldalakon olvas-

ható kérdésekre megfontolt, pontos és őszinte  válaszokat írjál, 

/ H visszaküldött kérdőiveket bizalmasan kezeljük, / 

A kérdések  -  reméljük - könnyen érhetőek, igy talán nem lesz ne-

héz válaszolni rájuk, Ahol a kérdés bővebb magyarázatra ezorul,ott 

a példák bemutatásával könnyitjük meg válaszolásodat, 

Fáradságodat és válaszaidat köszönjük, 

Szombathely,1980, december 1, 

Üdvözlettel: 

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ 

INTÉZET 



• 	143.  

Kedves _Co. i  c~,N  
4111.114 ~ 4111•••• . Wi. 

Eltelt már néhány év azóta, amikor pályaválasztási prob-

lémáddal, tanács-kép°ssel megkerestél bennünket.  

Akkor mi, lehetóségeir_'_en belül l igyekeztUnk a lehető leg•  

inkább segiteni Neked. Természetes, hogy.szeretnénk tudni sorsod,  

pályád, közérzeted további alakulását is. /Ha szükségét érzed,  

ezután is próbálunk segiteni tanácsainkkal./  

Elsősorban ezért jelentkezünk mostani leveliinkkel. /Má-

sodsorban azért is, hogy az igy összegyülő tapasztalatainkat,  

hasznositani tudjuk a további tanácsot kérő fiatal érdekében./  

Tudjuk, hogy kicsit sok kérdésre várunk Tőled választ, de,  
munkánkhoz nélkülözhetetlen, hogy mindezekre faleletet kapjunk.  

Ezért arra is szeretnénk kérni, hogy a következő oldalakon  
olvasható  kérdésekre megfontolt__ ponto s  és őszinte vélaazokat  
irjé 1. /A visszaküldött kérdőiveket bizalmasan kezeljtik. Azokat  

a Pályaválasztási Intézet azon két munkatársán kivül, akik egy-

kori pszichológiai vizsgálatodat végezték, senki más nem olvas-

hatja el./  

A kérdések - reméljük - könnyen érthetőek, igy talán nem  
lesz nehéz válaszolni rájuk. Ahol a kérdés bővebb magyarázatra  

szorul, ott példák bemutatásával könnyitjük meg a válaszolá8t.  

A kitöltött kérdőivet a mellékelt válaszborítékban a kéz-

hezvételtől számitott két héten  belül  sziveskedjél az Intézetbe  
küldeni.  

Fáradságodat és válaszai(lat köszönjUk.  

Szombathely, 1978. augusztus 7.  
ÜdvSzlettel:  

PÁLYAVÁLASZTÁSI  
TANÁCSADÓ INTÉZET  



"y4.  
Pályaválasztási Tanácsadó  
4ntéhet  
Szombathely,  
Bagolyvár sétány  

K CI í:  D Ó I V  

S tsz. :23  
Pldsz.: 1000  

1.  Név: ..., sYii.sY.• ssiiell-Wss  

Asszonyoknál a leGnykori n6v is: 	  

2. Születési év: , 	hó: 	 nap: •'Z,, •  

3. Szüleiési  

4. Anyja neve:  

5. J@1@nleg ,. ~....~ ... .. 'if Y'f i`..g.. 	.*** '. 

6. Házastársának foglalkozása: 	 

7. Gyermekeinek száma és életko:a : 	  

8, A pályaválasztási tanácsadás éve: 	 A/qC   ..,,..e  

~w~  9. Jelenlegi foglalkozása: • ,t.~pjy~.., 	• t ,. 	 ,..  

10, Foglalkozása a tanácsadás idején: /ált iskolóis, gimnazis-

, 	ta, egyéb: .- 	 / 
11, Gondviselőjének foglalkozása a tanácsadáskor: 	 

12, A kapott pálya-javaslatra emlékszik-e? /, gen-nem/  

13. Milyen pálya-tanácsot : :apott, a pályavrílasztási tanácsadás  
során?  

14. A kapott pálya-javao,atnak me3felelőc,1 választott-e?  

/igen-nem/  

15; Elégedett-e a kapott javaslattal? /ici: ►;-nem/  
16. Ha nem valósitotta mec a kapott tanácsot, ez miért nem  

sikerült az alábbi okok közül: családi ok, anyagi ok,  

egészségügyi ok, elutasitották helyhi'iny miatt, nem jelent -

kezeLttovábbtanulásra, felvételi vizsgája sikertelen volt,  

gyenge volt a tanulmányi eredménye, mIg nem felvételizett,  

nem akarta mogvalósitani, talált jobb iskolát /pályát/, abba-

hagyta, rnegL kott, 

/Több ok esetén azt jelölje meg, amelyet legfontosabbnak vél,/  

- Egyéb tanácsokat, véleményt kapott-e a pályaválasztási ta-

nácsadás során? /igen-nem/ 

• Elégedett volt-e ezekkel a tanácsokkal? /igen  -nem/  

- Próbálta-e a kapott tanécsokat a későbbiekben hasznositani? 

/igen-nem/ 
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17. A tanácsadást megelőzően volt-e határozott elképzelése  

• eljövendő iskolájáról vagy pályájáról? /igen-nem/  

18. Az alábbiak ,<özüi mi_? ta:•t fontosnak saját életében első-,  

másod-, és harmedsor i n? /+ciclőssé;teijes feladatok, itt4- 

vező munkakörülmények, boldog :;saládi élet, elismerés és  

megbecsülés, á'sadalmi. és politikai tevékenység, érés  

m uunka , szórakozGs, jó anya :; i kör lmények, egyéb: •• 	 

• . L~ . ..' itt. • • • V 	44-1.4.-1 i. . 	• • 	( 	► ' • • IÍ - i UIr i ~~ • •  
19. Mit  tart  eddi  ; i 	._~ r. yobb sikerének?  

a/   	Y  t  1 •. Y.£ 

• V/  	• 	 

20. Ha ismótelti.:n pÚ  .yavá asztási problóm6 ja volna, igénybe  

venné 	a pályaválasztási tan6-eadó so ::tségét?  

Liqen  nem/  

20/a . Mié r t ?....̂̂Y; ,~,f•" ..~A.~;;~?  b. 
 

. . . 	• • 14.kr`•i1. •  

	 • 	 . • . • . •  • . • • 

21. Véleméry ~ -u~ szurint kinok nyu j  t scuitsóget a pályaválasztási  

tanácsadás?  
. 	 , 

11 LA- . ..~`: : i . . ~~~95 . 	 .4).°t:rt 0-€0  

22. Miben kellene javr.tani a pályaválasz  :ási tanácsadás  

rendszerét?  <
~ 

• • ♦ . `~• . • A'i i'~• ~ é ~• . • • ~Y`i • ~ • . : • ~i~ . . Yi . • i ~`~ . G~ 

A 23-29. kér, désck, -:: AKKOi: VfiLASZOLJON, FAA TANÁCSADÁST KÖVETŐEN  

GIMNÁZIUMBAN FOLYTATTA TaP.';}I_r•1ÁNYAIT, VA:Y HA JELENLEG IS GIMNÁZI-

UMBA 'ÁR. A KÉRD+_ScK A:; ■ :'y AZ IDŐRE VONATKOZNAK, AMIKOR UN GIMNA-  

ZISTA VOLT.  HA  Ent( 	!'F`. = ~.SFK NEM VOr! 6  ? !:OZNAK ŐNRE  IFOLYTASSA A  

KÉROÓIV KITÜL TÉSÉT  A :7A).  

23. Elét;eúct t volt-e 	:_si;ol ~ ;  val? /igen - nem/  

23/a. Ha  nc;,i ó mi  volt e7 L•:a?  

........  

• • .  .  . •  e  ,. •  .  .  ..  .  . .  .  ..  .  o  a  •  • 	•  
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24, Milyen iskolai elismerésben részesült? 

25. Gimnáziumi tanulmányai átlageredményei: 

I 	 II 	 III 	 IV 	  

26, Ha ujra választhatna, ismét a gimnáziumot 
a 

választaná-c? /igon - nem/ 

26/a. Ha nem, mit választana? 	 

Miért? 	 

27. Pályaválasztási 65ntése után változtatott-e 

ugy iskolát, hogy ez befolyásolta későbbi 

pályáját? /igen - nt ra/ 

28. Szeretett volna-e :Eiko13 -c változtatni? 

/igen - nem/ 

28/a. Ha  igen,  miért? 	  

29. Elégedett volt-e iskolásával? /igen - nem/ 

29/a. Ha nem, miért? 	  

A 30-38. KÉRDÉSEKRE AKKOR VÁLASZOLJON, FA  A TANÁCSADÁST KUVETŐEN 

NEM GIMNÁZIUMBAN, HANEM MÁS OKTATÁSI INTÉZMÉNYESEN FOLYTATTA TA-

NULMÁNYAIT, VAGY HA DOLGOZNI KEZDETT. 

A KÉRDÉSEK AZ  UN  JELENLEGI ÁLLAPOTARA VONATKOZNAK. 

30, Elégedett -a  választott pályájával? /igen  - nemn 

30/a.  Ha  nem, mi  az  oka? 	  

c 	, 
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31, Milyen iskolai eiismerésocn részesült? /ha még tanul/  

Milyen munkahelyi elismerésben részesült? /he dolgozik/  

i 	  
32, l.egmaasabb foku iskolai tanulmányainak átlageredményei:  

33. Ha Ismét választania kellene, hasonlóan választané-e meg  
pályáját? /igen  

33/a. Ha nem, miért ásm:~t választana? 

. 	 .. bf s :̂ _-+l -~.. +41 J PI.4 w.. Girr? ,1? 61.1.4 :. $ . 4 .. .'? 	 :'  
• '' . j : • LirÁAQA., AL,..:tlt?  	..  •  4414 V4  . :.:  ~. ~  11/1161A°  ?°' 

34/a, Pályaválasztási döntősét követően változtatott-e 	val° 	;agy 

pályát? /igon -  nem/ ts munkahelyet? /ijen - nem/  

35, Szeretné-e megváltoztatni pályáját? /igon - nem/  

	

II 	 ~~  
35/a. Ha igen, miért?  

36, Elégedett-e pályásával? /igen - nem/  

36/a. Ha nem,
, 1

m
(

i
~

1
ért?

p~

. 	 

. .. .. •-7' iY 7'Y'. r r `~`7-ir"11"f w . ~i %mai 	— 

37, Indokolja 	valami, hogy munkahelyét megváltoztassa?  

/i_g - nem/  

37/a. Ha igen, micsoda? 	 :.,..  

38, Indokoltja -e valami, hogy pályáját megváltoztassa?  

/igen -  nem/  

38/a. Ha i ; on, micsoda? 	 

Egyéb észrevétele:.,  

Dátum: 
	 A lá  i rás s  
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M. ~~. ds . 

Név, Iskola, tagozat, osztály:, 	  

▪ Lakcim / kollégium cime is /....  

....... .  

•. Apa foglalkozása, isk. végzettsége: 	 

• Testvérek szánit., kora, foglalkozása - iskolai végzettséget.  

Mtlyen pálya-jav'. lati cat ,<aptál a pszichológiai ezektanács-
adás során? Sorold fel őket! 	  

	  •  

▪ Elégedett vagy-e a kapott javasolatokkal? Miért igen vagy  
nem? 	.  	 

- Hová jelentkeztél elsősorban ós a második helyen? 	 

..  

• Ált, isk. 7. oszt, évvégi jegyeid  

magyarból:,,, matematikából:,.. fizikából.:...  

- Alt.  isk. S. oszt, félévi jegyeid  

magyarból:... matematikából:.,, f izikóból:,, .  

• Mostani félévi jegyeid  

magyarból:.., matematikából:,.. fizikából:,,.  

▪ Elégedett vagy 	választott iskoláddal ? /Igen - nem /  

- Ha nem mi az o;;a'r / Húzd alól / Elméletileg túl nehéz •  
. A  szakmai ryyakcr latot nem szeretem - Az iskolai körűl-
ményeim koivcz'ticnok - t':ohóznek mutatkozik a majdani el.  
helyezkedés - '. 	jövlc,cicm várható, mint gondoltam  
- Nem azt tac:;;a a ;iziya, mint apit vártam tale, mert 	 

- Egyéb ok éspouly : . 	
 

- Koptól-e már valamily n olis ~acróet mostani iskoládban  ? 

/ Húzd alá/  

•  



• 
2 alb  

/ Szakmai tevékenységért, tanulmányi teijesitésért,közös-

ségi - vagy sport, kulturális tevékenységért/ 

▪ Mit kaptál elismerésképpon?/ A Tanárok jelentősebb sző- 

bel# elismerései, oklevél, jutalom, irásbeli elismerés / 

• jelen iskoláid után 

a/ milyen munkakörben szeretnél elhelyezkedni?.... 

b/ van-e továbbtanulási terved? Hová? 	 

•• 	Mit tartasz eddigi cletod legnagyobb sikerének? 

u/. . . . . . . • 

 

b' 	  . 

c/...  	  

•. 	Mit tartoaz 	legnagyobb megoldatlan gondjának? 

a/ 	 •• 	  

b/ 	 •••• 

c/ 	  

St, sz, : 23/191..0 

Pld,sz, : 10o db, 
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Melléklet: 1 db disszertáció  

Dr.Veczkó József elvtársnak  
e yetemi docens  

H e l y b e n  

Professzor Elvtárs!  

Mellékelve ,giskovacs . 2.íelinda= A pszichológiai  szaktan icsed .~ss . szerepe 
• 

'a 	való 1elkószülé3 Len  

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hagy azt megbirálni 

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtors szives figyelmét fel-

hivnom tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésének 

és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 

harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg. 

A mellékelt értekezést a birálat elkészítőbe után sziveskedjék átadni 

tanszéke könyvtároeának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-

zése céljából. 

Szeged, 1(;'  1 . nov.l ).  
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A kiadmány hiteles: 

dékán  

ti 	~ ~ u~ • . 	• • . . •  
f  őelőad6 	 . 
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