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BEVEZETÉS»

©gyónok már nin
csenek kényszerítő módon eléren
dőivé a munkamegosztásnak ős ez- 

ti és a szellemi munka 

ellentéte is eltűnt* 

nemcsak a létfenntartás eszköze* 

hanem maga lett a legfőbb lét- 

szökséglet***

m ikor* • •

zel a t
a munka• ••

Marx

A társadalom alapja a munka* s ez egyéni élet
út értelmét és végső fokon célját a társadalmi mun
kamegosztás rendszerébe való konfliktusmentes 

illeszkedés adja meg. A társadalmi beilleszkedésnek 

a folyamata* - 

záció fogalmával azonos - ma még az egyéni életvi
telben számos konfliktus forrása lehet* s gondos
tanulmányozása vezethet el oda, hogy ne sorsszerű 

véletlansággel ható* h társadalmi felelősségér
zettől átitatott, tudatosabb növelési ©lomok által
maghatározott folyamattá váljon*
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A szocializáció alatt a személyiség kialakuló-
olyneksónak azt az objektiv folyamatát értjük,

©órán oz egyén elsajátítja ée átörökíti a társada
lom felhalmozott értékeit $ a már tárgyiasult 

reteket, észlelési, gondolkodási, viselkedési
dókat, amelyek meghatározzák a társadalomban be
töltendő helyét*

A szocializáció foly
vizsgált, de let.fontosabb szakasz a foglalkozási, 

vagy szakmai szocializáció, & különösen izgalmi 
annál az ifjúsági rétegnél, amely a legrövidebb 

idő alatt kapcsolódik a társadalmi termelés folya
matába, - © amelynek sajátos problémáiról olyan 

szórványosak ©z i 

ifjúságról van szó.

tón belül a legkevésbé

etóink: - a szakmunkástanuló

A szociálpszichológiai orientáltságú pályalé
lektan sajátos tárgyául az agyán "életpályáját", 

szociálisan determinált', munkával töltött "ólot-
jelölte meg• Jb bon ал "áiotutban" a szakmák, 

foglalkozások és egyéb munkatevékenységek olyan 

szociális képződmények, amelyek a társadalmi mun
kamegosztásból erednek, s funkciójukat tekintve
pedig széles, d© egymástól elkülöníthető interak
ciós minták. slyek egyéntől speciális képes
ségek működtetését, és speciális személyközi vi-
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ezernyit Iások tanúsítását igényli* A társadalmi kör

nyezet egymást átszelő és átható, bonyolult status 

és szeropstrukturája az a külső környezet, 

személyi közvetítésen keresztül a szocializálódó® 

folyamatában alakuló személyiséget meghatározza*
A személyiség fejlődésének nem a különféle 

©oroelraélctek által kiagyalt célja van, hí 
társadalmilag maghatározott fejlődési folyamat 

eredményes olyan aktiv elsajátítási és alkalmaz-
lyek involvál-

ely

egy

kodásx célfolyamatok összessége, 
ják a felnőtté vőláa, s vele együtt a foglalkozás 

választáson keresztül az önaetvalósítás lehetősé
gének cólkópzetót*

A pálya és személyiség egymást tételező indi
viduális egység, melyben a pályaválasztás az ált

iker i© a foglalkozás 

/szakma/ választása az önmegvalósítás odekvócióját 

kínálja*

lónositó társadalmi elem.

Az önmegvalósítás a marxista filozófia kate
góriája, a munka által birtokba vett valóság 

játo© folyamata, az 

ződéoe.
bér nembelisógének kifeje-

A pszichológia az önmegvalósításon, /önki
fejezésen/ a személyiségnek azt a törekvését érti.
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hogy életvitelében képességeit, potenciáit alkotó 

siódon legteljesebben kibonts©* Valamilyen ráérte le
ben és fordában mindenki etet,valósit ja önmagát, d© 

aind as egyénnek, mind ő társadalminak az lenne 

kívánatos, ha @2 a munka, illetve foglalkozás, szak- 

segitségéval történne mindenkinél*
A szocializációs folyamat az egyént élete vé

géig kisári, életszakaszonként más és aá© hatékony—
Ivi és tárcvl közvetí

tése tanulás, amelyben a legjellemzőbb szociális 

tanulási formákként a tanítást, utánzást és iden
tifikációt tartják számon* azon tanulása, formák 

között a legvitatottabb - különböző szerzők által 
eltérő jelentéssel használt fogalom - az identifi
káció* Abban a legtőbbbszerzö egyetért, hogy mo
dellhez kötött tanulási forma, e az a folyamat, 

"amely tulajdonképpeni tartalma annak a jelenség
eikor valaki e..v bizonyos modellt inkább vá

laszt ouv másik helvett" /Seoord-Beekmaiy
t valakinek az utazásra.

Sággal* Ez szakadatlan

пек.
ked

vet, késztetést tér
attitűdjeinek, integráltabb ón-érzósénefc átvételére* 

Az identifikáció magyarázatéra több motivációs 

elmélet született, de a sok elmélet együtt is kevés
□a még ennek a bonyolult jelenségnek a tudományos 

magyarázatára* Legelfogadbatóbbnak Hasié»» motivációs



«Sa

olrréleto tűnik, amely folt©telezi, hogy &z emberi 
életút, e szocializáció sorén állandóan jelentke
ző, de nets egyforma intenzitással ható beled szük
séglet az önaeCvalésitáe késztetése» flaslow raoti- 

vációe előéletének marxista átértékelése aegtör
tént mér ás a műnk© és önmegvalósító© ©dekvát kap-

kérdósévá lett*
A szimbolikus, képzeletbeli modellekkel való 

identifikáció is attitűd átvétellel érteloezhetö* 

vei identifikálódni azt jelenti, hogy 

azok attitűdjének átvételére érezni késztetést, 

akik az attitűd tárggyal szemben érzeloi-gondcia- 

tl-viselkedés szintjén mások
tőén /érzékelhetően/ viszonyulnak, & ezen attitű
dök átvételével az identifikálódé egyén "önmagát 
méghatározó viszonyba kerül ezzel az egyénnel vagy 

csoporttal" /КеХшаг*/. Az identifikációra késztető 

modell lohet képzelt modell is /regényhőв stb/, de 

itt is valószínű, hogy a modell választást 

ti el, hogy az utánzó önmegvalósításához, saját 

ért-érzésének integrálásához megítélése szerint kap-e 

a modelltől segítséget vagy sem*

Egy

hozzáférhe-



a 6 «

Az identifikáció annyiban különbözik az atti
tűd változásoktól általában» hogy itt minden 

bon az érzelmi /affektiv/ komponens az átstruktu
rálódás ágense és a kognitiv struktúrákon túl ma
cis a nvilt viselkedés válik attitűd meghatározott
ságúvá* Az egyén szocializációs folyamatának szar
vas rá зга a szakisai szocializáció* Ha a szaksai 
szocializáció fogaimén bőiül kísérőijük mag értel
mezni a pálya ée foglalkozási /szakmai/ identifi- 

káció jelenségét; ez egyenlő a szakmával - & az 

tartalmazza a speciális munkatevékenységen kívül a 

speciális személyközi viszonyulás! mutatókat is - 

szemben pozitív attitűdökkel rendelkezők modellként 
választása, és attitűdjük cselekvés általi átvéte
le* Természetesen az egyén szakmatanulás közben 

csak identifikálódík, hanem egyidőben tanul, utánoz 

stb* azaz szocializálódik* A pályaidentíflkáciő p 

dig azon modellek integráltabb én-érzésének az át
vétele, akiknél a foglalkozás és önmegvalósítés 

adekvációJa érzékelhetően jelen von. Ezért elméle
tileg a pálya és szakmai identifikációnak nos kall 
szükségszerűen egybe esnie. A szakmai identlflkált- 

eég átmeneti állapot is lehet a pályaidentifikáció
hoz - a szakmát, foglalkozást “ki lehet nőni“ - és 

pályaidontifikáltség úgy is elérhető, he

t—

egyén
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életútja során néhány foglalkozásával egyáltalán 

nem identifikálódott.
Elgondolkoztató problémákat vet fel Pistikéin 

elyben az attitűd mérések alapján 

bejósolható viselkedéssel foglalkozik. Rámutat 
arra, hogy az ilyen jellegű vizsgálatok kudarcára 

"a legelterjedtebb reakció az attitűd mérés 

kérdőjelezáse. Bírálják azért, hogy csak az effek
tust méri ée nem veszi számításba az attitűd úgy
nevezett kognitiv illetve konativ /viselkedési/ 

dimenzióit. Ara* viszont meg kellene kérdőjelezni, 

az az eredeti feltételezés, mely szerint a szóban 

forgó viselkedés a mért attitűd függvénye. Azt

tanulmánya•

9-

hiszom, valahol itt van a mi fő problémánk, hogy 

soha nem tanulmányoztuk igazán mayát @ viselkedést."
A nyílt viselkedés attitűd "konzisztenciája" 

csak identifikációval átvett attitűdökre lehetnek 

érvényesek ős prediktiv erejűek, ezért 

flkáltságot célszerűnek látszik nyílt viselkedésen 

keresztül - a mögöttes kognitiv és affektiv tartal
mak feltárásával - megragadni, kiderítve azt, hogy 

esetben a vizsgált viselkedés valóban a márt at
titűd függvénye-e. Ez egybevág az identifikáltság

ely az olyan cselek- 

ii mögött feltét 

lezhető az összhang az érzelmek és meggyőződé© kö- 

nincs diszkrepancia a beállítódás és vi-

identi-

köznapi értelmezésével is. 

vést minősiti identif&káltnak.

zött. 

solkddés között.
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Az idenfcifikáltoág szintjének pirikus
közelítéséhez & pályaidentifikáció csak olyan 

mólyiség-vizsgélettal tárható fel* 

nosztizálható a

elуbői diag- 

* foglalkozás• személyiség- 

identitássá válása /a szakmának* mint külső enti
tásnak belsővé válása/ ás tartós beépülése a sz<

ményazőan*
A szakmai identifikációt viszont megbízható

an jelzik a szakmával szembeni stabil* pozitív 

attitűdök /érzelmi - gondolati - viselkedés szén
viselkedés pozitív etted/ megléte, és a j

titüd vezéreltetne*
Különbséget kell tenti az identifikáció r 

lizált - nyílt viselkedéses formája és a képzelet
beli identifikáció között*

Dosztojevszkij álmodozó hőse в "Fehér éjsza
kákéban fantázia alakjaival identifikálódott* fel
tehetően önmegvalósítási késztetésének engedve* 

tós előtt álló gyermekek képzeletben 

gyakran identifikálódnak egy-egy foglalkozás képvi
selőjével* pl* orvos* tanár* stb* képzelt cselekvés 

szintjén is* Az identifikációnak ez a formája vala
miféle "előidentifikáció"

Pályává!

>ly prediszpczlciót t 

remthet a választott tárggyal szembeni pozitív atti
tűdök átvételéhez* Valószínű, hogy a különbség о 

tényleges idsntifikáció és a kápzaletbali között az.
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hogy a nyílt viselkedés egyiknél realitás, a másik
nál csak felfokozott cselekvőéi intenció marad«

Ezért szükségesnek látszik aéуegyszer elhatá
rolni a pélyaidentifikáció és szakmai identifiká
ció fogalmát« A szakmai identifikáltsácot a pozi
tív stabil szakmai attitűdök és 16 szakmai teli 
sxtaéoy közti konazonancia Jelezheti megközelítően• 

A pályaidentifikáció Jele pedig a személyiség és 

foglalkozás adekvéciójából születő integrált ón-kép« 

Ezzel tulajdonképpen elérkeztünk a szociálpszicho
lógia egyik központi fogásáéhoz, az attitűdhöz« Az 

attitűdnek számos meghatározása van, de valamennyi
ben közös annak tanult jellege és dinamikai funkci
ója«

Allport szerint az attitűd "tapasztalatokon к 

resztül szerveződött mentális és idegi készenléti 
állapot, amely irányitó vggy dinamikus hatást gyako- 

öcyénnek az összes, vele kapcsolatban lévő 

tárgyra és helyzetre való reagálására«* Az attitűd
ök a nyílt viselkedés pszichológiai hátterét képe
zik« Egy attitűd tárggyal szemben szerveződött 

állxtódások a nyílt viselkedéssel nem izomerf meg
felelésben állnak, de tendencia jellegük feltéte
lezhető.

rol

A viselkedés bejósolhetóságát kutató attitűd- 

vizsgálatok mint pl« e munka és munkateljesítmény.
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a szociális választási helyzetek, vagy a pályavá
lasztás, attitűd összefüggéseinek elemzóso etb. 

eredménytelenségéből, a kutatók a mérőeszközök ás 

módszerek fogyatékosságára voltak hajlamosak gya
nakodni«

A szakmai identifikációs vizsgálatokban a po
zitív szakmai attitűdök kialakulása ás átvétele, 

valamint a szakmai teljesítmény közti viszony a 

lényeges, a tanulók szakmai identifikációja t 

kintatábsn. Itt egy metodikai problémát azonnal 
jelezni kell« sok attitűd"«érés bukott mér el azon. 
hogy nem megfelelő "attitűd tárggyal" szemben rnér- 

barek vagy tárgyak egy osztályával 
iker pedig az illető osztály egy 

bizonyos tagjával szembeni attitűdöt kellett vol
na mérniük«" /Fishbein, 1972«/ Vajon lehet-e a 

szakma megfelelő stimulus tárgya в szakmunkást 
nulók szakmai magatartásának? köztudott, hogy 

attitűdök szerveződhetnek elvont entitások köré 

is. mint pl. gazdasági reform« Elvont entitás a

ték - "pl« 

kapcsolatban.

mig az előző fogalomnál ez nem mondható el* Az 1э 

lehet, hogy arait mi az identifikáció jelzéseként 

vizsgálunk az pz. hogy в szakmával kapcsolatos po
zitív egyedi attitűdök értékrendszerré szerveződtek-© 

a szakmai képzés ideje alatt, vagy s • "Az érték-
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mondhat le a pedtásóról többek között ezért •< 

gógiai gyakorlat*
A szakmai Idontifikálódás - a pozitív szakmai 

attitűdök kialakulása igen összetett folyamat, 

vizsgálaté több szempontú elemző munkát igényel, 

amelyből nem hiányozhatnak
fejlődéslélektani, szociálpszichológiai, pedagó
giai - sőt szociológiai aspektusok 

folyamatnak minden részletre kiterjedő teljes vizs
gálata erőt meghaladó fsitidet, s ezért vizsgála
tunkban ceak q folyamat általunk feltételezett 

lényeges komponenseit keressük - a szakmai ezáci- 

alizéeió legáltalánosabb pszichológiai hátterét, 

problémáit;
A szakmatanulást olyan szakmai szocializációnak 

elyben a diffúz felkészülés szak, 
szét a pályaválasztási döntés tudatos célfolyamat
tá , célmegvalósitási kísérletté szervezi*

a szakképzés szerv
zetekhez kötött periódusával kezdődik* A "munka- 

személy leég* kialakulása, -
identifikáció eredménye lesz - már az általánosan 

képző iskolákban megkezdődik*
"A hosszú időszakon ót a feladatra való koncent-

lyiséglélektenl.

• ennek a

tekintjük.

A szakmai szocializáció

i majd a szakmai

rálási képesség, az ellenőrző szervre való reagá
lások rendszerének kifejlődése, a társakkal való
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elégíthet« e a választó feltételezi, hogy rendel

kezik azokkal az alapképességekkel is, amelyeket a 

pálya követel. Ez az egyik magyarázata a képesség- 

vizsgálatok "jó prognosztikus értékének" a pálya
választási gyakorlatban, A képzés során az a vélt 

egalitáe természetesen eltűnik, az egyéni különb-
ségek nagyobb szerepet kapnak /tanulékonyság, 

plaszticitás, tipológiai etb« különbségek/, s в

csak apályaválasztási tanácsadásnak ezért m 

képességeket, hanem a személyiséget is vizsgálnia 

kell«
A szakmai szocializáció eredményessége &z< 

pontjából feltétlenül vizsgálandó a pályaválasztási 
döntés tudatossága és a választott szakma képzeleti 
identifikációt keltő hatása - azaz a foglalkozás 

szerepjellege, Természetesen ezek a szakmai szoci
alizáció eredményessége szempontjából csak olőfel- 

tátelőzések, amelyet a vizsgálatoknak kell megerő
sítenie, vagy elvetnie*

A pályaválasztást követően tanulók különböző 

képző és termelő szervezetek tagjai lesznek, /1 

kola - tanműhely - gyér/ s e szakmai Identifikáló
dé su к ütemének esélyeit olyan szosiclóciai ténye
zők is befolyásolhatják« amelyek általában vett 

szocializációjukat is konfliktusossá tehetik* Ily 

nek pl* a lakóhely változtatásból, migrációból adódó
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adaptációs problémák. Tekintettől orra, hogy a 

szakképző iskolák tanulói között sok a vidéki, 

a városi életmódhoz való alkalmazkodásuk, a csa
ládi környezetből való elszakadás, a szakmatanu
lás kezdetén több konfliktus lehetőséget tarto
gat azok számára, akik az iskolaváltoztatással 
együtt alapvető életmődváXtaztntásnak is ki van
nak téve*

Az identifikációs vizsgálatban, he nem tel
jes mélységgel, de ezeket a ezociológiai fakto
rokat is figyelembe kell venni, mint itíentifiká- 

létíást befolyásoló külső tényezőket,
A szakmai szociallzálódás szőkébb színtere 

az a szociális kiscsoport, amelynek az egyén a 

szakmaválasztást követően tagje lesz, A szakraoi 
képzés iskolai keretében az osztály olyan másod
lagos csoportnak tekinthető, ahol a csoport tag» 

Jait e közös célért végzett tevékenység köti
össze, A kiscsoport egyik funkciódé a tagok nor
mativ viselkedésének biztosítása, A különböző 

szakmai attitűddel rendelkező csoporttagok között 

egy nem tudatos attitűd-egyeztetési folyamat indul 
meg, amit a pedagógiai gyakorlat közösséggé szer
veződés folyamatának nevez, A aádotílagos csoport 

olyan elsődleges csoporttá alakul, amelyben a t 

gokat mér nem csak a közös cél, hanem a hasonló 

attitűdök és közös motívumok fűznek össze.
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Az attitűd-egyeztetés mindig a csoport érték
rendszerének irányába történik« A szakképző iskola 

akkor intézményesül a csoportok vonatkozásában« ha 

a csoportok magukévá teszik azokat a kivánt érték
iskola al

ben« Amennyiben a 

csoport értékrendszere megegyezik a társadalmilag 

•"kivánt” értékekkel« akkor a csoport tagok viselke
désének szociális kontrollja* a pozitív szakmai 
attitűdök kialakítását* átvételét és szakmai íden- 

tifikálódását fogja elősegíteni, üzért a csoport 

saját ideológiai szerkezetével, értékorientációi
val ás funkcionális sajótosságaival fontos iden
tifikációt ©égitő, vjgy gátló tényező lehat az 

egyén életében. Az osztályközösségek kialakulása 

megszilárdulásának folyamata viszont függ az elő
zőekben említett szociológiai tényezőktől is* 

mint pl« kollégiumi bentlakás* naponkénti beutazás*

két és értékorientációkat* amelyeket
váráéként fogalmaz meg velük

vagy helyben lakás« Ugyanis ezek a körülmények be- 

határoljáka folyamatosan együttes tevékenységre 

fordítható időkeretet". Különösen hátrányos lehet 

ogy olyan csoport szakmai identifikációja* ahol a
biztosit kooperativ viselka-□unkatevékenység &i 

tíést.
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A szakisai szocializáció foly 

együtt в szakmával való identifikálódé© során ezek 

azok a külső feltótelek« amelyek eltérő esélyeket 

képezhetnek* A szakmai identifikáció foly 

feltáró vizsgálatnak tehát a következő előfeltát 

leket is figyelembe kell vennies
• a pályaválasztás tudatossága«
- a szakmai képzés formája«
- a foly

tóban« © ez

tót

tosan együtt tölthető idő hossza,
- a kiscsoportok /osztályok/ integrálódása & 

képzés kezdetén /értékorientációk, struktu
rális és funkcionális sajátosságok/,

- a munkatevékenység jellege, interperszolá- 

lis kapcsolatteremtő lehetősége*
Az elmúlt években a társadalomtudományos ér

deklődés az ifjúság, mint sajátos réteg problémái 
felé fordult* Ezekben a kutatásokban az ifjúság 

sokáig egyértelmű volt 

lei tanulóifjúsággal, в 

terjedt ki e figyelem a szakmunkástanuló ifjúsági 
rétegre is*

Átfogó négy kutatás az MSZMP Társadalomtudo
mányi Intézet
lás folyamata" címmel* Ennek a kutatásnak, - 

szociológiai kutatás - részeredményei már napvilá
got láttak /Gál-Sárkún, 1971*/.

egyetemi és középisko- 

© legutóbbi időben

indults "A vá-
aly
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ie kifejezet* 

ten a szakmai identifikációt vizsgálták a szakmai 
identifikálódást és annak mértékét /teljes, rész
leges stb./ ez üzemhez, a képző intézményhez való 

ragaszkodás fokában fejezték ki. A szociálpszicho
lógiai megközelítések pedig nem léptek túl a kog
nitiv struktúrák vizsgálatán. A pszichológia kü-

Ezekben a kutatásokban, ha

lönböző ágaiban - különösen a pedagógiai - sunke-
és pályalélektanban a szakmunkáétanuló ifjúsági

volt mellőzött, в a szaklapok hirótog koránt 

sábjain több olyan taulmány Jelent meg, amely
nyelvel eddig is folyamatosan gazdagította 

a pedagógiai gyakorlatot a szakmunkásnevelóe t 

rülstén, s a mi vizsgálatunkhoz pedig számos öt
letet adott.

Kifejezetten a szakmai szocializáció és iden
tifikáció szociálpszichológiai megközelítésével a 

nyilvánosságra hozott kutatások között nem talál
koztunk, s Jelen vizsgálatunkét is csak eleő ki-

igányesebb ás mélyebbeérletnek szántuk a tá 

kutatásának megalapozásához.
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X« A vizsgálat módszertana alaP-ial és
rendszere

Az 1971/72. tanévben indított longitudinális vizs
gálatunknak az volt о célja, hogy megpróbáljuk föl
tárni vagy legalább is Jelezni a szakmai identifi
káció igen bonyolult folyamatát néhány általunk vá
lasztott. lényegesnek tartott komponens fejlődési 
ütemének regisztrálásával.

A méréseket a szakmai képzés kezdetén, az első 

év második felében és ©z utolsó év második felében 

végeztük el.
A vizsgálati anyag feldolgozása után 

volna, ho világosan kirajzolódnának azok i 
kedési pántok, amelyeket a pedagógiai gyakorlat a 

hatékonyabb szakmai és emberi nevelés érdekében a 

meg© eszközeivel felhasználhat.
Kiinduló gondolatunk az volt, hogy © szakmai

ettük

szocializáció é© identifikáció siker© a közösséul
a folyamat nagy vonása-novaiég fü.jC,Vénye, s he 

iban ismert, akkor mint minden nevelési aktus a
szakmai hivatástudat felébresztése is tudatosabban 

kimüvalhetővó és tervezhetővé válik.
Pályaválasztással foglalkozó szakemberek 

□ára - beleértve a pedagógusokat is - Jól ismert a 

személyiség sokoldalú fejlesztésének követelménye.
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amelyhez a megalapozott pályaválasztás, he e legfon
tosabbat 1© csak lehetpséget ad, mely valósággá a 

szakképzős intézményén keresztül válik* Ha e szak
munkásképző intézetek tanulóinak lemorzsolódási 
orányszámoit nézzük, /© legutolsó ИОН* statisztika

valószínű, hogy valamennyit el
hibázott pályaválasztási döntés következményeként 
kall számon tartani* Lehet köztük szép számmal olyan 

is, akik több pedagógiai segítséggel, gondoskodással 
megtalálták volna helyűket a választott szakmában*

mondhat le a pedagógiai 
gyakorlat, mert esek igy lehet még eredményesebb о 

nevelőmunkánk*
Vizsgálatunkat véletlen mintavétel alapján há

rom szakmában, négy osztályban végeztük* A vizsgált 

tanulók valamennyien budapesti szakmunkásképző in
tézetek tanulói voltak* Vizsgálatunkban nemcsak pa- 

pir-coruza teszteket használtunk, hanem a tanulók 

szakmai tevékenységér© ie kiváncsiak voltunk a tan
műhelyben,
lebonyolítási problémáink is, mert a vizsgálat nem 

zavarhatta a termelést*
A vizsgálat két szakaszból állta egy válogató, 

tájékozódó elővizsgálatból és egy intenzivebb cso
portos vizsgálatból* A tájékozódó elővizsgálat cél
ja az volt, hogy kiválasszuk a négy csoport közül

szerint 18,3 %f

Ezekről a kevesekről

özemben. Ennek következtében akadtak
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elynek identIfikálódási esélyei а 

legkedvezőbbek, feltételezve azt, hogy a kevesebb 

zavaró külső körülmény mellett a folyamatot itt 

"tiszta" formájában követhetjük nyomon.
Vizsgálati hipotéziseinket a bevezető fejezet» 

ben leirt identifikáció értelmezés szabta mag. Mi о 

csalekváebon. és n«i csupán о 

ben, /kognitiv struktúrákban/ kerestük 

kéltség jelenlétét.
A válogató vizsgálat kritériumai a következők voltak*

1. lakául,у
Általában a szocializálódé© több konfliktus! 

hetöséget tartogat azok száméra, akik a 

zéssel együtt uj lakóhelyet is választanak /vidék
ről- fő városba kerülés/* A szakmai szocializáció ipa
ri szakmákban az osztálytudat megerősödésével együtt 

jár. Az osztálytudat tartalmát jelentő értékek minő
ségileg mások falusi, kisvárosi* nagyvárosi környi 
zetben, © a tanulók szociális előtörténetének 

p© további szocializélódósuk szempontjából 
hanyagolható.

ezt agyat.

idontifi-

kép-

el-

2. e pályaválasztás tudatossáca
Az előzőekben Ütöttük, hogy a tudatos pálya

választás elméletileg ekvivalenciát teremthet a leg
alapvetőbb szakmai motívumok és alapképességek t 

kintotóbon; az azonos szakmát választók között, 

lazhati továbbá t is, hogy egyáltalán klván-e azo-
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nősülni leendő szakmájával a választó.
3. a szakmai motiváltság
A szakmatanulás kezdetén érdemes meggyőződni 

arról. Hogy s tanulók mennyire vannak tisztában a 

szakma követelményeivel, & ®z belső szükségleteik 

kielégítését milyen eredménnyel biztosíthatja 

/pályaismeret - önismeret/.
4. a szakmához fűződő érzelmi viszonyulás

A választott szakma érzelmi vállalása, még сэ
kélyebb pályaismeret mellett is segítheti a pályával 
való azonosulás folyamatát*, jelezve azt a belső 

szándékot, hogy hajlandó interionizólni azokat a 

normatívákat, amelyeket a szakma képviselőitől a 

társas környezet elvár*
5. Az osztály, tanműhelyi közösség fejlettsége
A szőkébb közösség ágensa lehet a szakmai iden

tifikációnak, ha a csoport normái, értékorientációi 
egybe esnek s kivánt társadalmi értékekkel, s ha a 

közösség képes tatjainak társas viselkedését haté
konyan befolyásolni és ellenőrizni.
A legesélyesebb csoportot az egyes kritériumokra 

adott rangszámok alapján számítjuk ki.
A vizsgálat második szakaszát képezi tulajdonképpen 

a választott csoport identifikációs vizsgálata. £ 

vizsgálati saekasz tervezett menetében készült el a 

kiválasztott csoport szakmai tevékenységének pálya-
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tükör formában törtónt feldolgozása, s a pályokö- 

vételirányok abból a szempontból, hogy a 

rendelkezik«*© szociális szeropjolleggol*
A szociálpszichológiai vizsgálat ooo mondhat 1© a 

szaksai szocializáció tartalmát Jelentő tevékeny
ségről. relációkról*

Mindkét szakaszban cooportos és egyéni vizs
gálatokat végeztünk*

Hipotéziseink a következők voltak#
1* A szakisai szocializációt és identifikációt 

illetően a szakképzésbe korülő csoportok szociális 

©lőtörténetűkből adódóan nem egyenlő esélyekkel in
dulnak*

identifikáció folyj táa ©2. A

port mint szociális képződmény alapvetően meghatá
rozza* Az egyéni idontifikálódáo nagymértékben függ 

© csoportban elfoglalt helytől*
3. A szakmai identifikólódéo a képzés során 

sorkonti a szakmai teljosit^ényt és a teljesítőény 

szinthez igazitja a szakmáról vallott vélekedő 

kot és emóciókat.

'

4* A szakmai itíontifikálódás sikere a lyi-
ség szociális hajlékonyságával 
függést*

A vizsgálat során a következő páromét©rakat 
tartottuk ellenőrzés alatt#
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A csoport strukturális, funkcionális .jellemzői
Hagyom sok szociálpszichológiai tankönyv leír

ta faár, hogy az egyón ©zocializálódásának ©zükobb
szinterei a kiscsoportok* Fontos szerepük van 

egyón társadalmi viselkodésónak foly. 

zásában és irányításában* A szakra©! szocializáció 

eredményeséégo i© annak a ©zükebb szaksai kiscso
portnak az értékorientációitól, normarendszerétől 
függ, amelynek a szakmunkástanuló tagja* ezek a szak
mai csoportok iskolakeretben szerveződnek, típusukat 

tekintve olyan másodlagos csoportok, amelyben a ta
gokat a közös célért végzett közös tevékenység fűzi 
ogybe* A közösséggé szerveződés folyamata ©agába fog
lalja azt a változást, amikor a csoport tagjait a kö
zös célokon túl a közös értékorientációk, beállítódá
sok és motívumok is jellemzik, s © csoport normativ 

funkciója a csoporttagok egész magatartására kiter
jed*
Vizsgálatunkban

tos szabályo-

a folyamatnak a figyelemmel 
követését tűztük ki célul e válogató vizsgálat után 

választott csoportnál*
a tellesitraénv: szakmunkástanulóknál a szakmai 

teljesítmény adekvát jelzője iskolai osztályzat 

lenne, amely egy elméleti é© gyakorlati átlagosz
tályzatból tevődik össze* Az iskolai osztályzatok
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gyakorlati osztályzatok közti különbség /gyakran 

két egész jegy/ ez eleié let rovására# Ebbe bele
játszik az, hogy ez előéleti átlagosztályzat is 

tulajdonképpen két tárgykörből tevődik összes a 

szakelméleti tárgyak és a közismereti tárgyak 

eredményeiből# A szakmunkástanulók nagy része# 

akiknek pályaválasztását az általános iskolában 

. elárt gyengébb teljesítmény befolyásolta e szak
képző intézetekben i© a közismereti tárgyakkal 
"birkózik", /pl. matematika#/

A siker szinte egyetlen lehetőség© © tanmű
helyi vagy üzemi gyakorlati tevékenység# Ezt mu
tatja az is# hogy kérdéseinkre a szakmunkástanu
lók választásaikban az iskola és tanműhely közül 
az utóbbit preferálták# Ezek után úgy döntöttünk# 

hogy a szakmai teljesítmény /speciális képességek 

gyakorlása# speciális személyközi viszonyulások 

tanúsítása/ méréséhez о gyakorlati átlagosztály
zatot vesszük alapul# A tanműhelyi gyakorlat a 

csoportot vezető szakoktatóval kicsiben modell« 

zi a valódi munkahelyet# mind tevékenység, mind 

személyi függés vonatkozásában# iáig az iskola 

egészen más elvárást támaszt a tanulókkal 
ben. A gyakorlati áálogosztályzat választása 

mellett szól még az a tény is, hogy nem egyszeri 
teljesítmény értékeléséből származik# hanem folya-
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mates megfigyelés összegződik bonná. Arai ©Ilona 

szólhat, az a minden osztályzási aktusban szer 

pót játszó szubjektív ólára. Itt meggyőződhettünk 

arról. Hogy a szubjektivitás, 

jesitraény értékelésében belejátszott ©z a szaktaai 

viselkedés elvárása, illetve a releváns szerepvi- 

selkedós megerősítése vagy tüntetése volt, Ezért 
a gyakorlati jegyat a nyilt szakmai viselkedés 

minősítéseként kezeltük,
A szubjektív elemek feltárása ős minősítés© 

érdekében a tanulók tanműhelyi tevékenységét mun
kaelemzésnek vetettük alá. s az Így nyert értékek 

vetettük össze a gyakorlati átlagosztályzattal,
/А munkaelemzés elvégzéséhez mintául vettük Cancs 

István korábbi, más szakmában végzett vizsgálatát,/
A munkaelemzés objektiv mutatóiból nyert értékek 

erősen korreláltak a gyakorlati átlagosztályzattal.
A munkaelemzés tárgyául /tanműhelyi környezetben/ 

olyan konkrét munkatevékenységet választottunk,
ivei munkája során nap mint nap találkozhat a ozak-

heladja meg a tanulók

i a konkrét tel-

ва művelője, ugyanakkor 

aktuális szakmai képzettségi szintfét.
A szakmai attitűd a szakmához fűződő érzeloi-

ly a tapasz
talatok alapján szerveződik változásaival fontos 

jelzője lehet a szakma gyakorlati, tapasztalatokon

gondolati és cselekvési készenlét.
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alapuló elsajátításának. A pályaválasztást követő
en # ha а szekta© kívánt volt, feltehetően 

attitűd affektiv komponensének lesz hangsúlyosabb
szerepe, amely a tapasztalatok bővülésével mérsék
lődik és identifikáció ©órán a cselekvési ké
szenlét ás nyílt cselekvés között kicsi lesz a 

diszkrepancia. Es talán magyarázatot is adhat о 

munka attitűd óe teljesítmény közti összefüggések
re. Korábbi vizsgálatok ilyen egyértelmű összefüg
gést nem találtak, de a közvetett összefüggések 

lehetőségét пев? zárták ki. Ezek a vizsgálatok nagyon 

gyakran a munkahelyet kezelték attitűd-tárgyként, s 

ennek teljesitmény-korreláturnáit keresték. Nagyon 

valószínűnek tűnik, hogy az egymásnak ellentmondó 

eredmények mögött éppen az identlfikóltsác, hiánya, 

vagy jelenléte húzódik meg. Az identifikációból f
érzelmi-gondolati ós 

cselekvési készenlétnek a ténvle^ee cselekvésben 

/tel.lesi.igényben/ шаг nyilvánuló envséoét jelenti.
A szakmai ootivaiteáo a helyes pályaválasztási 

döntés a felismert szükségletek áe a válaoztott
kívánta kielégítési lehetőségek egyezteté

séből születhet. A motivációs bázis az alapja azok
nak a beállítódásoknak, amelyek a személyiség

lyxség
motivációs háttere dinamikus rendszer, amely állan
dóan átstrukturálódik. Számunkra a szakmai idsntl-

szabalyózó mechanizmusét képezik. A
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A vizsgálatban alkalmazott eljárások г 
Hoc;figyelés, kérdőívek, papir-ceruzo tesztek 

és ©gyéé! beszélgetés* /© kérdőíveket és a teszt» 

anyagot a melléklet tartalmazz©/*
1* Két részből álló szociológiai kérdőív* As 

adatlap kérdései a tanuló családi körülményeire 

vonatkoznék, lakás, jövedelem é© művelődési viszo
nyaira. Az 1. ez* kérdőív a tanuló pályaválasztá
sának körű Isié nyelt, az általános iskolában kudar
cot okozó tantárgyakat ás a jelenleg nehézségeket 
okozó tantárgyakat célozza feltárni* A pályavá
lasztás tudatosságát a kérdőív első szándéknak meg
jelölt választásából ée az egyéni beszélgetés “he 

újra pályát választanál* kérdésére adott válaszai
ból bíráltuk el*

2. Motiváció© kérdőivek 

Csir szita-féle motiváció© áérdőivet ée a 

ran 1—XI* érdeklődés-motivációs kérdőívet használ
tuk fel* A válaszok földolgozásánál a szakmai moti
váltság fokát úgy bíráltuk el, hogy a szakmai te-

előtt tartva /pályátük-vékényééу-tartalmát 

rak/ a választható motívumok között megjelöltük
gunknak a szakraareleváns motívumokat és a tanulók 

válaszait az így készült ©talonnal mértük >•
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3. zociometriai kérdőivek
Többszempontú kötetlen választású kérdőívet 

szerkesztettünk a következő választási kritériu
mokkal :

- rokonszenvi kivelramennól osztálykirándulásra

kivel osztanád meg öltözőszekré
nyedet
kivel tartanál szívesen kapcsola
tot ez iskola befejezés© után is

- szakmai hozzáértés« véleményed szerint kik a
legügyesebbek szakmailag
társaid közül kitől fogadnál el 
szakmai tanácsot, hogy munkádat 
jobban tudd elvégezni
ha e szakoktató megbetegedne, 
kik helyettesíthetnék véleményed
szerint legjobban

- képesség, tulajdonság: kik azok, akik segít
ségére mindig számítanál
véleményed szerint a műhelyben 

lévő apró összekoccanásokat kik 

oldalán fel legigazságosabban
kik azok a társaid, akik lelke
sedésükkel legjobban magukkal 
tudják ragadni a többieket*

Az első elképzelésünk az volt, hogy külön szo
ciometriái kérdőívvel tárjuk fel az osztályközösség 

rejtett szerkezetét és külön kérdőívvel a tanműhelyi 
közösségét. Azt tételeztük fal, hogy a két célcsoport
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nyeli viszont
elvetették ©zt a féltétélezésünket о két szerke
zet csaknem mindenben megegyezőtt.

4. Attitűd skála í?*A kérdőív* 

kikért eljárással készült skálát alkalmaztunk, 
azzal a különbséggel, hogy "szakértői véleményeket* 

ie beiktattunk vizsgálatunkba* A tanulóknak egy öt
fokozatú skálán azt kellett megjelölniük, "hogy 

milyenoódon érinti őt, milyen mértékben fogadható el 
számára egy-egy megállapítás, amely az attitűd-tárgy
ra vonatkozik" /Hunyaiy/* Az egyes megállapításokra 

adott pontszámok összege adj© az egyéni értékelés 

mutatóját* Ezek a skálák tulajdonképpen a priori ská
lák, amelyek a csoporton belüli összehasonlítást t 

szik lehetővé* Ahhoz, hegy a csoportok összevetéséből 
©dódó különbségek realitás értékéről is tájékozottak 

legyünk, ugyanezt a kérdőivet szakaójukkái feltehe
tően identifikálódott felnőttekkel /n « 100/ is fel
vettük, c az ő átlagértékeihez niér tűk a csoportok 

válaszát* Az egyes megállapítások kiválasztásánál а 

következőkre kellett tekintettel lennünk!
а/ ne beledj© meg © megállapítáo a 

tanulók fogalom és szóhasználati szintjét
b/ a megállapítás eredetisége lehetőleg a leg

kisebb legyen /szinte közhely/

struktúrát mutat* Az
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с/ о megállapítások a szakmára по szakos эре» 

czfikusak legyenek
ú/ lehetőleg pozitív atlkai töltésű megállapí

tások szerepeljenek о kérdőíven*
A kérdőív nyolc megállapítást tartalmazottз 

élőt

mert munkámra as eaboreknek mindig szükségük lösz*
végéig biztos kanyarót adhat.1*

3* йен ez a fontos, hogy alt dolgozik az 

hanem az, hogy mennyit lohot keresni vele*
4* Akkor ie ebben a szakmában maradnék, ha más

hol jobban fizető munkát találnék*
5« A szekmunkásbizonyitvány megszerzésével 

ugyanolyan tudása szakember leszek, mint azok, akik 

már hosszabb ideje dolgoznak a
6* üröm és büszkeség töltiei az embert, ha va

lamit önállóan létrehozott, vagy oegjavított*
arra kall törekednie, hogy oun-

!#

7* Az
kahelyén jól érezze magét*

8* Annyit kall csak dolgozni mindenkinek, amennyi
ne dorgálják meg*

A kérdőív elején szereplő kérdés a tanulók ref
éppen elóg ahhoz, hogy felett

rencia csoportjaira, illetve a csoport konform ütésére 

vonatkozott* R kérdés: Élet során, ha fontosabb kér-
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dósakban döntenem kellett mindig о 

velem egykoruak 

barátaim 

ezöleü 

rokonéi*

osztálytársáig
okos ombarek vólanényót hallgatt 

Б* szociális hajlékonyság 

A kosenzweig-féle frusztrációé tesztet alkal- 

□aztűk, annak mélylélektani értelmezését elvetve*
A tesztet a szociális konfliktusokra adandó vála
szokból*

MMi

iális viselkedési sztereotipiák jel
zésére és a szociabilitóe »értékének megállapitá- 

©óra használtuk* Két mutatóját vettük figyelembe 

GCR mutató - a konform válaszok mögötti viselkedé
si sztereotipiákra utal* amelyek csak a gazdag inter
perszonális viszonyokból erednek* s igy áttótelesen 

az egyén szocializáltságát jelzik* /Szociális elő
történetének minta-gazdaságát./ N-P mutató a szoci
ális konfliktus helyzet konstruktív megoldására vo
natkozó készségét árulja el a vizsgálati személy
nek* s ez szociális hajlékonyságának mutatójaként 

fogható fel*
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6, Képesség vizsgáló papir-ceruza tesztek. 

Ezeket csupán azért alkalmaztuk, hogy az iden
tifikáció egyéni értelmezéséhez esetleg tájékozódá
si pontként felhasználhassuk* Különösen szélsőséges 

esetekben, pl* az alapképességek alacsony vagy éppen 

magas szintje gátolta volna a szakmai identifi
kációt.

- figyelem /Pieron/
- emlékezet /ftanochburg/

- műszaki értelmesség /MTVT/*
7* Identifikációs kérdőív /a képzés végén ke

rült alkalmazásra/* Az egyéni záróöeszélgetós nyitó 

aktusaként töltötték ki a tanulók*
A kérdőív három kérdásköres 

A szakmához fűződő effektusokra vonatkoziks
- mennyire vagy elégedett a szakmáddal
- mennyire tudtad megtanulni a szakmádat
- a gyakorlatlanságból adódó hátrányodat mennyi 

idő alatt tudod ledolgozni
- rangsorold a szakmádat: a választható szakmák

között véleményed szerint hányadik helyen áll«
A képzésükre vonatkozó kérdések:
- a szakmatanulás során mi okozta a legtöbb

gondot
- a ezakmatanitás során ha rajdad állna, miben 

változtatnál, hogy a végzősök jobban értsenek a szak
mához*



I II III AI Л
/цо-% от - оз - о* - ог - ох/ 

Х9Я>39*о*пш fS^STJO^eAS о ^ojpaeqxezoAo zb

•>jruz3«aio>}i® *8§u 

-9Plö TS9JT«39Z9 pjepuaje sjoA5 oxpj-jeao в J05|>!® 

•jsfjzeoto xpmjou ixoaejrm шаи еащш в зц /о

N

уиnjzoöxop x®*2®®»?aez8T5j рто^тлзр pjep 

-tiejs 0 2049893x0923*9 luodsjeÁu в /ц

9 S

и «»и
7^9 - I * а

J02SP90 soTopxöJJOJj^usj 0X9^*u®^eí5<JS /в 

^оз^ирГх® течт*гвт*в*е ззогегахв??х® zv *8

•I9q?rX9® QS^tAx9öI0 

51О280Х9Л »JTOX 8©Ä5e 20 ©X ©9»©5x9ZS©q TUpAßo 20 

»ioxC®z xniaq u9JO5j0O9» iiQUAXppj^ 0 >jeuu3 

•T*j? ZQJS5]© X® oeci'cifoiüepuTffl »Vue *X99 TX®2*?5! 

taojpq 0 20 2©©x TO U9*n P089XI9 ©q?>}unm - 

3{?PT poq©28 e ueqq©S0AT2s3©x рд*Х91 Т©лта -
: >!0oppj9>; 92O>}»0U

-од ej>jT0Aj©iiex9 иэх»0Л2951 #®-*5}ns9PQI>f®pJp

* se «



•OÄTOLj

-пюиез ^©ufS^sAßajpAS 395? jaASruaa з© -рГзн леАЗад о 

- Au9tazf»3UT pzdp?? © • aA^etjUTZs 5}nsp5S*>}0 ?aetJO>!B*5 

V »XBAnjodoso gzox© ze 55тгеЛ6в8эш ee^zsoaqppT ?|пз 

-9J035JO T*©xJ0>feA8 sp Tisxw *a? АГ?© uo*ezo?)e» я0т 

•A9 г uoiazoSa* „v. qPT TS9zd9>f #*03 *uaq-cz90 zo за 

-©23 ззезвзипзх®^ emiazs v *пт^ 63 'Axrizsa A5a

íVo'izWÍOH *xi 

•>j0»d©>j »99хов9хт?г©хо 

Тшпхб9х10>? uaqsojpApj а ззх *>j0:»prr9Jn*>?®«i xP©^r®f»J 

T«*qoxOAG?*^®T 5^28jo za 5|©Т219РТА и©тЛии©гаех©А 5}9xn© 

-aj V *8outu sfzdfí* тАхацпшиез ueqfümaza a ueqq© 

/ХЗПЗИ/ J9A3xt*x©1 TpTo*u©x0>J a ÄU96JZ93UT pzdp?f 

V *dau s Xíoq afapx 30iJo>}eA5 0 9 •aqpx®*®! 

íodeu A5© qaao uacjAp ^троз^ш v мирзах jo^aA3 

Tatahaza uaqaazn ze jjauzoSxop iodeu p в9 /»jauinue:* 

i©>}OÄ3j93 xi0X9«3X©/ sqpxo^QT ПВВ«*?Г 5od@u z т*®4 

?19Хпиа* о ‘зеле z sfzdn njezoSe» .v. zv *?faaz©09A 

39XO^®T sours®*!? в íjpxnuoi а #лр px ejpaaqjo^ psta 

X©*9ax©í a x®4® *»zepj :и©л ueqsqzdpx ruezoSa» „v. 

qjodoso »9^ 5x?öszTA v •тие»т*?Гвв10 a joij

-©X иозогоЗвп „э. Q? mV. *603*T ueq-czso za 00929 

ajsisiunjx®! aomaze v *Au£x Sfr Ax?3zeo »951

5?PAOZl »x

•jo}©x?Sqzta

© здезгвЗрл xe**-»odoso ASfu ‘ueq^cntazs B10J9H

©зазаапшва >tb3Jodlo90 "v

- 96 -



* 37 •

Noha agy osztály tanulói* szakmai gyakorlatukat két 

különböző helyan végzik* Óbudán és Angyalföldön«
A tanulók valamennyien vidékiek« Egy részük Pest 
környéki falvakból, községekből, jár be naponta* 

a távolabbi vidékről jelentkezett tanulók kollégl- 

urai elszállásolást kaptak /58 %/•
III« Csőhálózat és berondezéesaBorelők
A csoport létszáma 26 fő flu. A fal

az bSZ3-bsn 302« A képzés -B" éstüntetett
"C" tagozaton folyik« Az iskolai időbeosztásuk ez
emeltszintű "B" tagozatos képzésnek megfelelő 3
nap iskola és 3 nap tanműhely hetenként« A tanul
mányi idő "B" tagozaton három év, "C" tagozaton 

2 óv« ez az osztály aB" tagozatos volt«
A tiüM 33« ez« szakétünkéskópző Intézetének t 

nulói* a tanműhelyt fenntartó intézmény a Fővárosi 
Gázmüvek« Valamennyien nagy-budapesti lakosok« Az
iskolavezetés az &l&ő óv második felében pedagógiai
megfontolásból változtatott a tanulók iskolai és 

tanműhelyi elfoglaltságénak ritmusán, © ezért a h 

tes váltást vezette be« A harmadik óv második felé
ben a szakmunkásvizsgáig a Fővárosi Gázmüvek szol
gáltató egységeinél kirendeltségeken és épületeken 

végzik felnőtt szakmunkások brigádjaiban osztva 

szakmai gyakorlatukat«
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Az elővizsgálat tapasztalatai 
A válogató vizsgálat egyik kritériumé a szoci

ális előtörténet 

Xé&ókra világit rá* A
'kén© különbségeiből fakadó prob- 

©zocializáció egyik 

kon f Ük tus-lei e tő só y© ez iskolaváltásból adódik* A2 

általános és szakképző iskolák tanulóikkal 
más éo ®ás elvárást támasztanak. Mig 

kola tanulóival szemben támasztott szerepelvárások 

viszonylag egyértelműek, a szakképző intézményekben

általános is-

a kívánt szerepvioelkodésok kevésbé tisztázottak és
giné liegyakran ellentmondásosok. A tanulóknak 

szerepük van* Az elméleti oktatás a tanulói szerep
folytatáséra inspirálja őket, tanáraikhoz való vi
szonyuk és az oktatás folyamata 

bözik ez általános iskolában megszokottól* A tanraü-
, közelebb

sokban kűlön-

hely és a gyakorlati oktatás egészen
áll a felnőttek, a munka világához, & a szakoktató
ikhoz való viszonyukban is van valami felnőtte© 

elem, még akkor is, ha a szakoktatók funkciójukat 

tekintve ugyanolyan pedagógusok, mint bármoly 

közismereti tárgyat oktató tanár* A gyakorlati ok
tatás má© módszereket igényűi, eltűnik s vsrbalizé- 

láe, atÉuópzés nem tanóra-keretben 4Б perc 

szólással folyik és az ismeretek közvetítésének tó
nusa, hangi is sokkal életszerűbbnek tűnik &
nulók számára. A képző intézet, különösen a tenaü-
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hely és az özem be пой vallottén és helytelenül a 

munkáé kicsinyített mását látja e szakmunkástanu
lóban, e elvárásaikkal i© az ennek megfelelő visel
kedést erősitik meg* A szerepeknek oz a kevésbé
tisztázott volta külön próba elé állítja a serdülés 

hasonló problémáival küzdő, alakuló lyisóget.
Az iskolaváltás konfliktuséi természetesen non

reclaim Iható к a szerepek tisztázatlanságára, Ezeknél 
sokkal bonyolultabb belső történések követnek minden 

váltást, de a szocializáció folyamatában © társas el
várások tisztázottságénak é© egyértelműségének vitat
hatatlanul jelentős szerepe ven.

Az iskolaváltás nehézség© a szőkébb szakmai szo
cializáció sajátos problémája. Ezeket a nehézségeket 
fokozhatja ©z a helyzet, amikor az ©gyón szélesebb 

szocializációja is fokozott adaptálódóst kíván, 

kóbelyváltoztatás. családtól való elszakadás, uj 
kollégiumi életforma, vagy a naponkénti több órás be
utazás - mindezek az iskolaváltással egyidőben 

súlyosbítják a váltás egyébként
A négy csoport közül a szövőknek az iskolavál

táson kivül a fővárosi élethez való alkalmazkodó© is 

problémát jelentőit /maga az uj iskola is üzemben 

van/, ol kellett fogadni a kollégiumi élet uj 
bályait, egyszóval egész életvitelük evőkores válto
záson ment keresztül.

könnyű aktusát*
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ráljs ez a tény le, hogy né irányukat előzőleg fel
vették már más városba, más szakmára, vagy más 

kólába /pl# gépiró iskolába/, de a dikaras felvétel
ellenére a fővárost részesítették előnyben.

A heneaztő csoport pályaválasztási tudatosság© 

már jobbnak minősíthető:
- első szándékból választott
- az előző helyre, ahová j 

lentkezett, nem vették fal

DO %

10 %

100 Я
Az exploráció során kiderült, hogy további élet« 

terveikben a szakos stabil pontként szerepel, val 
©ennyien a szakmában kivannak meredni, de n 

tétlenül a képző üzemben helyezkednének el, honen 

állandó lakóhelyükhöz közelebb eső munkahelyet vá

lasztaná na <;•
A eo6aasre?.ők caoportjének i© jó volt a pályi 

választási tudatossága egy tanuló kivételével val 
©ennyien első helyen jelölték meg a szakmát. Csupán 

egy tanuló volt közöttük, aki indoklása szerint gyen
ge tanulmányi eredménye aiptt kényszerült szakmát 
választani és a szakmatanulást átmeneti állapotnak 

kinti. Az egyéni beszélgetés során bevallásuk szerint 

a szaunában kívánnak maradni, s szíváson lennének a 

tanműhelyt fenntartó vállalat alkalmazottai.

fel-
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A válogatás harmadik kritériuma a csoportok 

motiváltság© volt* Áttételesem a 

és éleittervek összhangja, valamint a ezakaaválasz
tás tudatossága árulkodik a csoportok 

tivóitSágéról is.
A vizsgálatot a Csirszko-féle pályamotiváci- 

óq kérdőív ős a Skewren X-II kérdőív segítségével 
végeztük el. A tanulók választásaiból összeállí
tottuk a csoportok szükséglet preferenciáit. Majd 

a szakmai elvárásokból és pályökövetolmónyekhől
szükségletkor /konst

ruált list©/ segítségével megállapítottuk, hogy e 

tanulók megjelölt motívumai között vannak' 
mától divergáló - 

githotő - motívum csoportok, és mennyi szakmával 
egybevágó szükségletkor® preferáltak* A Csirszka 

kérdőív 18 szükségleti köréből a tanulók rangso
rolásának első tiz helyét vettük figyelőmbe. A 

18 szükségleti körből Inét a vizsgált szakmák mind
egyikében kielégíthető. A szakmánkénti hét szokoo- 

eüreváns szükségletkor a következő:

összeállított

a szak-
a szaka© által ki

szövők Hegesztők Csőszerelők

Esztórikuras 

gyönyörködtet
Seabed mozgás*Eeztérlkua *

gyönyörködiоt
lehetőség
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HegesztőkSzövők Csőszerelők

sz ©elsütés:
másokon lohet 
segíteni
Munkahely :

meleg védett 
Helyen lehet 
dolgozni
a szabadban 
lehet lenni

Munkamód: Munkanód: 

aprólékos munkaaprólékos munka

Munkahely:

meleg védett 
helyen lehet 
dolgozni

Munkahely:

meleg védett 
•»elven lehet 
dolgozni

Társa© jelleg:
többen dolgoznak 
©gyütt

Társa© jelleg:
magányos fog
lalkozó©

Társa© Jelleg:
aprólékos, do
változatos
munka
Anyagiak:
jó kereseti 
lehetőséget ad

Kőnyelőm:
minden egy hely
ben található

Kónyáiéra:
minden egy hely
ben van, ülő 
raunkamódot igé
nyel
Szellemi passzi
vitás :
nem keli tovább 
tanulni

Anyagiak: Társas jelleg:

rövid idő után 
kenyeret ed

sok emberrel 
lehet érint
kezni

Szellemi passzi
vitás :
nem kell ez em
bernek a fejét 
törni.

Szellemi pasz- 
szivitás:
nem kell többet 
tanulni

1, sz, táblázat
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Megtévesztők © szakmánkénti ©győző szükséglet«» 

körök* noha egészen eltérő motívumokét is fedhetnek* 

pl* a társa© jelleg a szövőknél t 
többen dolgoznak együtt 

© hegesztőknél*
magányos foglalkozás 

a kényei©® a szövőknél*
minden egy helyben található 

a hegesztőknél*
ülő munkonódot igényel 

a faun kam ód a szövőknél*
aprólékos munkát igényel 

a hegesztőknél*
aprólékos munkát igényel 

a csőszerelőknél*
változatos munka 

aprólékos munkát igényel
Mindezek azt mutatják, hogy a csoportok szakmai

elégedhetünkmotiváltságának minősítése során 

meg a kvantitatív elemzéssel * hanem árnyaltabb minő
ségi értelmezésre is szükség ven*

A tanulók által preferált szükségleti körök a 

következők*
/А csillaggal jelölteket tekintjük ezakmarelevóns 

szükségleti köröknek*/
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Csőszerelők Szövök Hegesztők

l*Anyay±ak x

2* Ambíció
3.5 zabad mozgás x

4. Munkahely x
5. Társas jelleg x

Anyagiak xAnyagiak x 

Ambíció
Társas jelleg x
Kényelem x

Szellemi 
passzivitás x
Szabad mozgás
Munkahely x

Kényelem x 

Munkahely x 

Alkotás

S«Szórakozás Esztétikum
szellemi 
passzivitás x
Társas jelleg x

7«Szociabllitás x

Külső szempont8» Alkotás
9.Szellemi

passzivitás x
10«Külső szempont

Politikum Politikum

Alkotás Munkamód x

2« sz« táblázat

A kvantitatív elemzés azt sugallná, hegy a cso
portok közel azonos mértékben motiváltak szakmailag.
/szövők 5. csőszerelők ö. hegesztők 7,/« Ezeknek

exploráció eredményei, 
valamint a pályaválasztási tudatosság elemzése során

ellentmon-

adatoknak ellentmondanak

feltárt tények« Vajon mi okozhatta ezt
dást? Már a vizsgálati adatok feldolgozása sorén fel

ült a gondolat, hogy a Csirszka-féle pályamotivá
ciós kórdőiv pályaválasztási döntés után pályamoti- 

váltságot mór-e? Oönté© előtti helyzetben az instruk
ció nyilván pályaválasztási motívumokat hiv elő, de a
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iker шаг в szakóéban dolgozik, ez 

instrukció szöveg© "A választott pólya azért tót- 

t***" nem pályemotivumokat hiv, hanem pályi 
ismeretet mobilizál* 54 alternativa közül kell kivá
lasztani a választott szakmára legjellemzőbbeket* 

Sokkal inkább a tanulónak a szakmával való szubjek
tív komponensét, mint pusztán szakmai motiváltságát* 

Különösen érvényes lehet ez a megállapításokból tőr-

választás után.

szik

tifikreid* nem történt meg, a tanuló órzelsilog nem 

vállalja a szakmát.
A szövő tanulók 

mind a három csoport szakmospocifikuo választást 

adott, igazolván azt, hogy pályeazonositás történt 

a Ceirazke kérdőív esetében*
an X-XX kérdőív adatainak segítségével

stábon igy igaz és ezért

A
értelmeztük a csoportok szakmai motiváltságát*

órdeklődésvizsgálati teszt- 

• de áttételesen támpontokat
А Kkawran kérdőívet 

ek között tartják 

is aduét a tanulók foglalkozásukkal szembeni igényi
ről /ezükeégletűkről/* /А tesztnek ilyen Jellegű fel
használási lehetőségéről irt ízének» László figyelemre 

méltó cikket e ; zakmunkásnevelés c* folyóiratban/* A 

Csirezka és Skawren kérdőíveket együtt használtuk fel
motiváltságának feltárása céljából.a tanulók
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Szövők a A manuális, kényelmes kevés problémát 

okozó munkát preferálják» s a munka változatosGálá
val kapcsolatos Igényűk gyengébb» mint a többi cso
porté .

- szeretet megnyilvánitáei szükségletük megle
hetősen taagas
/Ez pálya-szempontból irreleváns» de egybevág az 

első választásuk gondozónő, óvónő, etb. gyalorisá- 

góval, valamint в migráció okozta adaptációs fl 
ezültsággel,/ A választási repertoárból választott 

munkahely azükoágletkort a “meleg, védettebb helyen 

lehet dolgozni motívum* gyakorisága jelzi, bár gyen
gíti ez, hogy kifejezetten a gyár, mint kívánt mun
kahely megjelölés csak a csoport 41 &-ánái fordul 
elő. Az értelmezett adatokból kitűnik, hogy a cso
port motiváltsága, a szakmatanulás kezdetén kőt 
ton divergál a szakmától - az a fokozott szociális 

szükséglet, amely az adaptáció eredményeképpen csök
kenhet -, valamint a

Hegesztők: A manuális fizikai munkát preferál
ják, A kényelmesség igénye náluk az ülőmunka válasz
tásának gyakorisága* szemben a szövök problémamentes 

munka választásával, Szakuerelevens szükségletként 
hangsúlyos náluk a védett taunkanelv ás a munka által 

kielégíthető esztétikai igény.

mozgás igénye*
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л szakmai et ti tűd mérésért? Likert módszerrel szer
kesztett kérdőívet használtunk, amely nyolc itemet tar
talmazott. Az iteraek pontértékeit a tanulók önmagukra

tetett fokbeosztás mellett 

jelölték be X-5-ig. Az ilyen tipusu kérdőivek általános 

fogyatékossága, hogy tulajdonképpen о priori skáláknak 

tekinthetők, cl© 0Yors értékelhetőségük miatt tájékozó
dó jelleggel a gyakoriéiban jól használhatók. Az ált 

lünk szerkesztett kérdőív még egyéb fogyatékosságokkal
1 jórészt tájékozatlanságból, velo- 

mint megfelelő minta hiányából származik. Kérdőívünk 

alapvető hibája, hogy © 8 it
lus - tárgyet ie célba vesz: /zektaát - munkát - mun
kahelyet/ az egy szakma helyett, további az egyes 

megállapítások kiválasztásánál ugyan ügyeltünk azok 

tipikus, sőt közhelyszerű voltára, de a kié számú 

minta, valamint az 1-5-ig terjedő fokbeosztás követ
keztében a kérdőív csoporton belül nőm differenciál 
kellőképpen. Sőt a csoportok közti összehasonlítás 

is minimális különbségeket eredményezett• Az eredmé
nyek © motivációé vizsgálat eredményeivel mutattak 

nagyfokú egyezést* A legmagasabb attitűd értéket /át
lagértéket/ a heg

vonatkoztatva a már ii

i© rendelkezik.

valójában hán ©tűnő

tök csoportja adta, őket követte 

a csőszerelő csoport, majd a szövők csoportja, A há
rom tanuló csoport sokkol kevésbé különbözött egyraé
tói, mint a felnőtt kontroli-csoporttól.
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ótszinozott pályaideál felé orientálódnak, amely a 

képzés, majd a szakma tényleges gyakorlása után vá
lik reálissá*

A csoportok szakisai beállítódás! szintjének 

árnyaltabb értelmezését kínálja a grafikus ábrázo
lással szemben, - ahol az átlagórtők elsírnitja az 

egyéni különbségeket - az átlagtól való eltérés 

arányszámainak vizsgálata. Táblázatunkban a csopor
tok tagjainak attitűd-értőkét viszonyítottuk saját 

csoportjuk átlagértékéhez. Az átlagtól való elté
rést a csoporttagok Й-ában mérve az alábbi adatokat 
kaptuk:

Csősze
relőkSzövő X. Szövő XI, Hegesztők

átlag fölött 33 20 60 45

átlagos 1230 348

átlag alatt 2159 50 30

100 100 100100

3, sz, táplázat

tben, s

szerepéről leírtakkal teljesen egyezik, a csoportok 

azaksai beállítódásának sorrendje a következő:

a szakmai tapasztalatok
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* csőszerelők 

- hegesztők
• szövök

A szakma magas fokú üaitű£análít> vállalása nóg 

ne® identifikáció« hiszen éppen a tapasztalatokból 
hiányzik a szakma« de az idantifikálódást« s vela 

együtt s szakmai képességek gyors kifejlődését fel
tehetően ©eykönnyiti* Ida kívánkozik az a gondolat 
is, hogy van-e identifikáltSágnak ©értéke? Fel
tehetően van« de a teljes identifikáltságot a szak
képző intézmények tanulóitól elvárni irreális vol

tó ny le geo müveié 

szakisai szocializációnak ez a további szakasza, 
amely a munkába állás után formálja a személyiséget*

A válogató vizsgálat utolsó kritériuma a sző
kébb szakmai csoportok /osztályod közösségének fej
lettségi szintje*

Kiinduló gondolatunkban megfogalmaztuk, hogy a 

szálkái identifikáció sikerességét a közösségi neve
lés függvényeként értelmezzük* üzért szükséges annak 

a szőkébb környezetnek, szociális csoportnak tanul
tának fi

gyelemmel kisérés©, amelynek a szocializálódó egyén 

- a tanuló - tagja* Az iskolai, kollégiumi csoportok
spontán folyamat, hanem 

pedagógiai munka eredménye* Sikerességet a tanulócso
port összetétel© és a pedagógiai munka színvonala

na, ahhoz a szükséges, a

□ányozása, közösséggé őzerveződési foly.

kőzöвsággé szervező dé se
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együtt határozás шее?» A vizsgalatunkban bevont osz
tályok közösséggé szerveződésének non? voltak azonos 

feltétele?., ekvivalenciát önkényesen ni teremtettünk 

közöttük ez eltöltött iskolai félév tekintetében»
A vizsgálatunkhoz választott szociometria! mód- 

minden hátrányával együtt alkalmasnak látszott 

arra, hogy az egy időpontban felvett statikus met
szetével a közösség fejlettségének azt a szintjét 

tárja fel, ami a felvétel időpontjában jellemezte a 

csoportot» Azszociomotriol felvétel adataiból kép
zett szerkezeti és kohéziós mutatók segítségével ke
restük a csoportoknak azokat aéközösségl jegyeit,

szocializáció során fontosnak 

tartunk. Igen figyeimoztetőek KoXomlnszkijnek azok 

a mondatai, amelyben 0 szociometriái módszer fogya
tékosságait taglalja, a különösön agy mondata éb
resztett bennünk leikiissaoretfurdalóat, hogy csak 

segítségét vettük igénybe az alővizc-ogy raódsz
oálathoz» "A ©zociometrikuook о mennyiség kedvéért 
feláldozzák 0 tanulmányozott jelenségek mélyreható.
minőségi elemzését." Miután az elővizsgálat csak tá

tönt a leggyorsabb ésjókozódó jellegű volt, e
legobjaktivabb módszórnők, ennek tudatában haoonli-
tottuk össze a vizsgált ceoportokát.
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КбCsoport К S
18 1.0Szövő А. 90
19Szövő О. 2.3 86
15Csőszerelő 2.2 86
10 1.5Hegesztő 88

>.Э - 1.1 »0—5010-13Opt. 80-90

Ma DZ.

1. SZÖVŐ A csoport /20 fő/
Szerkezeti típusát tekinti© egy központú 

les peremű struktúra, a tagok agyharsmda tartozik 

zárt alakzathoz és ugyanennyi a páros kapcsolat.
Az átlagosné1 magasabb kohézió a kapcsolatok inti
mitásából fakad. A sok páros kapcsolat miatt köz

vélemény ni 
legesek.

alakulhat ki, hírközlő csatornáik aset-
1

az átlagnál valomivol maga
sabb. A csoportszerkezet, e az erre épülő szubjektív

a nyújt kellő biztonságot tagjainak, 

s teljesítményükben ie e hangulati ölem uralkodó.
- típusoknak tekinthető a közösség szerveződé

sének ez a módja, ahol az adaptációs feszültségeket 
intim kötődéssel csökkentik a tagok egyénenként. Ez

ti sajátosság is. ős feltehetően a 

kollégiumi növelésük is pedagógiailag kevésbé irányí
tott.

csoportklima

életkori és
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őzövö В* csoport /23 fő/*
Egy központú zárt, strukturált alakzot, egy ki

alakuló második központtól* Integrált közösség. A 

szerkezeti arányok a csoporton belül optimális szán» 

ten vonnak* Kommunikáció© csatornáik kiépítettek, 

különösen kedvez a hírközlések továbbításában e kel
lő széna eoilloa szórkezet* Kohéziójuk aagao - jól 

mozgósítható nagy teljesítményekre képes csoport* Az 

•deкvét választásóknak
- kedvező csoportlégkör a tggoknak aaxleálzs 

védettséget nyújt az dnogányoesdás veszélye nsm 

fenyegeti őket*
— Ez s struktúra ír típusosnak tokinthető, az 

adaptációs feszültségek megoldásának fejlettebb, 

"közösségibb" módját teszi elvben lehetővé*

Csőszerelő /23 fő/
szerkezeti típusát tekintve ogy központú /egy 

alakuló második központtel/* A tagok fel© tartozik 

egy tórabszerű zárt alakzathoz a két központot kellő 

szóau lánc és csillagszerkezet kapcsolja agyadéhoz*
A két központ között rivalizálás! feszültség lappang 

/magasabb kohéziós index/« A vetélkedés a két központ 
között tudatosithetja ez együvé tartozás élményét*
A kohéziós indexük az átlagosnál valamivel magosabb*
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в/ ez óbudai csoport halmazszerkezetü alacsony
fejlettségi szintön ólló együttes;

b/ ez angyalföldi közösség is laza, több
struktúra*

A munkájuk jelleg© neu kooperativ* /Gyakorlati
portból álló, klikkesedóanek

összefoglalásként, ha a közönségeket
azonos pontjain fejlettségük szerint rangsorolnánk 

a következő sorrend alakulna kit 

1* szövő В

3* zövő A

A csoportstruktúra felvételére időhiány miatt 

ismételt vizsgálatо» пега végezhettünk, pedig fontos 

lett volna a közösség a négy eltérő típusának folyo-

A válogató vizsgálat egyes kritériumaira adott 

rengszóaok alapján a sorrend igy alakult
Kritériumok

2ZI. IV*IXX» V.
Szövők A 153 3 3 3 3

3Szövők Q 113 3
1 11г 4£ 2

Csőszerelők 1 1 1 7Z z
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A szakmai idantifikálédás szenspont Jóból ez ál
talunk választott esély-kritáriutaok szerint a cső
szerelő osztály van előnyös helyzetben, ezt rautat-

i
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AZ 1DSMTIF1K >CIw FOLVAKATAHAK VIZSGÁLATA

A kiválasztott csoportot, a MuH 33, sz. tzok-
rau tikáe képző Intéző tó nek csőhálózat és 

szerelő 1/2B-OS osztályát a szakmai képzés befőj
záséig figyeléssel kísértük# A ssolanatanuláo koz-
de tán óo végpontján felvett azonos mérési pontok 

lehetővé teszik a szaksai szocializáció éo identi
fikáció két raérési pont között föltételezett folyo-

A száknál szocializáció folyj 
szaksát olyan szociális képződménynek is tekintjük, 

araoly speciális képességek és speciális személyközi
lyieágtől,

az identifikálódás tárgyi és szőnélyi közvetítésén 

keresztül csak a egotooi tapasztalatok üüvüldgávol 
lön létra# Az identifikálódás folyj 
résénél ismerni kell о szakmai tapasztalatszerzés 

lehetőségei és formái mellett о tapasztalatok tar
talmát magát a munkatevékenységet. amely a maga

itáben, he a

viszonyulások tanúsítását igényli a

tének feltó-

raint nap hatást gyakorol oz alakuló munkaszamélyi-
tapaeztalatok tartalmát az alábbi

akban próbáljuk rendszerezni.
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konYséí.tartolma /a részlöt©© pályatükör © nmllék- 

lotbon található/
A raunka .lalIoCiZetessécipi

szolgáló csővezeték hálózatoknak és berencJ©zós©k-
nők olkószitásévol, ösozwilistásával, ellenőrzésé
vel, karbantartáséval, javításával foglalkozik#

- A központifuiós és csőhálózatszerelő: /302-1/ 

A központi, fűtés berendezéseinek ós készülékeinek a 

csőhálózatba való bokötóso, üzerabohelyezóse.

csővezeték készítése, szoruló©© azok karbantartásét, 

javítását végzi# A közműves!ié©, a háztartás! és

tőeebb szerepet ad a szakmáknak#

SSSLS^L i Í2ZÍSÜ JSÜSiäs 

2. / munka saiátosséc.a
E

kezet! ©lomok fölhasználásával hoznak létra működő 

rendszereket, illetve végzik szerelő,javító munká
jukat#

A munkavégzés során felhasználandó anvauok# 02
-kezeti elemekalakításra váró és a készen kapott 

/idoodarabok/ igen különfélék lőhetnek# Két nagy cso
portra oszthatók z
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е/ fémek - acél, öntöttvas* réz, ón, ólom /le
mezek, csövek, berendezési eszközig

b/ ipari anyagok - PVC, eternit, azbeszté t.
gumi /1emez, csövek, idom darabok, berendezési tár

gyak/.

аиУмтМааШ

2.

3, egyéb eszközök
A munkavégzés során az eszközhasználat mindig 

az adott feladattól függ* A munkaieladatok általá
nos csoportjai a következők: A mérés. ©lerajzolás, 

a munkadarab befogása és oz elakitó műveletek, 

legmecraunkálós, hideg megmunkálás, ezen kivül egyáb 

munkák, oint szórelőkőműves és földmunkák.

v

1, Ecészséci állapot

átlagos fejlett
ől A munkavégzés sajátosságaiból adó

dóan, a gyakori hely és helyzetválteztatás, kellő 

fokú állóképességet és a fáradalmak elviselését i- 

gónylik* A statikai rendszer és a végtagok épsége 

olapfontossógu, Oelentős a gyakori klímaváltozások 

miatt a meghűléses betegségekkel szembeni kellő ellen- 

állóképesség, Az esetenkénti nagyobb fizikai megter-

vető egészségügyi követelménye 

sóg és iz<
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tételezik* Miután gyakran dolgoznak raérgező, nea 

ritkán fertőző anyagokkal a nagyfokú oőrérzékony- 

oég /bőrbetegségekre való hajiara/ kizáró okként 
&záropalhat» A további egészségügy! kizáró okok* 

Minden szivbillantyü hiba» Ingorképzóei vagy in
gerület vezetési zavar, szívműtét utáni állapot
ogy évig, lezajlott reuraás láz. Maga©vérnyomás, 
szédülés• epilepszia. A ezeahéj és kötáhártya 

idült gyulladása.
2. Érzékszervi követelmények 

Látásélességre vonatkozóan az ö/li - 5/lQ-nél

и isidenrosszabb kizáró ok. A térlátás
relé szakáéban alapvető követolraény. A oéretbecslés
és ezotamé г té к oz összeállítási munka f olyasat okbon 

az alkatrészek, idomdarabok kiválasztásakor játszik 

szerepet• Aknákban elvégzendő launkafeladatofc © lá
tási adaptációt igénylik. A differenciált színlátás 

szerepe ebben a szakisában elhanyagolható, de a szin- 

:tós kizáró ok lehet, hiszen hegyeményoa vörös- 

kók jelzéssel mindennap dolgoznak /hideg - raolog/.
A hailőszerv kifogástalan wüjödóe© ajánlatos. A aun- 

kavégzés során a halláaélosaón biztosit kritikus 

oufikmzituádókban előnyt.
A szaglóozcrv igénybovótol© elég jelentős, a klfi-

elvlso-
ilten a gáz és ceatorna&zo-»

tó

léso alapkövetolaány /ki«

relésnél/*
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A különböző testhelyzetben ч-ógzendő szerelési 
munkák jól fejlett testhelyzet érzékelést és ktnesz- 

té tikos adaptációt irtó nyelnek.
3* Mo2t-,á8oeaéo iránti követalménvek 

A sonka jellegét tekintve sok oczgásoo munka
tevékenység az étlacos reakcióképeggég az első olyan 

© raozgéeoseég tekintetében számításbaszempont,
jöhet* Az egyszerű mozgásirányításnak, £ körülményes
sé g-ra ont os о égnek különösön a megerőltető testhelyze
tekben végzett sonkánál vagy magasszerelésnél van ki
tüntetett szerope. A kéziszerszámok, használata, é© 

mage a szereién a kézmozgás erőkapacitásét és meg
felelő arőszabályozását teszik fontossá és itt kap még 

szerepet a kézbiztonság és a két kéz jól koordinált
mozgása* Tekintettől arra, hogy a szakmában haszná
latos kéziszerszámok jobbkezesek, a jobbkozasség már 

a munkanozdulatok elsajátításánál is előnyt Jelente
nek, Gyakran adódnak vizuális jelzések alapján megha
tározott Giunkaszituóciók, ezekben a munkavégzés ered
ményességét © látás éo mozgás összarendezettségo sza
vatolja* A mozrÚQOsoég iránti követelmények sorában 

elhenyagolhtó a munkavégzés egyéni ésszerűéitóeó-
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Az értelmi kérges só*: ei:

A csőhálózat és berendezősezwrelő szakma átla
gos felfogóképességét Igényel* A képzés során kapott 

ismeretanyag meglehetősen szálas, do szelektív és 

gyors alkalmazása követelmény a mindennapi munkavég
zés során.

Gyakoriak az olyan raunkaszituációk különösen a 

javító és szerelő munkálatok során, auol a tényleges 

munka első fázisa a hibafolíoraoróe s ez eokjelzéaü 

Ingerezituáclókbél fogható fel, amelyhez megfelelő 

raagoszló figyelem biztosítja u gyors óe adokvát be
avatkozást * A hiba felismerése után a beavatkozó mű
velet maga a szerelés konsentrált és stabil flevői
met egyaránt megkövetel. A jó térbeli helyzet-etaló- 

kezet a munkavégzés hatékonyságát nagy mértékben 

növelni tudja. A figyelem és az emlékezet mellett a 

szerelő munkát - miután a munka tárgya funkcionáló 

rendszer - legyen az javítás vagy újonnan megalko
tandó hálózat - megkönnyíti a
és viszonvfelismerés képessége. Az utóbbinak különö
sen a hibafelismerési fázisban van kitüntetett 

répa. Araikor ez ismeretanyag gyors,szelektiv alkal
mazásáról volt szó, ez a gondolkodási folyamatokat 

is érinti. A Gondolkodási rugalmasság és találékony
ság а шиnkоtevékenység egész folyamatában, mint állan
dó hatékony tényezők játszhatnak szerepet, keddve a
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raunkanüveletek lerövidítésétől a kritikus munkaszi- 

tnációk optimális megoldásáig. A szerelő о munkáját
térben végzi, s mielőtt a munkaműveleteket kivitelőz
né, fejben "látnia" kell a megalkotandó rendszert.
vagy egy kisebb egység működő részeinek funkcionális 

kapcsolatrendszerél*
Délieket a pálya fogalmaz meg határozott 

esztétikai irányokét, ám a hálózatszerelő egyben "tér
ben fogalmaz", s kellő fokú szépérzékre is szőkeég 

van. Egy csőhálózat megalkotásakor nem egyetlen 

pont a hibátlan oöködée, hanem annak formai követel
ményei is vannak, mint pl* a kellő rendezettség ée 

áttekinthetőség*
A személyiségre vonatkozó lapéitalánoscbh köve

telmények
A szolgáltató jellegű szoknék viszonylag markáns 

szempontarculattál rendelkeznek, hiszen a szakma kép
viselői mindennapi munkájuk során meghatározó inter
perszonális kapcsolatba kerülhetnek a fogyasztókkal* 

Éppen őzért © szakma az identifikálódé szempontjából 
kit facilitáló jellegzetessárgél is rendelkezik. Egyik 

magából a munkátóvákenységbő1 származó kielégítés, 

a másik о munkatevékenység áital elérhető szociális 

előnyök /másnak felelősséggel segítségére lenni/ 

kínálta kielégítési lehetőség*
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A ezwoélyioégvonéeok hagyományos rendszerezé
sével » legáltalánosabb és kívánatos személyiség*
Jagyak & követke»ók*

tsvalébb átlacoo műszaki AntellAconeia és erö- 

ezateí érdeklődés* »unkaöröffi iránti fogékonyság* Az 

átlecoonál neEasabb szociális intelU.-.ensia. Kon- 

taktus-készség, hajlékonyság és szociális haté
konyság* ez naa csak fogyasztókkal szettben! »aga* 

tartás kivánalom, heneo a »unkavégzés formájából is 

származik* A »unka többnyire páros helyzetben tör
ténik © ezafceuokosokat kiesgitő segédmunkásokkal*
A munkavégzés olyan nagyfoka* pontos együttműködést 

követel a ounkepéroktól, amelyben a kommunikáción 

túl a aetökommunikáciénak is /arckiföjazós, gesz
tusok általi megértés/ nagy szerepe ven* A aoti- 

váltsáoot illetően az átlagos igényszint és tolje- 

ölteénynotivólteág a kívánatos* reális kockázat ás
teljesítmény vállalással* A szakma iránti motivált-

munkavégzé© iránti«ágban a változatosság és 

szükséglet * valamint a szociális szükséglet hang

súlyos volta tor ősit kedvező beállítódást * Az érzel
mi—akarati élet legalább átlagos kiegyenlítet téóre 

a kívánatos*
Kindezon személyiségJegyek mellett a terhelhetö- 

eémek és munkabírásnak van el nea hanyagolható sze
repe*
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helyzetnek tekinthető* A közösség alaposabb megi 
résére q szociometriái módszeren kivül a megfigyelést 

/osztályfőnöki órán és tanműhelyi foglalkezáeon/ és 

ez osztályfőnökökkel történő megbeszélést is felhasz
náltuk, de alapvetően a szociometriái adatokból nyert 

értelmezési támpontokra támaszkodhattunk*
в csoport közösséggé szerveződésén^«: folyamata
Az értelmezéshez a pedagógusok megfigyelésén túl 

a szociometriából ismert szerkezeti és kohéziós muta
tókat használtuk fel*

szerkezeti mutatók:
a/ C - m /centrális-marginális mutató/ a központ 

ós periféria viszonyát tükrözi* A közösség raagvát, a 

hatáskörükbe vonható társas zónát, valamint a perifé
riát /Sá-os arányban/

b/ szerkezeti alakzatok, amelyekből a szerkezeti 
típus felépül

- zárt alakzatok
- lánc alakzatok
- páros kapcsolódás
- magányos helyzet
- csillag alakzat /amely a közösség szerkezeté

ben a "kötőszövet” funkcióját adja*
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СоС - И LZ Р м
13 151972« 17-53-30 55 24 8

1973. 1726-55-19 О66 26 8

Átlag! 12 191620-50-30 40 8

7. sz. táblázat
Átlag alatt a Móréi hasonló korosztályok felvé

teléből nyert standard értékeit értjük, ezek inkább 

optimális értékek.
A táblázat kát sorából leolvasható, hogy 

kezetileg a két óv alatt sokat változott a közösség, 
eltűnt a páros helyzet, s a második felvételnél mór 

két stabil központ alakult ki, a befolyásuk alatt
övezet az átlagérték körül mozog. Atartott társ 

szerkezeti elemek aránya jó.
Kohéaiós mutatók
A társas mezőben az együvé tartozás, в "mi" tu

dat, közösségi érzés kifejezői
a/ kohéziós mutató azt mutatja,ki, hogy a cso

porton belül a lehetséges kölcsönös csoportoknak 

hány százaléka realizálódott,
b/ sűrűség azt jelzi, hogy e társas mezőben egy 

személyre hány kölcsönös kapcsolat jut,
с/ kölcsönösségi index jelzi, hogy a csoportban 

lévő személyek hány százalékának van kölcsönös kap

csolata.
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Szub j• Funke*
1972* 2*34 4.37
1973* 3.37 3.23

9. sz* táblázat

A két oldal szóródása egyformán magas* a rokon- 

szenvi választásokban kevesebb a szubjektív elem, a 

társas légkört a konformizmus jellemzi*

tíz a konformizmus a választási kritériumokra 

adott szavazatok magas interkorrelációjóban is kif 

jezéere jut* Az első felvételnél a rokonszenv, a 

szakmai hozzáértés és értelmessé*) kritériumok kö
zött szignifikáns /p^U.Gül/ korrelációt találtunks 

ez a közösség belső integráltságának fogyatékossá
gait jelzi* Az elkülönülést jelentő differenciált 

szerepstruktura hiányzik* illetve csak a jelentö- 

sógértókkol rendelkező tagok bírnak ugyanakkor ez 

repártékkel is /5 személy/* Azaz valamennyi kritéri
umban ugyanazok a személyek kapták a szavazatok zö-

A konformizmus az intézmény /szakképzés/ normá
inak elfogadását is jelenti* s ha a pályaválasztás tu
datosságával vetjük egybe* az magyarázatot is ad a 

szakmai konformálédásra* /Korábbi vizsgálatunk ált 

lános iskolások* gimnazisták körében hasonló konform

izmust mutatott a jó tanuló* illetve intelligens di-
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foké0©nzi6k ©ellett/. A konforoitáenak
a tanulók tanSlói szerepükkel való érzel©!
lásának is jele.

A kcnformitáson túl további korrolótuaokot ki
értékelési rendszeréhez.

Feltételeztük azt. hogy egy alakuló közösségben
a társa© percepciót ©ind viselkedés, ©ind percepció

clália sztereotipiák. A szocializáltság aktuális
lelyet közvetett ©ódon ezek a sztereoti- 

piák indikálnak - szintén értékelési dimenziók le
hetnek.

szintje -

A PFT vizsgálatok GCí? au totója, araoly a ©i ér- 

a szociális sztereotípiák minőségi 
és mennyiségi jelzője, @ ezzel az aktuális oziciall- 

záltság egyénre jellemző indexe, lehetőséget teremt 
a csoport értékelési rangsorával való összevetésre.
A GCR mutatókból képzett rangsor és az elfogadott
ság rangsorának korrelációja szintén szignifikáns 

R * 0,7 p^0,02, tehát в társas percepcióban és a
társak aegitélóoében a szocializáltság meghatározó
szerepű, de feltételezzük, hogy csak alakuló közös
ségeknél lehet domináns faktor.

A szocializáltsóg ős szocio-kulturális helyzet 

között /G&3—SZÉK/ ©ég szorosabb korrelációt talál
tunk» x «« 0,8 /p^0,001/. Ez egyben vág raós hason
ló vizsgálatok eredményeivel.
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A preferált életcéloks

1972. 1973.

• boldog családi élet
• szociális értékek
- jó anyagi körüloény
- az élet élvezés©
- a munka

- boldog családi élet
- jó anyagi körüliaóny 

• szociális értékek
- a munka
- az élet élvezése

10. az. táblázat

Mindenképpen pozitív a szociális értékorien- 

téltsár. /az ónec tendenciák mindkét felvételnél 
alanyészóok«/ és megfelelő а munka értékként való 

elfogadása. Értók alatt a szociálpszichológiában 

az egyedi attitűdök tárgyak osztályaival szembeni 
szerveződését értik. Ha azt összevetjük« még a 

csoport szaksai teljesítmény orienéációjóval - ezek 

elvben kedvező esélyeket teremthetnek a csoporttá- 

gok szakmai identifikálódásáhozl

*-> csömört szakmai aotiváltsárónak alakulása 

A preferált szükségleti körök változásának tükrében.
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1973.1972.

szobád mozgás хAnyagiak х
Ambíció
Szabad mozgás x 

Munkahely x 

Társas jelleg x 

Szórakozás 

szociabilltáa x 

Alkotás
Szellemi passzivitás x 

Külső szempont

Anyagiam x 

Társas jelleg x 

Munkamód x 

Munkahely x 

Alkotás
Ambíció
szórakozás
Szociabilitás x
szellemi passzivitás x

II. az. táblázat

A csillaggal jelolt szakmarelevána szükségleti ko
rok választásában elérték a maximumot /7/ a képzés

anyagi motívumok hátrábbvégére. Érdekes módon
szorultak a szubjektív értékelési mezőben és a 

szakma irányában rendeződtek a preferenciák, ez a 

tapasztalatok bővülésének következménye. Feltűnő* 

hogy в szeciabilitás* ami pedig lényeges szakmari 
leváns követelmény az értékelési mezőben* elég alsó 

régiókban mozog. A kérdőív itt felsorolt motívumais
- másokon lehet segíteni
• sajátunkból lehet adni másnak
- mások bajaival* problémáival lehet foglalkozni.
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Úgy véltük non rendelkeznek elegendő hívó erő-
elsőt, ezért összevetettük a 

Lkawran I* kérdőív "milyen fiiunkát szeretnél véc.ez-
vel, kivéve talán

ni*1 kérdésre adott válaszok gyakoriságéval * a ezo- 

ciebilitéet hivó alternatív válasz a 3. helyre ke
rült /"olyan munkát, ©melyben mást segíteni kell*/* 

£zt a tanulókkal folytatott záróboazélgotós 

során kiemelten kezeltük, s amikor ©z ideális cső
szerelő szakmunkás kópét rajzoltattuk meg velük a 

©zöclabilitás és fecntaktuekészoóg fontossága fel
színt© került. Az Id kérdőívre adott tömör válaszok 

között az "udvarias a fogyasztóval" válasz gyakran 

előfordult. A beszélgetős során kifejtették a ta
nulók, hogy вет a borravaló kedvéért kívánnak ud
var israk lenni, hanem jólesik érezni ezt, hogy bi
zalmat ébresztenek, és munkájuk fontos о fogyasz
tóknak, Természetesen az első borravaló élménye még 

nagyon friss volt a tanulókban, e csaknem vala
mennyien ©z anyagiasság motívumét ilyen szociálisan 

őtazinozett formában dolgozták fel,
A csoport szakmával szembeni érzelmi állás
foglalásainak alakulásé.
Az elővizsgáiétok során az összehasonlításnál 

már feltűnt, hogy e csoport emocionális kötődés© © 

szakmához intenzitásban erősebb volt a többi cso

porténál, beleértve a felnőtteket is.
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Ebben a tanulási szakaszban a munkatevékenység szak
isai fogyatékosságait általában könnyebben elnézi a 

közösség, /"majd megtanulja a gyorefc”/ mint a munka
végzés közboni az interperszonális konfliktusokat, 

szakmai szereptől idegen viselkedési fódokot* Nem 

véletlen, hogy a tanulók saját bevallásuk szerint 

ezt a tanulási szakaszt találták a lógólmónybusább
nak, legfontosabbnak. A szereptechnikák gyakorlása: 
bizalmat ébreszteni a fogyasztóban, egy önálló ap
ró javítás után a szaktársak dicsérete, az első bor
ravaló stb, láthatóan fontos el 
tifikációnak.

ii a szakmai iden-

Ennek о sajátos helyzetnek következtében várható 

volt, hogy a szakmához fűződő effektusaik intenzitása 

is a "reális" a felnőtt szereptársakónt megközelítő 

irányba fog módosulni. A standard értékre átszámí
tott effektus mutatók átlagérték© mindkét felvétel
nél 3-as /közepes/ értéket ad. /А standardét öt öve
zetbe számoltuk, hogy az iskolai osztályzattal össze
vethessük/.

Tehát az ocienálio szint nem süllyedt, csak 

csoportszinten szerkezeti változást mutat - kifejez
ve az attitűd egyeztetést is - és a felnőtt csoport 

reálisabb eloszlási értékeit közelit! meg.
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közepes erősgyenge
a tanulók
Fiában
mérve.

X, évben 21 34 40
XIX, évben 4137 22 « £

12. az, táblázat

A megoszlásnak ez az eltolódása. lybon ©
•gyengék" száma megnőtt érintetlenül hagyta a szak
ma szubjektív vonzerejét a czakma presztízsét.

A szakma szubjektív értékét a tanulók egy kép
zeletbeli szakmai rangsor mentén jelölték meg. Ezt 
a képzeletbeli skálát úgy alakítottuk ki, hogy a 

rangsor két széleő értékét és a közepét jelöltük 

nog, korábbi presztízsvizsgálatok tapasztalatait 

figyelembe véve /Molnár 0РТ1/, Ezek alapján a 13 

fokú skála megjelölt pontjai: autó-motorszerelő -
összes vá-esztergál у or. - traktoros, A csoport

közöl átlagosan a 3* helyre so
rolta saját szakmáját. Csupán érdekeséégkónt je
gyezzük meg, hogy voltak néhányan, akik az autó- 

motorszerelő szakmát kihúzva első helyre jelölték 

szakmájukat.

Az effektus mutató -közopeaei* számának ®og- 

/34-41-ге/ kifejezi a csoport követel
mény jelenlétét, о utal valamiféle közös szakmai 

ideológia ftéalakitására.

lasztható



A nevelési folyamat oldaláról értelmezve 

Jelenség 02t jelenti, hogy az ismeretek óa tapaszta
latok növekedése a pályoidontifikáció folyj 
rán ©2 idealizált szakmai szerepmintákhoz fűződő eset
legesen túlzott /kamaszkor!/ tapadást törvényszerűen 

fel kell váltania a reális tapasztalatokra épülő fel- 

nőttea ©zerepazonosulásnok, A szocializációban a ser
dülő - ifjú meglóduló ösztöninditásán túl döntő

ta 60-

r@p© 0 ténylet ec tapasztalatnak, a társadéira! nevelés
nek van, /Krutyeckij-Lakin, Danes/

Ahogy a szakmai tapasztalatszerzés során a ké
maradnak változatlanul, feltétlenül b@passégok s

kell következnie az identifikálódé© során a nyílt
viselkedésnek /szakmai teljesítmény/ és a kognitiv 

- affektiv struktúrák összerendaződésének, és 

identifikáltSágnak mértékét ezek magas, nivellált 

szintje jelzi*
1 tol.looltnénve, mint о nviltírni

viselkedés 8
A csoport szakmai teljesítményénők elbírálásához

iskolai átlagosztályzataikat 

vettük figyelembe, Az iskolai átlag az elméleti /szak
elméleti-közismereti/ ós a műhely gyakorlat jegyeinek 

átlagából születik.

első megközelítésben
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A két különböző produkcióban egy egész Jegy kü
lönbség mutatkozott az elméleti, és gyakorlati
tályzetok között, sőt a képzés során ez olló Bég
inkább kinyílt.

Az első évben az osztály /a csoport/ tanulmá
nyi átlaga 3,06 volt, a bukások 

elméleti sőt közismereti tárgyból« Az elméleti tár
gyak átlagosztályzata 2,5 gyakorlati átlagosztály
zat 3,5 volt«

A harmadik évben az osztály ti ílmányi étiaga 

3,2 volt, a bukások száma kettő, - elméleti tárgyak
ból.

A képzés során az elméleti és gyakorlati 
tályzatok közti rés tovább tágult« Az elméleti át
lagosztályzat 2,6 a gyakorlati osztályzatok átlaga 

3,9—re javult /a különbség 1,3/
A vizsgálat bemutatásánál már megindokoltuk.

hogy q szakmai teljeeitmény mértékéül a továbbiak
ban miért csak a gyakorlati osztályzatot tekintjük«

teljesítménye a há
rom év során 0,4-del nőtt« Átlagos teljesítményük 

a közepesnél sokkal jobb« A képzés során e telj 

sÍtményball különbségek is kiegyenlítődési tenden

ciát mutatnak« Az átlagtól való eltérés figyel

A csoport átlagos



kult s

átlag alatttlag fölött átlagos

I. évben 40 20 40 “9
<
©

XX» évben 20SO 30

13. и» táblázat

Lzt a kiegyenlítődést az egységes gyakorlási 
követelőényakon és aktusokon tűi, valószínűiig a 

csoport teljesítmény orientáltsága is facionálta.
A
lása о hipotetikus identifikációs mutató vál
tozásainak értelmezése alapjáns 

Hipotézisünk 

fikáció a szakmához fűződő kognitiv - affektiv 

struktúrák és a nyilt viselkedés /teljesítmény/ 

között a folyamat során magasabb szintű kiegyenlí
tődést hoz létre, illetve azt a viselkedést tekint
jük identifikálónak, amelynek attitűd meghatáro
zottsága egyértelműen kimutatható. Ez azt is jelen
ti, hogy a ténylegos identifikálóddá individuális 

folyamat, amely e képzés előrehaladtával az egyéni

volt, hogy a szakmai identi-

differenciálja a csoport tagjait.



Az identifikálódé© csoport szinten történő vizs
gálatához, hocjy tulajdonképpen csoport folyamat ként is 

tekinthető-© az identifikáció# arra e kérdóero kellett 

választ keresni elsősorban# hogy a csőport nyilt ©zak
óéi viselkedés© /teljesítménye/ pozitív szakisai atti
tűd meghatározottságú-©# vagy

és pozitív székeiéi attitűdje között icon szoros szig
nifikáns korrelációt találtunk s R » 0#8 p<0,001 

szinten#
Hipotetikus Id mutatónk# amely a három2 nyilt 

csolekvés-afföktuo-kognativ műtété csoport standard 

értékének különbségéből adódik. 9 maximális érté
ke - az 5-Ö© standard övezetek figyelembe vételé
vel - 15 pont lehet# a három év alatt lassú növeke
dést mutatott. Az elérhető 15 pontot Xüö %-лек véve
a csoport identifikációs szintje 49 2-ré1 54 %*rm
nőtt# de a komponensek közötti eltérések szóródá
sénak növekedése ez egyéni különbségek fokozódáséra 

hívta fel s figyelőiét# /Első évben 8*1,1* harmadik 

évben e»l,S*/
Hipotézisünk megfogalmazása során feltétel

tűk# hogy a csoport tagjainak egyéni identifikáló- 

dósát a csoportban elfoglalt holy alapvetően meg
határozza. ügy véltük, hogy a kedvező tér hely
zet meggyorsítja az egyén identifikációját* £ két
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változó között; a társas helyzetet kifejező elfő- 

(.adottság! rangsor, és az identifikáltságí rangsor 

között szignifikáns összefüggést nem találtunk, 

«légi# úgy véljük, hogy ha direkt kapcsolat nincs 

is, áttételesen /a közösség/ a csoport szociális 

kiírnáJóval, szankcióival befolyásolj© tagjainak 

identifikálódáeét.
A csoport belső tagozódásának vizsgálata so

rán választ kerestünk arra a kérdésre, hogy a tár
sak ©gyűlés Megítélésében milyen egységes szcopont- 

rondszor található, ni az a referencia keret,
elfogadott©ági rangsor mögött meghúzódik.

diffe-
aoaly
Egyértelműen kiderült, hogy a tár 

ránciáló faktora a szakmai teljesítmény volt. A
csoport teljesítmény-orientáltságának a magyará
zata az a konformista csoportlégkör, amely a kép
ző szervez©* olvárásrendszerét normativ funkcióvá 

©vatta. A társak értékelési rangsorában azok a 

csoporttagok változtatták meg kedvezően © helyze
tüket, akik a csoport elvárásaira teljesítményük 

növelésével válaszoltak.
Félő volt, hogy a teljesítmény növelésének 1 

hetőeégét olyan egyéni különbsógok!©tárózzák meg, 
mint a képességek fejlettségi szintjének szakmatanu
lás kezdetén elárult különbségei, vagy az egyén tel
jesítmény motiváltság©. Ezért szükséges volt a kép-



ш

sós vógóre kialakult teljesítmény rangsort ó© a 

teljesítmény tesztek által nyert képeceéy-rang- 

©őrt ranckorroláclős eljárással összevetni* К kát 

faktor között szignifikáns összefüggést 

láltunk* /о képeeeáyvizoyólotok közül ceupán ©
to-

raüszaki órteloességet Qérö MTVT teszt erűduányót 
és a ipulotiv nüszaki konstruáló képességet
mérő Gallittret-féletranezmísaziós teszt ered
ményeit vettük figyelembe/*

Ugyancsak noo találtunk szignifikáns ös 

függést az egyén toljoaitménye és teljesítmény 

motiváltsága között* A gyakorlati osztályzat*» 

tál fiiért teljesítőény és az egyén szociális haj
lékonysága között viszont szoros pozitív korre
lációt találtunk f? * 0*8 p< 0*001* щ egyben 

újból megnyugtatott óinkét» hogy a gyakorlati 
jegy valóban ©zakóéi viselkedést értékel, e nem
csupán munkateljesítményt• Ugyanokkor további ér
telmezési támpontokat adott © csoport teljesít
mény orientáltságához és aoet mór kimondhatóan 

jó értolooben vett konformista légköréhez* A cso
port tagjaival szómban támasztott elvárásai пш 

pusztán a teljesítményre korlátozódtak, b
szociálisan a kooperativ magatartást is jutalmaz
ta, s végül azt a viselkedést, fogadta el érté
kesnek, amelyben о szakmai teljesítmény a hatékony 

együttműködés aredményének mutatkozott.
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A hipotetikus Id autatóban 

flkáfcéeóg aértéko fejeződik ki. Miután különboég- 

órtók, növekedése csak úgy nehet végbe, ha n3 kosi- 

ponensai értéke, о a köztük lévő különbségek csok-

egyéni időnti

könnek. /А komponensek« a teljoaitraény - a szubjek
tív nonelóüödöttoóg foka - a szokna racionális ér
té kóló 30/ • Az egyes konponensok értékét is csoporé 

standard értékben fejeztük ki, © csupán a rengkorr 

lácié számításnál képeztük a rendszámokat 0 nyer 

pontokból. A csoport tagjainak egyénenkénti idan- 

tifikálédésát az alábbi táblázaton tüntettük fals
\
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összehasonlítása о következő tapasztalatokat hozta:
1* A csoport fölénél /50 %f az identifikáltság 

□értéke nőtt 10-30 &-kel
2. A csoport lu %-ánál пеа történt további iden- 

tifikálódás, a mutató értéke a középértéknél valódi
val raagasabb szinten stagnál«

3« A csoport 34 %-ónál az identifikáció férték© 

10-30 %-kal csökkent*
Az identifikéitság olyan személyiség korrelátu- 

□aira is kiváncsiak volttm továbbá, hogy a szociális 

hajlékonyság és xdontifikált3ér között ailyen szoros 

összefüggés mutatható ki, azt kerestük, azt a közb
ii ez identifikáció egyéni tor tó nő -osö lánc t.

ás a csoport társas szerkezete között áttételesen
feltételezhető. /Visszautalva a társas tagozódás és 

szociális hajlékonyság
Az egyéni identifikálódás és az egyén szociális 

hajlékonysága között szintén шадае pozitív korrelá
ciót találtunk* R • 0,8 0,001.

A tolj esi tfiférty motiváció ős identifikáció kö
zött szignifikáns összefüggést nem találtunk* A vizs
gált ointa kis lótszáma пал teszi lehetővé, hogy típu
sos identifikációs ©íntákat tudjunk képezni, oégis a 

két szélső értéket outató /alacsony - magas Id/ tanu-

függéore/*

V

í
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lók közül karakterisztikusnak tekinthető identifi
kációs példát isiaortatnőnk ozőnlóltatéskánt•

3»z« 3ó anyagi körű leié nyék között élő tanuló, 

akinek pályaválasztási döntését az általános Isko
lában elért gyenge tanulmányi eredménye határozta 

oar* A vizsgálat első szakaszában /02 első félévben/
hangsúlyozta, hogy szakmáválesztését átmenetinek
tekinti, © tudatosan repülő tiszti pólyára ádázul, 

/"berepülő pilót a*/*
Érdeklődési szerkezetében a vezetői pályákkal 

kapcsolatos válaszok voltak hangsúlyosak - amellett 

jellemző a kalandos, változatos, sok utazással járó 

tevékenység igénye és a teoretikus irányultság. 

Motivációs szerkezetében a méeok befolyásolása, má
sok segítése szociális szükségletek preferenciája
érvényesült, széknél motiváltsága választott szak- 

pontjából a csoport tagjai közül a ieyala-má ja
csonyabb, Széknél beállítódását ic ez szabta meg.
Szociális hajlékonyáége kitűnő.

cjencla/ mentális képességek a csoport átlagnál job
bak, műszaki értelméssére mind elméletileg, mind
mozgósós feladatban alacsony.



A ©coport értékelése csórint 

gadottsági n
előtt el# i zakmai toljositraónye oz átlagnál el 
nyehb volt # idéntifikálódési mutatója is a legala
csonyabb# A második évben mozgalmi feladatokat
vállalt# társai KISZ vezetőnek választották meg# A
harmadik év értékeié®! rangsorában a második hely*

hatékonysága kitűnő# A harmadik 

motiváltsága és 

positiv irányban erősödött, szakmai toljealtménye 

megkétszereződött# Identifikációs autotója átla
gos értéket ért el#

re került - tár
óvro

nyát másképpen látta* Repülőtiszti pályaelképzelé
séről lemondott# a szakmájában kivan maradni# de

érett
ségi megszerzése után műszaki vezetői munkakört 
szeretne betölteni# Identifikálódáoát feltétlenül

hatékonyságé
gyorsította meg# /А szociális siker nála teliosit- 

pénv facilltálő volt*/
T.K. Átlagosnál Jobb szocio-kulturális hely

zetű tanuló# Pályaválasztási tudatossága Jó volt* 

érdeklődési szerkezetében a manuális# válto
zatos munka hangsúlyos elemként Jelentkezik#

szociális hajlékonysága é© tár
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éo munkahely szükséglet preferenciája őrös. Telje- 

altmány késztetése az átlagosnál sokkal Jobb, szak
mai teljesítménye gyenge, A társak megítélése 

rinti rangsorban a második harmad végén helyezkedik 

©1, szociális hajlékonysága közepes. Képességstruk
túrájában a mentális képességek a közepesnél gyen-

Jobb. Xdentifikáltsági mutatója átlagos, Harmadik 

évre szakmai teljesítménye megkétszereződött, szak
mai motiváltsága, szakmai beállítódása kitűnő. Ér

kező tó bon о technikai Jellegű érdek
lődés fokozódott, szabadidejét is legszívesebben 

elgetéseel. bűtykölgetésoel- tölti. Távolabbi 
céljai között első halyen szerepel, hogy Jé ozak- 

legyen belőle.
Identifikálódésóra a szakma ‘munkatevékenység

tt. Ez ahivatása” iránti érzékenység volt kifej 
két példa talán tipikusan tekinthető a i

(pontjából. Az első tanulónál a szek
álta! elérhe

tő szociális nyereségek szerepeltek identifikáló 

ágensként, ez utóbbi esetben о uunkatovókenvséc, aana 

vglt a facilitéló.
Mv.K. Átlagos ezocio-kulturális helyzet Jellem

zi. Pályaválasztási tudatossága Jő volt.

tifikálódó©
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Érdeklődési szerkezetében a vezetői tevékeny
ség hangsúlyos. Motivációé bázisát a változatosság, 

anyagi és szórakozási szükségletok preferenciája 

jollamozto. Teljesitmény-motiváltsága kitűnő. A 

szaksa iránti beállítódása jó* szakmareleváns 

tivumválasztása átlagos volt*
A társak értékelési rendszerébon előkelő helyet 

foglalt ©1. szociális hajlékonysága jó*
téli©

méleti, manipulativ képességek az átlagosnál jobbak*
©Ítéleti tárgyakban tanúsított

a

Erről tanúskodik 

viszonylag jó előmenetele*
szakmai identifikáltságe аг első félévben az ót- 

latosnál sokkal magasabb*
A harmadik évre identifikációs mutatója a leg

mélyebbre esett vi . Szakmai toljesitmányót és 

iskolai olőmonotolót azonos kiváló szinten megtartot
ta, de a szakmai motiváltsága és a szakmával szembeni
beállttődása nagyot zuhant* A társak értékelési rend
szerében megtartotta előkelő helyét* de feltehetően
•kinőtte" szakmáját* Képességeit a szakma nem veszi 
igénybe, legalábbis olyan mértékben* mint az 

eleő évben* Leeközelebbi céljai között a továbbtanu
lás szerepel* eszménye a sokoldalú, müveit szakember*
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Idantifikálódásának visszaesése típusnak 

klnthető, rajta kivül még két tanulóról mondható 

al, hogy képességei túlmutatnak a szakmán«
N.F* Az átlagosnál jóval alacsonyabb ©zocio- 

kulturális helyzet jellemzi« Pályaválasztási tuda
tossága jó«

Érdeklődési szerkezetében kiugró a 

vékenységok hangsúlyozás©«
Motivációs bázisát ©z anyagi szükségletek /ért

hetően, hiszen nagyanyja nyugdijából élnek/ és szel
lemi passzivitás, szociális igények preferenciája 

jellemzi* szakmai motiváltság©, e © szakmához voló 

offoktiv viszonyulása közepes, Teljeeitmónymotivált- 

ságát irroália igényszint jelzi*

tői to-

teljesit-
mány© kifejezetten gyenge« A társak mogitélóse 

rint a társas rangsor alsé övezetőben helyezkedik 

©1« szociális hajlékonyságé közepes«
Képességstruktúrájában mind e mentális, mind a 

manipulativ képességelsmek az átlagosnál jóval ala
csonyabb szint©nvoltak« Az első évben identifiká
ciós mutatója elérte az átlag szintet« A harmadik 

évre feltehetően a szakmai teljesítmény és szociá
lis kudarcok következtében motivációs és a szakmá
val kapcsolatos állásfoglalásának szintje vissza
esett, és identifikációs mutatója jóval az átlag 

alá süllyedt« szakmai kompetencia árzése indoko-
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latiamul
egyéni beszélgetés tapasztalata./
Identifikálódása tiupsosnak tekinthető abban a

• /Az Id kérdőívre adott válaszok és

vonatkozásban, hogy a képzés idej© alatt ért
el szociális sikert, e
idontifikálódását, ©őt föltehetően képességeinek
fejlődését is - visszavetette. Sejtő kivüi még két 

tanuló ©utat hasonló identifikáiódást• Föltételez
hető, hogy ők 

gyakorlatban hátrányos helyzetű /пт csak anyagia
kat illetően I/ tanulóknak minősítőnek, s az ő fo
kozott támogatásuk első rendi pedagógiai feladat.

then a kiemelt pedagógiai gondoskodásEbben ez
feltehetően elmaradt.

néhány mondatban ér érinteni, hogy maguk 

a tanulók hogyan látják szakmai szocializálódésukat. 

Amikor a vizsgálati, kérdőiveket szerkesztettük az
Id kérdőív első változatában szerepelt egy olyan

ly ezt célozta volna feltárni, de 

értették meg /rossz volt a kérdési/ 

ezért ezt csak a beszélgetés során lehetett meg
volt s "megítélésed szerint

nyílt kérdés.
о tanulók

közölitoni. A kérdés

ijdnoo tolj

legtöbbet?"
a család - 

totók - felnőtt brifjúd-tagok.
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A VIZSGÁLAT FoBŰ TAMULéSÁGAl lit, TOV' .OiJf 1-QLC6Z'

TÉb&teK LfcHEltioÉCCl

ős az önálló vizsgálatok meg
tervezésében ős lebonyolításában való járatlanságunk 

teszi lehetővé, hogy az eredményükből általáno
sítható kovetkeztetéeoket levonjunk« Ami ebben a vizs-

A minta kis

gálátben szignifikáns összefüggésekként jelentkezett* 

lohet, hogy csak orr© a csoportra jellemző sajátosság,
1 többfiióg akkor is, ha t szeretnénk, hogy az

iü|yen.
Megpróbáltuk az identifikáció sokféleképpon hasz

nált fogalmának egyértelműbb magyarázatát adni és

oitö kísérlet jellegű módszerét leírni. A vizsgálat
is hozott.ha általánosítható eredményeket talán 

gyenge pontjaival rámutatott orra, hogy egy ilyen 

jellegű vizsgálatot hogyan lehet jobban elvégezni«
identifikáció folyamatát a 

cselekvés és beállítódás közti diszkrepancia eltü-
identifikáclónak ezzel

Hipotézisünkben

nősében fogalmaztuk meg« He
értelmezésével non íq lehet egyetérteni, elfogad

hatjuk azt, hogy a 

kognitiv struktúrának kell lennie, hí
hivatástudatnak

olyan mások
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által porcipiálbötó cselekvéssorkónt kell öegnyilvé- 

nuleia, amelynek iaodelltcópaő araié van» Ehhez ezt 

hiszem a viselkedés tanulmányozása a kiinduló pont. 

на! aég a vizsgálatból egyértelművé vált hogy
az identifikáció elsősorban individuális folyamat. «

de пзш szakítható ki a szocializáció egész foiy \

közül* Csak • oakroetrukturótöl az egyénig terjedő 

vizsgálódás adhat megnyugtató választ orra a bo
nyolult folyamatra*

A vizsgálat igazolta azt a feltevésünket, hogy 

az identifikálódéa tapasztalatokhoz kötött folyamat 
és a tapasztalatok bővülése - az utánzás sikeressé
gétől függően - kedvezően befolyásolja az identifi
kációt* Kétségtelenül ez identifikációnak csoport- 

folyamot tó szűkítése oredttényezte azt a feltevésün
ket, hogy e csoportban elfoglalt hely közvetlen mó
don határozza eeg az egyéni itíentifikólódáe t.

Az összefüggés nyilvánvaló, de nem közvetlenül, 

hanem a csoport értékrendszerének és normativ funk
ciójának áttételőzésével*
^nyugtaiénak találjuk, - s ez akár csak erre a cso
portra jellemző sajátosság, ekár több ~, hogy 

tifikáció e személyleég szociális szférájához tartozó 

jelenség, s a személyiség kooporativitáeával és ezo- 

ciabilitásával pozitiven korrelál.
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A vizsgálatunk második célja о pedagógiai gya
korlat számára nyújtandó segítség volt.

1. Az alsó ilyen csatlakozási pont a pedagógu
sok kollektívának a nevelő közösségben /oktatók-
tanulók/ betöltött hallatlan fontos szerepére utal.

A folyamatos pedagógiai ráhatás hatékonysága a 

pedagógus kollektíva világnézeti, szakelméleti ée 

módszertani egységét rölté telezi* A vizsgált csá
vóit az a feltételezett 

intézetek
tóly esetében ie érvény 

dichotomic,
góyus közösségét jellemzi; az iskola pedagógusainak

ll 8

és a tanműhelyi szakoktató gárda kapcsolatának elient-
tlogesséye. fcgyaée tevékenységéről 

csak adminisztratív utón értesülnek /hiányzások ós 

osztályzatok rővéiy, s5t s pedagógusokkal történt 

beszélgetés még az iskola oktató gárdájának további 
olyan lappangó megosztottságára is felhívta a figyel
met, amely a szakmaismeret! tárgyakat tanító és köz
ismereti tárgyakat tanító pedagógusok közti rést 

Jelzi.
2. A második lényeges pont a közöocóg az osz

tály alapos ismereta. Mem mondjuk őzt, hogy a ozo-
egyetlan a közösség megismeré

se céljából, bár a pedagógiai gyakorlatban egyre in
kább alkalmazott ©1Járássá válik, sokkal több figyel- 

t kall szentelni a

январи

cioraatriai
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3©len vizsgálatunkban в сеорогж értékorientáci
óját társadalmilag kívánatos értékek vonzása jolle- 

oezte, de túlságosan teljesítmény központú volt, 

ezen lőhetett volna javítani, egyéb társadalmi érté
kek irányában*

lehet közömbös a pedagógusok 

a tanulók egymást értékelő nyilatkozatai bőgött 

milyen referencia keret húzódik meg. Ha az identifi
kációt a társas mezőben elfoglalt hely wm is hatá
rozza meg közvetlenül, de az ©gyén szocializációját 

mindenképpen* é vizsgált osztály értékrendszerének 

feltárása © pedagógus 

csoport ©ás értékek /pl* szopóXyleég vonások/ iránti 
érzékenységének kiművelését, bonyolultabb és diff< 

renciéltabb szerepetruktúra létrehozását, abból © 

célból, hogy a tagok legtöbbjének szociális szükség
letei kielégüljenek* Ez legtöbbször pedagógiai köve
telmény támasztásával érhető el, i

epéről von szó, 

perspektivikus törekvéseinek helye© irányú fejlesz
téséről.

• hogy

lehetővé tett© volna о

Megismerendő még a közösség szowtao iránti bt- 

állitódécoinak minőségo•

• <9.
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3« ízzz&l Q pedagógiai gyakorlat legtöbbször 

követelményként hangoztatott és legnehezebb fela
datához jutottunk el: a tanuló szenölylgé* ének 

sokoldalú ismeretéhez. A tanulók érdoklőtíéee, 
szükségletei. törekvéseinek megismerése teszi csak 

lehetővé a tervszerű fejlesztést* Ezekre a kérdé
sekre a tanulók egyenkénti beállítódásainak i 

rote adhat választ*
A beállítódások foroáióeának vannak hagyostá- 

a pedagógiai gyakorlatban, de úgynyos
érzem ezek inkább az érzelmi nevelés terén talál
koznak. c öz nyilvánvaló, hiszen a beállítódások

a legérzékenyebb. A szakmunka 

képző intézmények pedagógusai számára a tanulók 

szakmájuk és általában a munka iránti beállítódá
sainak kedvező irányú befolyásolása a legfontosabb. 

Az elmúlt években néhány olyan pedagógiai kísérlet 

született /Báboaik - dr.Módosai/. 

sxtáo szerepét vizsgálják a beállítódások alakitá-

affektiv

lyek a tu to-

sában. A megelőző előzőtoe tudatosítás és a
tálatokhoz közvetlenül kapcsolódó etikai értékelés
hatékony beállítódás formáló erejére hívták fel a

tében aztfigyelmet. Ez a szakmai beállitódásek 

igényli a pedagógusoktól, hogy az alapvető szakmai 
követelményekkel, - mint a tudatooitáe tartalmával -
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ők legyenek ©iső-sorban tisztában* A vizsgált osz
tály tábor* is az derült ki, hogy maguk a pedagó
gusok, do ciég a szakoktatók sincsenek tudatosság
fcicán tisztában, a pályakövetölményekkel* f1ind az 

iskola, cinci a tanműhely elsősorban e teljösitinény- 

r© érzékeny, о ez a ©zseléiét elfedi az erőfeezi- 

téeokot, kődarcok, sikerek egyénenkénti eltérő jel
legét* A ai vizsgálatunkból is nyilvánvalóvá vált 

e pedagógiai gyakorlatból ismétt "jő tanuló" prob
léma* A csoportban több olyan tanuló is volt, akik 

jó töljesitfiíányükkel elterelték ©agukról a figyel- 

t, pedig xdentifikálódásuk problematikus volt*
He perspektivikus törekvósoik fejlesztéséhez peda
gógiai megerősítést kaptak volna, önmegvalósítási 
tudatosságuk foka is kedvező irányba alakul* Külön 

probléma a "rossz tanuló** ©sete* Egy teljesítmény
orientált csoportban hátrányba kerülnek olyan t 

nulók. akiknél a képessége* fejlődési üt 

sabb. uzek szociális alkalmazkodásé is konfliktusod 

tói terh * A vizsgált tanulók között volt olyan, 

akinél bizonyíthatóan a szociális sikerek facili- 

tálták szakmai képességei fejlődését. Az igazság 

kedvéért hozzá kell tenni, hogy ez önerőből tör
tént és noe tudatos pedagógiai ráhatás 

kóppen. Az igényes, ecyénrö szabott pedagógiai rá
hatás ott kezdődik, ha alőra tervozott - a tanuló
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személyiségének iomoreíébon - a siker loh ötösé c-ét 
biztoaité pedagógiai szituáció.

lobot pedagógiai öncél* A tanulókról nyert tapasz
talatokat "vissza koll csatolni" a tanulókhoz, és
önnevelési programjuk kialakításához, személyisé
gük saját tudatosabb formálásához is segítséget 

kell kapniuk*
A vizsgálat továbbfejlesztésének nó^iány lehet-

eéger irányáról.
A közeljövőbon várható# hogy 

daioatudoményi Intézetének szociológiai kutatási
eredmény©! napvilágot látnak © özek ez eredmények
feltehetően segítséget nyújtanak a 

lizácló és identifikáció elméletének kimunkálásá
hoz.

A módszerek oldaláról a következő változtatáso
kat szándékozunk tenni; - mórt a vizsgálatok széle
sebb körben kiterjesztve folytatni kívánjuk - kif

attitűd skálák kidolgozásé, amelyek 

egyes megállapításai szorosan a szakmához fűződnek, 
mind az effektiv munkatevékenység, mind a szakmára 

jellemző interperszonális viszonyok tekintetében* A 

motivációs vizsgálatokat egy általános motivációs 

bázis feltárását céljó eljárással szeretnénk bővíteni 
motiváltság föltárására 1© más eljárástés a

kívánunk korosni.
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/A szakmai közösségek értékeléséhez a pedagógu
sok és aszakoktatók véleményét is fokozottabb mér
tékben vennénk igénybe* a szükségesnek látszik © 

tanulók személyiségének értékeléséhez is egy peda- 

gógusok-szakűktatók számára kidolgozott kérdőivet 

szerkeszteni. Amennyiben s leendő vizsgálat formá
ja longitudinális lesz, a folyamatnak 

szemlélő regisztrálói lennénk, hanem az adatok 

folyamatos feldolgozásával a pedagógus kollektívá
val együtt az azonnali pedagógiai beavatkozás mó
dozatait szeret né tik megtalálni.

Különösen fontos ez a közösség alakítása te
rén, a szakmai beállítódások formálását és a ta
nulói személyiség önnevelés! programját illetően.

csak

■



•T/eXIXX *2Z6T • вХ23• qOTZSeJ• Aß
ueqo3©zoqj©zs зитгвАифбт 

z© odojozs ^osbj^axo pTnAupj? QJ 
-3©z©Aujepj Töiopesj^j 89 tASjcj* v sASjoAq u^jpg *XT

*2/8 TA6I 5?©Auf>D©T20>j ТвТ*9*©ТТХ XIX 
ueq?30i3OATO| s9T09ztx8T©©2:s 

брепГ^теэдитэ 0 ©dojazs elunta v tAGjoAg up^jjpg *ot

•QZ6T #de •Sf?8x*p0d*A5ei^
/69SS020?J 0 S9 0Q

-9X©AQU O^ST^X^GSZS 0ÍSTX0TOOZS V/
•zoijnG9X?ajo.j 09993x1x903 АТД5?©ХТОМ 

0 ©dajezs врзтзозерпз 89 g$zjqzs 
-30X03Z88dS3 v !8TJ% TB8P9N - UfA^si sjxsoqpa *6

•2 *6361 *inuoi -ijotzScJ 
u0q9S95se©xC0^ 3©3©J©ze

-8В30ЛТЧ e odejoze :pS|9JTpuT zy ssofci 0q3J0g *o

•SIA •sxnuci* qoxzsd 
X9efxqoJd TexßpxoqoxzBd ?|©u989p©>3

-z9©xTT0t! T0l<3pesjp3 SfunOpsnCjx : Gofeq ©q3Jog *z

•6-£**96T*0TZS*psd 
0x6980900 0 89 50t9ax©89QTAx90oze 
oj3xuxu©x-83ßT«J00 V ST>183Gd-TAu|?JfHj-xAuo5foa *9

•2/CZ6T •©XZS*p©d 
езерпзрлор

89 -Speßopxoq ^xnuejs^unosjozs sou©j©d 9^88 *3

•*/2A6T •®I*S *P©d 
•UBq9XO>?sT

Т>39РТЛ AGo x9J93©pn» x©>!T3TIod-T3©z
-ftlOpXTA >}9XnU8SS9>JUni3>feZ8 5?03©PV SDU©4©d 9^89 •*

•£/8961 »©izs-pad 
/Позере ззрзСпАб

33©zo>j 539x0003 T4®di/ x9JS?Tn»J03 v souaj©d 9J18Q *£

•6961 ©ssjd uxn6u©d uopuoq 
5jJOft» jo ASoxoqoAsd IBTOOG эщ SM ©XÄSJV *2

/•2A6I 'isedepno9p0XJjAAuoMuex
W6£T Au 9ю

-03 CnASSeApzs T©T69X040T2Sdx9T©ozs/
5}©рпзтззе zv so 3J©dxxv *1

sIzaosqIotvgojTi

•AI

я ZOT •



Ш IQQ Ш

12. Csebüseva V.V.* A munkaoktatáe pszichológiája
Tankönyvkiadó. 1974*

13. Cseh-izombathy-Lédorer * Az empirikus szocioló
giai kutatás statisztikai alapjai 
Tankönyvkiadó, 1973.

14. Geeh-Szorabathy-Fergei A szociológiai felvétel
módszerei
Közg. és Bogi Könyvkiadó 1933.

✓

15. Csinszka Bános s Budapesti tanulók pályaválasz
tási indítékai 
Tankönyvkiadó, 1961.

16. Csinszka Bános s Pályalélektan
Gondolat, 1966.

17. Danes István* Alapvető idegrendszeri sajátos
ságokkal összefüggő egyéni adottsá
gok jelentkezése esztergályos tanu
lóknál a munkatanulás változó fel
tételei között.
Mogy.Peztch.szle. 1972. XXIX. 3-4.

18. Danes István* A serdülők néhány életkori
játoaságai
Munkaügyi íizle. 1973/12.

19. Danes István* A pályakezdő fiatalok fogadása
és folyamatos segítésének nevelési 
szempontú палközelítése.
Munkaügyi Szia. 1974/2.

20. Dorst Werner s A beállítottság és a viselkedés
közti diszkrepancia feloldása ter
mészetes nevelési feltételek között 

gzott huzamos nevelési kisérle
tekkel.
/А szocialista személyiség nevelése 
és a ékőzösség/
Ma gy.Ped.Tság• Bp, 1970.

21. Drojevic Borán* érték-rendszer hatása a tanulók
viselkedési tulajdonságainak tanul
mányozására
/Szocialista személyiség nevelése és 
a közösséо/
Magy.Ped.Tság. Bp. 1970.

I• - •«ч./
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22. Duró Lajos s A személyiség fejlődésének szociális
tényezői
Hagy.Pszich.Szle. 1967. 3.

23. Duró Lajos: A szer.iólyioóg megismerése - hivató
tudat alakitó hatosának vizsgálata 
fia gy-Pszlch . Gzle • 1967/4.

28. Duró Lajos: A személyiség erkölcsi tulajdonságai
nak és interperszonális kapcsolatainak 
né hó 
Magy

25. Duró Lajos: A pszichológiai - pedagógiai kísérlet
metodológiai jelentőség© © személyiség 
erkölcsi fejlődésének vizsgálatában 
Pszich.Tanúim.XII.

ny összefüggése.
.Pszich.szle. 1972. XXIX/2.

26. Luglander Tibor: Qzemi pseéiálpszichológia
/gépirat OPTI dokumentáció/

27. Farkas Dános: szovjet szociológia ma
/válogatott tanulmányok/
Kossuth, 1S71.

28. Ferga Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése
Közgazdasági és Bogi Könyvkiadó 1973.

29. Fichbein Martin: A viselkedés és oz attitűd
predikciója 
Tankönyvkiadó 1972.

*

G: A szabad idő és о munka kiélőgület- 
lensóge.
A francia szociológia 179-222 p. 
Közgazdasági és Bogi Könyvkiadó 1971.

György: Az ember és a munka
A munka kényszerétől s munka szükség
letéig
Kossuth Bp. 1972.

32. Gál Róbert: Az ipari szakmunkássá válás és a szo
cializáció.
TIT Filozófiai Közi. 1971. 8/2.

33. Gáspár László: A termelőmunka pedagógiai funkciója
Ped. Szí©• 1373/12.

34. Golorastok-Vasziljevs Vübor i skcla /Iskola és
pályaválasztás/
Művelődési Kiadó. Moszkva 1969.

30.

31. Fukász
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35# Golomstok А.6.: Az iskolai pályaválasztási
módszerei

Pednank Boszxva 1973# /kézirat/
munka tartalma és

36# Gree 3an: Vajon a szakmunkástartuló tényleg
csupán kicsinyített mása a fel
nőtt dolgozónak 
/gépírót OPTX dokumentáció/

37# Hajtraann Béla: Matematikai statisztika
Tankönyvkiadó BJu 1372.

33. Marták Katalin: Iskola és élet közelség
Valóság 1968/8.

39. Harsány! István: Milyen személyiségtulajdon-
ságok megjelölésével értékelik 
egymást iskolásaink 
Pezich. Tanúim. XI. i960.

40. Harsány! István: A neveléslélektan ós a
szociálpszichológia néhány érint
kezési területe 
Ped. Szia. 1969. I.

41. Havat Ottónó: szakmunkásképzés
Táncsics Könyvkiadó 1369.

42. Havas Ottóné: Pályaválasztási felelősök ké
zikönyv©
MüM. Bp. 19691

43. Hiebsck-Vorwerg: Bevezetés a marxista szo
ciálpszichológiába 
Kossuth 8p. 1967.

44. Horváth György: A marxi szooólyisógelroélet
és a nevelés
Magyar Pedagógia /1965/4./

45. Hafstatter-Asck-Subkin: Egyén a csoportban
Ceoportlólektan 195—262 p. 
Gondolat 1369. * ,•

46. Mailänder: Principles and methods of social
psychology 
Mew York 1971. /kézirat/
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59. Kon X.rz.s Az Én a társadalomban
Kossuth 1963,

60. KováiJov A,G,í A tanuló szeméxyisé gének tanul-
mányozóse pszichológiai pedagógiai 
kísérleti módszerrel 
M, Pszich.izle,

cl, Krutyeckij-Lukin: íerdülok nevelése
Gondolat 1962,

82, Lónárd Ferenc: Az általános pszichológia
mélyiségfogalma és pedagógiai 
kairaazi.se 
P©d.A2le, 190Б. 3,

SZÖ-
al-

аз. Llcskó G A marxi munkafelfogás 
mia Kiadó Bp. 1983«

64, Maupeen-Leplatre: Ifjúmunkások
/IfJuságszociolégia 201-214 p/ 
Közg.és 3ogi Könyvkiadó 1969,

85, Mead G.H.: A pszichikum, az ón és a társadalom
Gondelst Bp, 1373,

SS* Hérái Ferenc: Közösségek rejtett hálózata
Kozg.és Bogi Könyvkiadó 1971,

87, Molnár Péter: Hetedikes tanulók iskolai és
pályaválasztási szándékai 
MŰM, OPTX Bp, 1973.

88, Monmoilin-Labraort-Pagos-FXaraent-Maisonneuv© *
Szociálpszichológia 
Akadémia 1374,

69. Noroney: számoktól a tényékig
Gondolat 1370,

70. Novikova: A közösség és a személyiség problé
mája a pedagógiában 
/А szocialista személyiség nevelé
se ás a közösség/
Magy-Ped,Tság. Bp. 1970.

71. Pataki Ferenc: Nevelésügyünk és a szociológia
Társadalmi szemle 1968, 11,
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72. Pataki Ferencs Szociálpszichológia
/szöveggyűjtemény/
Tankönyvkiadó 1971.

73. Pataki Ferenc г A fővárosi középiskolások tár
sas világa 
Valóság Í970/2.

74. Pataki Ferenc: A kiscsoportkutatáo elméleti
kérdései 
Csoportlélektan 
Gondolat 1969.

75. Pataki Ferenc* Hunyady György: A csoportko
hézió
Akadémia Kiadó Bp. 1972.

73. Pataki Ferenc- bolymosi Zsuzsa: Szociális in
terakció attitűd dinamika 
/Szociálpszichelógiai ezöveggyüj-
TantSnyvkiadó 1972.Ш4

77• Pataki Ferenc: A kiscsoport pozíciója a tó-
gabb szociális rendszerben 
Pozich.Tanula. XIII.

73* Petrikás Árpád: A közösség és a személyiség
nevelésének egysége a középisko
lás tanulók formálásában 
Pod. Szia. 1963.

79. Pertnesek H.: üzocicaetria
Közg. és Bogi Kiadó 1972.

80. Pölte Oúzsef: A mikrcalakzatok dinamikája a
közösségben
/А szocialista nevelés ée a kö
zössé g/
Magy . Ped .Tság • öp. 1970.

81. Radnai Béla: Alkalmazott pszichológia
Gondolat, 1968.

82. Riesraan D.s A magányos tömeg
Közg. és Bogi Könyvkiadó, 1973.

83. ftitoók Pálnó - Takács Márta: Pályaválasztási
szaktanácsadás 
MŰM Bp. 1967.

/
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84. Rókusfalvy Pál: Pályaválasztás, pályaválasz
tási érettség 
Tankönyvkiadó 1969.

85. Rókusfolvy Hál: Kérdőívek alkalmazása & munka-
wagatartóe és © személyiségvonások 
értékelése
Pszich.Tanúim. 8p. 19S8.

86» Rubinstein Sz.L.s Lét és tudat
Akadémia 1967.

87. Secord-Böckraann; szociálpszichológia
Kossuth 1972.

88. Sherif M-skerif C.ív.í Csoportközi kapcsolatok
kutatása 
Gondolat 1969.

89. Léve Lucein: Marxizmus és személyiségeimélot
Kossuth Эр. 1971*

90. Lemos Lajos: A középékolábe való átmenet
problémái egy Heves megyei vizs
gálat tükrebon 
Pöd.Lzle. 1971/3.

91. subkin U.N.: A pályaválasztás szociológiai prob
lémái
Szovjet szociológia ma 1973-199 p. 
Kossuth 1971.

pályakezdők vertikális mooili- 
tációro ható tényezők vizsgálata az 
ütelemzós módszerével 
Szociológia 1973/1-2.

92. Surányi-Vita: A

93. Super £♦□•: The psychology of carreers au intro
duction to vocational development 
Harper-Brothers 1969 /kézirat/

94. Szakács Ferenc: Lzосíabllitós-cutotók projektiv
tesztekben
Hagy.Pszich.Szle• 1968. KXV/4.

*

95. szende László:A pályára nevelés pszichológiai
pedagógiai megközelítésben 

Szakaurntásnevolós XXV/2.
és
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96* Toraaezewsfci Tadeusz? A szakoktatás pszicholó
giai kérdései
/gépírat ÖPTI dokumentáció/

giai tájékozódás je
lentősége az ü*<3© pszic hológiai 
vizsgálatok ©lőkészítésekor
Megy.Pezish.Szl®. 1933. XXVI/3-4.

97. Vitór Zoltán: A szocioló

- в

98. iáikon lí.: Válogatott tanulmányok
Gondolat 1371.

99. Xantus László: Egy szociálpszichológiai kisár-
lot eredményeinek alkalmazhatósága 

pedagógiai gyakorlatban 
MüM Pályaválasztási Tanácsadás 
1372. V/3.
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X* Mikor határozta el, hogy ezt a pályát választja?

2. Elégedett-e a választásával?

3. Miért választotta ezt a szakáét?

4, A családban kik dolgoznak ugyanebben a szakjában

5* Ismerősei közül dolgozik-© valaki óbban a szak
mában? ..........••••••••••••••••...........................

6* Kitől óo hol hallott erről a szakmáról? .......

7. Ha nem vették volna fel erre a szakmára, milyen 

más szakmát választott volna? •••••••••••••••••

8. 3©lentkezett-о előzőleg más iskolába? Ha igen, 

melyikbe? /a szakma és a tagozat pontos megjelö
lése/ .................... ..............D.......

9. Ha jelentkezett előzőleg más iskolába, véleménye 

szerint miért nem vették fel? ••••.••••••••••»••

10. A sikertelen felvétel előtt gondolt-e arra, hogy 

a jelenlegi szakmát tanulja? .................•••••••••

11. Ha nem gondolt erre, miért határozta el, hogy 

a jelenlegi szakmáját tanulja? ........................

12. Tanult-e már más szakmát? •
13. Ha igen, miért hagyta abba?
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14. Mol érzi magát jobben* az lakóiéban vagy a
műhelyben?

15. Félévkor az ölnéleti vagy a gyakorlati jegyei 
voltak jobbak? •»••••••••••••••••••••••••••••••

16. Melyik tantárgyat szerette legjobban az általá
nos iskolában? ................................

és jelenleg?
17. Melyik tantárgy okozta a legtöbb nehézséget az

általános iskolában? ••*»••••••••••*••.........

És jelenleg? ................................................
18. Szabad idejében mivel foglalkozik a legszíveseb

ben? ................................................. ..........................

19# A szakmunkásképző iskola befejezése után kiván-e 

továbbtanulni? ............................... .

20. Ma igen, alt vagy milyen iskolában?
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SZÉK kérdőív ч■V «. * ■. J, , „ . .. . , , • '1

<■ , .> •. •• (••i U V *• •» ч «• I* <• ■r

1. Hév:
2. S2ulextídől leksz-e vegy mérhol?

- nem 

* albérletben
- kollégiumban
- rokonoknál
- ismerősödnél

3. szülőid állandó bejelontott lakosának pontos cities

t

igen 

ha nem: Л <\ "»;v v . si »■

4* Szüleid havi keresetei
Az apáé: •••••«•••••••••••••
Az anyáé:••••••••••••*•••••«

5» Hány szobás lakásban laktok г 
1 szoba 

2.szoba 

3 szoba
6. Milyen a lakás kényelmi ellátottsága

- fürdőszoba, WC# központi fűtés van a lakásban
- fürdőszoba, v/C a lakásban von
- nincs fürdőszoba

7. Hányat) laktatok veled együtt о lakásbani

Ft.
Ft.

■ 7 •. ./ J

V 1 »< «

8. Milyen iskolai végzattsóge van szüleidnek 

- az apa: S általános
szakmunkás iskola /tanfolyam/ 

középiskola, technikum 

főiskola, egyetem
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/шеи
if$X**T?A8* »и?>»зт4 *uoGojazspuoj/ s^zeu $л$г - 
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/шеи urt9*X9*s5® *U9S3J323pU9j/ ÄUSSjeAßuei] 'ZpiJUTZS -
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/ези
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/шеи upxs^X9^3o
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SZOCIQ - KULTURÁLIS ШЭЕХ /SZÉK/
/Kódolási utasítás/

■x :■ •.

1* X^ ükológxex faktor* fuvaros
város 

község 

falu 

tanya

2« X2 3üvédelmi szint /bruttó jövedelem/ 
1,600 - 

1,500 - 1,400 

1,200 - 1,000 

900 - 700
600 - 400

ü
4
У
2
x

5
4
3
2
1

3, Kg Lakáskörülmény
x* szobák számé/fö
X''kosárőrt szorzó számok

- összkomfort
- komfort
- komfort nélküli

3 Xg * Х**Х,в
2
1

4, X^ A szülő iskolai végzettsége
* egyetemi
• középiskolai
- általános iskolai
- kövesebb

5, X5 Házi könyvtár
500 - 

300 - ig 

200 - ig 

100 - ig 

100 alatt
SZÉK ш x

4
3
2
1

3
4
3
2
1

i



3. sz, melléklet

bzoeiometriai kérdőív

1• Ha több napos osztálykirándulásra mennétek, ki
vel lennél legszívesebben együtt egy négysze
rié lycs sátorban?

2. Ha osztálytársaid közül kellene vezetőt kijelöl- 
• véleményed szerint kik a legalkalmasabbakni

orré?

3, Kikkel tartanál szívesen kapcsolatot 
befejezése után is?

iskola

4. Kik azok, akiket az osztálybanlegtöbben szeret
nek?

5* Kiket tartasz az osztályban a legokosabbéknak?

6. Kik azok, okik segítségére mindig számíthatnál?

7, Véleményed szerint kik a legügyesebbek szakmai
lag?
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8» На az öltözőszekrényedet vagy ezerszásfiókodat 
közösen kellene használnod egy kollégáddal*kik 
volnának azok, akikkel szívesen megosztanád?

9, Rendkívüli túlórázás esetén melyik munkatársadat 
választanád segítségül, he gyorsan és Jól akar
nád elvégezni a feladatot?

N

10. Ha általános műveltségi vetélkedő lenne, kiket 
Javasolnál csoportod versenyzőinek?

11* Véleményed szerint a Qühelyben lévő apró 
koccanásokat társaid közül kik oldanék f 
igazságosabban?

fel leg-

í

fogadnál el szakmai tanácsot 
tudd elvégezni?

12. Társaid közül kiktől 
hogy ounkádet Jobban

Ha a szakoktató megbetegedne, kik helyettesitköt
nék véleményed szorinf legjobban?

14. Kik azok e társaid, akik lelkosódésukkal legjob
ban magúkkal tudják ragadni a többieket?



-

Í3-А kérdőív

4 i- о л л о ... « v *# <• ■» <t* •. v .

1* Életűt! során, ha fontosabb kérdésekben döntenem 
kell, mindig о

v »

velem egykoruek
• **••*♦* bar a t aira 

szülőin 

rokonain
ismeréseim 

osztálytársain 

okos eaharak
véleményét fogad tan meg a következő sorrandban •
/Akik véleménye a legfontosabb: 1-gyel, ős igy 
tovább 7-ig kell sorszámozóit/

.. v *«<•"**

•V-
" 4 <• * - ' Д * V

«• « *. v •>

••••••••*
■

••••••••

, .. , I, . , ■. .

1= *í

Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat ós döntsd 
el, mennyire tartod őket igaznak, vagy hasisnak,

lyikkel egyetór-Karikázd bs alatta azt a szót, 
teszi
1. A szaknán életi végóig biztos kenyeret adhat, 

mert Bunkómra az emborekneU mindig szükségük lesz.
Egyáltalán nem igaz - nőm igaz - igaz is, пега is
- igaz - nagyon igaz

2. Ezt a szakmát a társadalom nagy megbecsülésben 
részesíti*
Egyáltalán
- igaz - nagyon igaz

igaz - nem igaz - igaz Is, is -

az a fontos, hogy mit dolgozik az ember, hanem 
az, hogy mennyit lebot keresni velő*
Egyáltalán no© igaz - nem igaz - igaz is, nem is
- igaz - nagyon igaz

3.
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4. Akkor is ebben a siskáéban maradnék, ha sásból 
Jobban fizető munkát találnék*
- egyáltalán nem igaz - nem igaz - igaz is* nea
is - igaz - nagyon igaz -

. A szakraunkóebizonyitvány megszerzőeével ugyan
olyan tudősu szakember leszek* mint azok* akik 
már hosszabb ideje dolgoznak a szakmában.
- egyáltalán nem igaz - nem igaz - igaz is, nem
is - igaz - nagyon igaz -

в. Üröm és büszkeség tölti el az embert, ha valamit 
önállóan létrehozott, vagy megjavított*
- egyáltalán nem igaz - nem igaz - igaz is, nem
is - igaz - nagyon igaz -

7* Az embernek arra kell törekedni, hogy munkahelyén 
lehetőleg Jói érezze magót*
- egyáltalán nem igaz - nem igaz - igaz is, nem 

is - igaz - nagyon igaz -

ö. Annyit kell csak dolgozni mindenkinek, amennyi
éppen slóg ahhoz, hogy felettesei no dorgálják 
meg •
- egyáltalán nem igaz - nem igaz - igaz is, nem 

ie - igaz - nagyon igaz -

Л
5

*»
s

Л

•v. <■ . .



5* ez. melléklet
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w ■ *

Id kérdőív

1. Név: ..........................
2« Lakcím:
3. Tanulmányi eredmény: I.óv elmélet:

IX.év elmélet: 

III.óv elmélet:

gyakorlat *•• 

gyakorlat 

gyakorlat
4. Mennyire vagy elégedett a szakmáddal /húzd alá a 

megfelelő választ!/

• • • «

• • •

• • • a • « a

- nagyon exógedett - elégedett - részben - egyál
talán nem

5. Ha elégedett vagy, azért vagy elégedett, mert: 
/aláhúzással jelölj m©g hármat/

.

- változatos munka
- nem kell egy helyban maradni
- anyagilag is megtalálja az amber a számítását
- sok emberrel lehet megismerkedni
- többen dolgozunk együtt

S# Ha elégedetlen vogy akkor azért, mert
- piszkos munka
- nehéz munka
- másokat kell kiszolgálni
- nem lehet előre jutni

7. Véleményed szerint mennyire tudtad megtanulni a 
szakmát:
gyengén - közepesen - három negyed részben - egé
szen jól

8a A szakmatanulás során mi okozott nagyobb gondot
- a tanulás /elmélet/
- a gyakorlat
- nehezen tudtam beilleszkedni a közösségbe
- fizikailag gyenge volt;
- családi körülményeim miatt
- egyéb, éspedig:

volt soha időm
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9, A munkába álláskor a gyakorlati munkában menny 
éredd marad hátrányban a récédben ott dolgozók

ire

nagyon - közepesen - kevésbé - egyáltalán nem
v . .

10. Ha hátrányban érzed megad, mennyi időre van szük
séged a hátrány ledolgozására
3-4 hónap
1-2 év
3-4 év

11. A szakmatanitós során ha rajtad állna, miben vál
toztatnál, hogy a végzősök jobban értsenek a szak
mához :

.. «

i,” ■

■ ■ t- < '■

12. szakmai rangsort látsz itt 1-13-ig, оззк az első - 
középső - és utolsó helyet jelöltük be. Véleményed 
szerint э te szakmád hányadik helyen áll /karlkázd 
be a számot/

1 - autő-motorszarelő
2 -
3 -
4 -
5 -
0 —

\ 7 - esztergályos - lakatos
8 -
9 -

. .10 - 

11- 

12 -
13 - traktoros

'

. .4.•A* '

■

»



2 «

13« Véleményed szerint milyennek kell lenni egy jé
csőszerelő szakmunkásnak*

14* Mivel töltőd legszívesebben a szabad idődet 
/báromét kerikázz bel/

mozi - azerelgatóa /bufcykőlgetóo/ 

vargáo - csejozás - zene hallgatás « tánc - be
szélgetés e barátokkal - pihenés - sport - tanulás

15« rmunkéba állásod után mi lesz az a bárom közeli cél, 
amit mindenképpen el akarsz érni*

olvasás

i- vV *íi

* •* v «:•' V

л

.
N

r-

í"* -
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А пупка sajátossága
Е szakmában dolgozók ©lőre elkészített szerke

zeti elemek felhasználásával hoznak létre működő 

eandszereket, illetve végzik szerelő, javító munká
jukat*
A munkavégzés során felhasználandó anyagok az ala
kításra vőró és a készen kopott szerkezeti 
/idoradarabok/ igen különfélék lehetnek* Két nagy 

csoportra oszthatók:
a/ fémek - acél, öntöttvas, réz, ón, ólom /le- 

, csövek, berendezési eszközök/ 
b/ ipari anyagok - PVC, eternit, azbesztcement,

gumi /lemez, csövek, idom darabok, berende
zési tárgyak/. 

Munkaeszközeiks 

1. kéziszerszámok
2* gépek
3. egyéb eszközök
A munkavégzés sorón az eszközhasználat mindig 

az adott feladattól függ. A munkafeladótok általános 

csoportjai a következők: A mérés, eiőralzolés, a aun- 

kődarab befogása és

.

alakító aüveletek, raelegmegmun- 

kálős, ezen kívül egyéb munkák, mint szerelőkőműves
és földmunkák*
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Hűhelyi előkészítő munkákon »érőléccel« csuklő- 

ciércóv©! vagy mérőszalaggal mérnek, helyszíni nidróso
két csak csukl&Bórcével végeznek* Átmérők és egyéb

pontosabb meghatározására tolómérőét használ-
nagyságrendü*

A mérőeszközök még az acélderékszögek, szögmérők, 
körzők* A szerelőiparban vízszintes és függőleges 

alkok raórésóre vizáéгtöket és ceüngősulyt vagy függő
ónt használnak* A méretótvitel eszközei a pontozók,ó 

rajztök, áccseruza vagy kréta* A felületek megtisz
títására öntvénytisztitó kefét használnak* Az elő
re jzolást követi a tárgy megmunkálása* ez a művele
tek egész sorozatából áll* A megmunkálások a szere
lőszakmában leginkább kézi jellegűek és satupadon 

folynak* A megmunkálás a munkadarab befogásával 
kezdődik, amihez különféle satukat alkalmaznak* 

a/ kovács /Steyr/ satu 

b/ párhuzamsatu
с/ orsós csősatu - láncos csősatu - tábori csősatu
d/ kézisatu /sikattyu/ - ferde kézisatu /forde- 

sikattyu/

A szerelőnek az előkészített anyagon alakitó nő- 

velateket is kell végezni.

hí

nak* A mérési tűréshatár a szakmában

Л- _

■
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1. forgácsoláss fűrészeiéс* reszelés* faragás# 

vésés# köszörűiés# hántolás. csiszolás# dörzsölés, 
mer.at vágás.

A furéazolés eszközei a fémfűrész és rókafakr- 

fűrész, nagyobb műhelyekben a fürószelóshez fűrész
gép© t is alkalmaznak*

Д reszelés eszközei a különbőzé vágású resze
lék /durva* ölő-, félsímátó, simító, kettős eloltó 

reszelő к/.
A vác:;ás. faragás* vésés szerszámai a kalapács 

óo a hidegvégé* A lyukasztás lényegében vágás, ehhez 

különféle lyukasztók használhatók, varrnak vékonyabb 

vas- vagy fémtárgyak valaoínt bőr, lágyféo, kérog- 

papir, továbbá különféle átmérőjű töoitósvágó szer
számok. Vannak lyukasztó gépek is. Ez lehet egysze
rű karátíóseles kézigép vagy motorhajtásu sajtoló- 

góp.
idomacél hosszabb óllel gazdaságosabban 

végható, aint a rövid élű vágóval. ízért a lemezt, 

az idomacélt általában ollóval vágják. Többféle kézi- 

olló ismeretes, az egyenes, az egyet 
olló. A csővágás egyik szerszáma a tárcsáé csővégé.
A tárcsáé csővágóé esőlevágó géppel gépesíthető.
Ezzel olyan munkahelyen vagy műhelyben vágnak csö
veket, amelyekben a csővágás gyakori művelet.

/

és a catu-

.
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A szerelőipari gyakorlatban в köszörülés és 

csiszolás gyakori műveletek. - A köszörülést kéz
zel vagy géppel hajtott köszörűvel végzik. A csi
szolásnak két módja a legelterjedtebb: a fényesi- 

tés ós a becsiszolós* A felületek finomra csiszo

lását, fényesitését korongra, papirra. vászonra 

ragasztott csiszolóporral végzik.
A további alakitó műveletek, mint pl. a fű

rész, szegecseié©, menetvágás a leggyakrabban 

gépesített munkafolyamatok, eszközei a különféle 

fúrók: lakatos nullfurdancs, kézi mellfúró, kézi 
villanyfúrógép és a legkülönbözőbb i 
menetvágók, illetve menetvágógépek.

A raelegraegmunkálós során © kovácsolás a kép
lékeny alakítás művelete: kovácsolásra a szerelő
iparban ritkán kerül sor, rendszerint esak szer
számok készítésekor vagy Javításakor. Ennél gy, 
koribb munkaművelet a forrasztás többféle módja 

használatos, melyek eszközhasználatukban la külön
böznek egymástól /forrasztópákáé, forrasztólámpás 

eljárás/. Az igy alkalmazott kötéseket "oldható 

kötéseknek" is nevezik. A hegesztett kötés, amely 

a szerelőmunkánknál többnyire nélkülözhetetlen, 

Hatatlan kötést eredményez.

tfurók és
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A fémalkatrészak egyesítésének módja szerint
kétféle hegesztést különböztetnek mag: sajtoló óo 

olvasztó hegesztést. A szerelőipari gyakorlatban 

csak az olvasztó hegesztést alkalmazzák, mégpedig 

ennek két fajtáját: az oxigén-acetilén gázhegesz
tést és az elektr hegesztést, eszközeik a kü
lönböző méretű hegesztőpisztolyok illetve tartozé
kaik.

Az oxigén-acetilén gézhegesztő készüléknek 

még a csőhajlitásnál van szerepe, ez az a munka- 

ely ebben a szakmában talán a leggya
koribb. A csövek hideg hajlitásánek is megvannak 

a maga szerszámai, a különböző csőhajlító készü
lékek /kézi és kézi hidraulikus csőhajlító szer
kezetek/.
Ezek voltak azok a legjellemzőbb munkaeszközök, 
amelyekkel a szerelőiparban dolgozó szakmunkás 

nap mint nap találkozik.
r&mkaiaoznások: A munka jellegéből következő

en az alakító, javító szerelő rautkák gyátéri hely
éé helyzetváltoztatást igényelnek. A szakma egész
ségügyi követelményei között a minta fizikai moz
gásigény jellegét úgy jelölik meg, hoyy álló, haj
lott, térdelő és guggoló testhelyzetben végzett 

közepesen nehéz fizikai munka. A mozgásosság típu
sát tekintve nagy és durva mozgásoseág az erősen

folyamat,

r



» 7 .

váltakozó izomfeszültség, egész végtagokkal, gyak-

telj
dezettségü taktikusság jellemzi* Az aktivitás fő 

súlya a felső végtagokra jut, de a törzs és láb 

kísérő mozgásai is nem egyszer szükségesek* A mun
kavégzés nagy mozgásteret igényel, a mozgások le
folyása lökésszerű erő felhasználása extenziv, erő
vel telitett*

Tárgyi munkakörülmények 

a/ Klimatikus tényezők
A csőhálózat és berendezős@zerelőnek általában 

két munkahelye van* Az egyik az előkészítő műhely, 
ahol előkészíti a helyszínen felszerelendő csöveket, 
szerelvényeket, a másik a készítendő berendezés 

tényleges helve az épületben, vagy az épületen kívül. 

Állandó klimatikus tényezőknek az aktuális idő
járási viszonyoknak a szabadtéri munkavégzés eseté
ben van döntő, befolyásoló szerepük, /pl. hélózat- 

fektetési földmunkák, épületen kívüli szerelő, ja
vító munkák/* A változó klimatikus tényezőket megha
tározzák az előkészítő műhely mikroklímáját szabályo
zó eszközök, berendezések /hőmérséklet, páratartalom, 

légáramlási viszonyok, stb*/ Tehát a munkavégzés 

eredményességét nem ritkán ezek @ legkülönbözőbb 

klimatikus feltételeknek való megfelelés is beha
tárolja*

ran az egész testtel végzendő

' ■
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Ь/ Munkahelyi ártalmak, baleseti veszélyek 

Ipari üzemekben dolgozó csőhálózat ós berende
zés szer elő к /pl. karbantartó javító/ gyakran zajár
talmaknak vannak kitéve. A környezeti zajforrások e 

különféle gépek pl. légsűrítők működése* nagy nyo
mású gőzök* gázok kiáramlása és egyéb technológiai 
folyamatok. A fizikai ártalmak közül még a hő és 

fénysugárzási ártalmak jöhetőek számításba. így a 

központi fűtés szerelőknél a hegesztéssel kapcso
latos valamennyi ártalom* különösen a vilii 

hegesztés jelent intenzív sugárzási megterhelést.
Néhány munkahelyen a porártalom és vegyi anya

gok okozta ártalom is veszélyforrást jelenthet /pl. 

szellőző-berendezések javítása, csatornázási művi 
letek/.

iv-

A baleseti források a legtöbb munkahelyek meg
óvórendszabályok be

tartásával megelőzhetők. A szerelő szakmába speciá
lis baleseti forrást képeznek a nyomás alatt lévő 

hálózatok /viz-gáz,gőz./
A munkaeszközök szabálytalan használatából adó

dó balesetek szám© ie jelentős. Ez a kézi szerszámok
ra /ütő* vágó* szúró/ éppúgy vonatkozik* mint a villa
mos meghajtású gépekre. Itt még külön veszéfryt jelent 

az áramütés, a zárlatos kéziszerszám vagy gép. A mun
ka sajátosságából következik* hogy az anyagmozgatási 
óvórendszabályok fokozott betartására is ügyelni kell.

találhatók* de a balesetek
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/pl. csöveket, rudakat kési erővel csak úgy szabad 

szállítani, hogy eléjük - Jóval a fejtaagasság f 

lett - felfelé nézzen./
Néhány munkahely is lehet közvetlen baleseti 

veszélyforrás, igy mélyebb árkok, aknában, daruhi- 

don történő szerelés, szabadban lévő vasszerkeze
ten végzett munka.

A munkahely berendezése
Előkészítő munkahelyen az állandó jelleggel t 

lepitett, szerszámokkal, eszközökkel és gépekkel fel
szerelt megmunkáló helyiségeket értjük. Általában 

ezek a műhelyek belső berendezésükben megfgyazöek,
lyikben a minden

napi alapműveleteket végzik /legtöbbnyira kézzel, 

kéziszerszámmal/ óe van olyan, amelyikben gépeken 

dolgoznak és a melegmegmunkálásokat végzik. A kie
sebb munkadarabokat munkaasztalon, satuba fogva mun
kálják meg. A műhelyi munkaasztalon agy vagy több 

ember dolgozhat egyszerre.
A külső munkahelyek, ez épületen vagy épületen 

kivül, a műhelyhez hasonló feltételeket igényelnek, 
ezért a munkahelyi felszerelést akér naponként is 

át kell telepíteni. A szerszámfelszerelést a könnyebb 

szállíthatóság kedvéért ládákba csoo§golva hordják.

ugyanis van egy olyan részük.
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<ч munkává c,zés idő viszonyai 
A szerölőipari szakmunkás a legkülönbözőbb 

kaierületen dolgozhat általában egy ©őszekben, s пега 

ritka a heti 42 órás munkaidő sem. Néhány kiemelt 

fontosságú ipari üzemben nem elképzelhetetlen a két- 

három műszakos munkaidő, különöeena karbantartó 

munkaterületeken.

szóméivá munkakörnyezet 
A munka szervezettségi foka közepes. Ez álta- 

Iában a javító, szerelő tevékenységek valamennyi 
ágára jellemző. A konkrét munkaezituációk általá
ban párosak. Szakmunkás - segédmunkás relációban, 

magasfoku együttműködést igényel és állandó 

mélyi kommunikációt - verbálisát éppúgy, mint nem 

verbálisát, /a metakommunikáció és jelentős szere
pet kap - különösen kritikus munkaszituációkben/.

A munkavégzés személyi követelményei 
1* Ecészséci állapot
A csőhálózat és berendezőeszerelő szakma alap

vető egészségügyi követelménye az átlagos fejlett
ség ós izomerő. A munkavégzés sajátosságéiból adó
dóan, a gyakori hely és helyzetváltoztatás, kellő 

fokú állóképességet ós a fáradalmak elviselését 

igénylik. A statikai rendszer ós a végtagok épsége 

alapfontosságu. Oelentős a gyakori klímaváltozások
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oisít a meghűléses betegségekkel szembeni kellő ellen- 

állóképesség. Az esetenkénti nagyobb fizikai megterhe
lések a keringési és légzőszervek épségét is feltétele
zik. Miután gyakran dolgoznak mérgező, nem ritkán fer
tőző anyagokkal a nagyfokú bőrérzékenység /bőrbeteg
ségekre való hejla*# kizáró okként szerepelhet. A 

további egészségügyi kizáró okok: Minden szivbillen- 

tyühiba. Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar. 

Ezivmütót utáni állapot 1 évig. Lezajlott theumás 

láz. Magasvérnyomás, szédülés. Epilepszia. A szemhéj 
és kötőhártya idült gyulladása.

2. Érzékszervi kötetelménvek
Látásélességre vonatkozóén az S/5 - 5/10-nél 

rosszabb kizáró ok. A térlátás szerepe minden ezt 
relő szakmában alapvető követelmény. A aéretbecslés 

és szemmértél; az összeállitási munkafolyamatokban az 

alkatrészek, idomdorabok kiválasztásakor Játszik ez 

repet. Aknákban elvégzendő munkefeladatok a látási 
adaptációt igénylik. A differenciált színlátás sz< 

rape ebben a szakmában elhanyagolható, de a szinté- 

vesztés kizáró ok lehet, hiszen hagyományos vörös- 

kék Jelzéssel mindennap dolgoznak, /hidas-meleg/.
A hallószerv kifogástalan működése ajánlatos. A 

munkavégzés során a hallásélesséc és a zal-tolerancia 

biztosit kritkus munkaszituációkban előnyt.
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A szaglószerv igénybevétele elég jelentős, e 

assniáséssék $s •
viselés© alapkövetelmény /kíméltén a gáz és csa- 

t ornaszerelésnő1/•
A különböző testhelyzetben végzendő szerelési 

munkák testhelyzet érzékelést és kineaztétikus adap
tációt igényelnek* A magasban pl# távvezetékek 

relésénél a szédülésoentesség alapvető fontosságú#
3# Mozgásoeséc iránti követelmények 

А munka jellegét tekintve sok ©ozgásoa aunka- 

t évé kény só g az átlagos reakcióké pessót. az első olyan 

i a raozgásosság tekintetében számításba 

jöhet# Az egyszerű aozciásiránvitásnak. a körülmé
nyesség-mentességnek különösen e 

helyzetekben végzott munkánál vagy magasszereiéané1 

van kitüntetett szerepem A kéziszerszámok haszná
lata, ős шада a szerelés a kézmozgás erőkapacitását 

és megfelelő erőszabályozását teszik fontossá és 

itt kap még szerepet a kézbiztonság és a két kéz jól 

koordinált mozgása. Tekintettel arra, hogy © szakmá
ban használatos kéziszerszámok jobbkezesek, a jobbke- 

zessóg már a munkaraozdulatok elsajátításánál is 

előnyt jelentenek#
Gyakran adódnak vizuális jelenségek alapján meg

határozott munkaszituációk, ezekben a munkavégzés ered
ményességét éslátás és mozgás összerendezettsége szava-

el-

szempont,

gerőltető test-
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tolja. A mozgóeoeeág iránti követelmények sorában 

nem elhanyagolható a munkavégzés egyéni ésszerű
sítésének képessége sem.

Az értelmi képességek
A csőhálózat és berendezőзэгегelő szakma át

lagos felfogóképességet igényel. A képzés során 

kapott ismeretonyeg meglehetősen széles, de 

lektiv és gyors alkalmazása követelmény e minden
napi munkavégzés során.

Gyakoriak az olyan munkaszltuációk. különö
sen a Javító ás szerelő munkálatok során, ahol a 

tényleges munka első fázisa a hibafelismerés s ez 

sokjelzésü ingerszituációkból fogható fel. amely
hez megfelelő megoszló figyelem biztosítja a gyorc 

és edekvát beavatkozást. A hiba felismerése után a 

beavatkozó művelet maga a szerelés koncentrált és 

stabil figyelmet egyaránt megkövetel. A Jó térbe
li helyzet-emlékezet a munkavégzés hatékonyságát 
nagy mértékben növelni tudja. A figyelem és az 

emlékezet mellett © szerelő munkát - miután a mun
ka tárgya funkcionáló rendszer - legyen az Javítás 

vagy újonnan megalkotandó hálózat - megkönnyíti a 

.16 macflevelőképosséfc és viszonvfelismerés képes
sége. Az utóbbinak különösen a hibafelismerósi 
fázisban van kitüntetett szerepe. Amikor az ismeret-
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anyag gyors, szelektív alkalmazásáról volt szó ez 

a gondoskodási folyamatokat is érinti, A condosko- 

dási rucaloassác; és találékonyság a munkátévékény
éé íj egész foly tóban, mint állandó hatékony té
nyezők játszhatnak szeredet, kezdve a raunkaaüvel 
tok érkező lerövidítésétől a kritikus munkeszituá- 

ciók oprimális megoldásáig, A szerelő a munkáját 
térben végzi, s mielitt a munkaműveleteket kivite
lezné, fejben "látnia" kell a megalkotandó rend
szert, vagy egy kisebb egység működő részeinek 

funkcionális kapcsolatrendszerét,
Oóllehet a pálya nem fogalmaz meg határozott 

esztétikai igényeket, ám a hálózatszerelő egyben 

"térben fogalmaz", s ehhez kellő fokú szépérzékre 

is szükség van. Egy csőhálózat megalkotásakor nem 

egyetlen szempont a hibátlan működés, henem annak 

formai követelményei is vannak, mint pl, a kellő 

rendezettség és áttekinthetőség.
A személyiségre vonatkozó lenáltalánosabb
követelmények
A szolgáltató jellegű szakmák viszonylag 

káns szereparculattel rendelkeznek, hiszen a szakma 

képviselői mindennapi munkájuk során meghatározó 

interperszonális kapcsolatba kerülhetnek a fogyasz
tókkal, Éppen ezért a szakma az idantifikálódás 

pontjából két facilitáló jellegzetességgel is ren-
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delkazik* Egyik »agából e munkát tevékenységből szár» 

aszó kielégülés, a másik a munkatevékenység által 
elérhető szociális előnyök /»ásnak felelősséggel 
segítségére lenni/ kínálta kielégülés! lehetőség.

A személyiségvonások hagyományos rendszerezé
sével a legáltalánosabb és kívánatos személyiség^ 

gyek a következők:
Lecélibb átlagos műszaki intelligencia és mű

szaki érdeklődés.munkaöröm iránti fogékonyság. Az 

átlagosnál magasabb szociális intelligencia. Kon- 

taktuekészsóg. hajlékonyság és szociális hatékony
ság. Ez nem csak fogyasztókkal szembeni magatartás

e munkavégzés formájából is szár
mazik. A munka többnyire páros helyzetben történik 

a szakmunkásokat kisegítő segédmunkásokkal. A mun
kavégzés oly nagyfokú, pontos együttműködést követel

lyben a kommunikáción túl a 

unikációnak is nagy szerepe van. A motivált
ságot illetően az átlagos igényszint és teljesit- 

ménymotiválteág a kívánatos, reális kockázat tel
jesítmény vállalással. A szakma iránti motiváltságban 

a változatossár ás mozgáaos munkavégzés iránti szük
séglet, valamint a szociális szükséglet hangsúlyos 

volta teremt kedvező beállítódást. Az érzelmi - oko
zati élet legalább átlagos kiegyenlítettsége a kí
vánatos.

kivánalom, heni

a munkapároktól, 

raetak

■ Mk
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Mindezen személyiségjegyek mellett a terhelhe
tőségnek és munkabírásnak van el пои hanyagolható 

szerepe.
A raunkaerkölesre vonatkozó követelmények közül 

kiemelkedő ezerepe van a lelkiismeretességnek, gon-
. á szakma aüvelő-s

Jónak tudatában kell lennie, hogy igényes, nagy 

pontosságú munkát kell végeznie, mert az esetleges 

mulasztásoknak súlyos anyagi és 

következménye lehet.
Munkáját állandóan ellenőriznie kell, csak 

nagyon gondos mérlegelés után térhet el az előí
rásoktól, he a helyzet úgy kívánja, de akkor gyors 

beavatkozásra van szükség.

károsodás

• »

*
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